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1.º Boletim do Clube Filatélico de Portugal
Editado em Janeiro de 1946. Era Presidente do CFP o Eng.º Marcos Pereira que também 

exercia o cargo de Director do Boletim. O Boletim era composto por 8 páginas sendo seu editor 
João Tavares, que foi o primeiro presidente do Clube.

Boletim do Clube Filatélico de Portugal

65 anos de divulgação filatélica



Editorial

 Caros associados

 O cumprimento integral dos nossos propósitos tem sido a nossa bandeira. 
Prometemos homenagear os nossos escritores filatélicos e eis chegado o seu momento 
com o lançamento deste número especial do nosso Boletim. Procuramos dar o nosso 
melhor para que essa homenagem tivesse a grandeza que o seu talento merece. Não 
é uma obra com os primores do design gráfico que os profissionais da área poderiam 
executar, pois o seu preço seria desmesurado para as finanças do nosso Clube. É antes 
de mais o trabalho de amadores que a prepararam, do início ao fim, com os seus parcos 
conhecimentos. Porém o seu conteúdo, fruto do trabalho de investigação de 43 articulistas, 
é um monumento erigido à Literatura Filatélica Portuguesa.

 Todos foram excepcionais na adesão à nossa chamada, uns mais pontuais que 
outros, mas todos foram inexcedíveis no desafio lançado, animados por sentirem que 
estavam a contribuir para o engrandecimento da literatura filatélica.

 Gostaríamos que mais alguns articulistas tivessem participado, porém razões ligadas 
a afazeres profissionais, ou à falta momentânea de inspiração na escrita, não puderam 
dar a sua colaboração. Contudo também fazem parte desta obra, porque no passado 
promoveram a literatura filatélica através do seus trabalhos publicados no nosso Boletim e 
que muito contribuíram para o seu engrandecimento., animando muitos outros escritores 
a aventurarem-se pela magia da escrita filatélica.

 Aproveitamos a realização da Exposição Mundial “Portugal 2010” para a divulgar, 
dando assim a conhecer, a todos os que a visitarem, o que de bom de faz no nosso país na 
área da investigação filatélica, e mostramos também que temos uma plêiade de grandes 
investigadores, desde os consagrados até aos que agora começam a dar os primeiros 
passos neste mundo fantástico que é a investigação.

 Ao darmos a conhecer as nossas investigações e pesquisas ou os estudos realizados 
sobre aquilo que coleccionamos, estamos a transmitir um legado de elevado potencial 
àqueles que se dedicam a este “hobby”, habilitando-os com ferramentas essenciais ao 
seu desenvolvimento filatélico.

 Assim estão de parabéns os escritores e investigadores filatélicos pelo seu excelente 
trabalho. Está de parabéns a filatelia portuguesa por estar servida de muitos e excepcionais 
escritores. Estão de parabéns os filatelistas por poderem usufruir de uma obra que muito os 
ajudará na sua aprendizagem.

 Por sua vez, o Clube Filatélico de Portugal, mormente o seu Boletim, orgulha-
se de poder divulgar este extraordinário potencial literário, e a todos agradece 
reconhecidamente, pela generosa voluntariedade manifestada.

 Os nossos leitores serão os nossos juízes, porém fizemos o nosso melhor na esperança 
de termos contribuído para o engrandecimento da Filatelia Portuguesa.

 
Elder Manuel Pinto Correia



João Afonso Tavares
1.º Sócio do Clube Filatélico de Portugal

1.º Presidente de Direcção
1.º  Editor do Boletim do Clube Filatélico de Portugal
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Luís V. B. P. Frazão
F.R.P.S.L.

 luisvbp.frazao@netcabo.pt
              

Cartas de Inglaterra para o Brasil pelo 
Paquete do Rio de Janeiro (1811-1815)

*Early mail from Great Britain to Brazil in the Finnie 
correspondence. (1811-1815)

 1. Foreword

 In a recent discovery of some 1000 letters from the 
Finnie correspondence, a group of 80 letters were found to 
be directed from England to Rio de Janeiro in the 1811 to 1815 
period. The study of this early correspondence from England 
to colonial Brazil made it possible to make some interesting 
discoveries.

The letters are recorded in charts 1 and 2, with relevant 
data about them, namely;

Date and origin of the letter, postal markings of 
departure Post Office departure, British rate applied, vessel 
the letter was carried, (namely Falmouth packet they were 
sent, name of Packet and date of departure, or Ship letter), 
arrival date at Rio (manuscript by the recipient), Brazilian rate 
applied (if applied), 

   

1.Introdução

Foi recentemente descoberto o arquivo Finnie; 
do milhar de cartas que o compunha, destacava-se um 
conjunto de 80 cartas de Inglaterra, datadas entre 1811 e 
1815, tendo como destino o Rio de Janeiro.

O estudo desta correspondência para o Brasil 
colonial, pouco tempo decorrido após a abertura dos portos 
do Brasil ao comércio e navegação estrangeira, permitiu 
fazer algumas descobertas interessantes para o estudo do 
correio marítimo brasileiro. As cartas estão arroladas em 
dois quadros, no primeiro estão as cartas transportadas pelo 
paquete e no segundo as cartas transportadas por navios 
mercantes; nesses quadros está contida a maior parte da 
informação histórico-postal que se consegue extrair das 
cartas, nomeadamente:

Data e origem das cartas, marcas postais aplicadas á 
partida, data da entrada no correio expedidor, porte britânico 
aplicado, nome do paquete que a transportou (se foi um 
Falmouth packet sabemos o seu nome e data de partida, 
se foi um navio do comércio tal não é conhecido), data de 
chegada ao Rio de Janeiro (pela indicação manuscrita pelo 
destinatário), e porte brasileiro (sempre que foi aplicado) 

*
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2. O serviço de Paquetes para o Brasil

Após a chegada em 1808 de D. João VI e 
sua corte ao Rio de Janeiro, foram tomadas várias 
medidas administrativas entre as quais a conven-
ção dos paquetes entre os reinos da Grã Bretanha 
e Portugal, assinada no Rio de Janeiro a 19 de Feve-
reiro de 1810. 

Este documento tem para a história postal 
uma particular relevância.

Nos termos desta convenção devia-se esta-
belecer uma comunicação regular entre os portos 
de Falmouth e do Rio de Janeiro, efectuada pelos 
paquetes britânicos, com paragens na Ilha da Ma-
deira e na Bahia.

Transcrevem-se de seguida alguns dos ar-
tigos mais importantes da referida convenção, na 
óptica deste estudo.

Artigo VI
As Duas Altas Partes Contractantes Se obri-

gão reciprocamente a fazer todos os esforços para 
prevenir que se faça por via dos Paquetes Com-
mercio de Contrabando, particulamente de Dia-
mantes, Pão Brasil, Ouro em pó, Urzela, e Tabaco 
manufaturado. Ellas tambem se obrigam a prevenir, 
quanto for possivel a Illegal Collecção e Conduc-
ção de Cartas.

Artigo VII
Permittir-se-ha, que um Agente Britannico 

para os Paquetes resida no Rio de Janeiro, ou em 
qualquer outro Porto dos Dominios de Portugal, en-
tre o qual e os Dominios Britannicos se houverem de 
estabelecer Paquetes para o futuro. As Mallas para 
os Dominios Britannicos se promptificaram exclusiva-
mente na Casa de Sua Administração, e tambem 
receberá e admittirá nellas as Cartas d’aquelles 
Vassallos Portuguezes, que quizerem manda-las á 
sua Administração. À chegada dos Paquetes ao 
Rio de Janeiro, ou ao Porto de seu destino, o Agen-
te Britannico entregará as Mallas, que elle trouxer, 
áquella Pessoa, que o Governo Portuguez Nomear 
para as receber, do mesmo modo que se praticava 
antigamente em Lisboa.

Artigo VIII
O Governo Portuguez terá o Direito de im-

pôr Porte em todas as Cartas vindas dos Dominios 
Britannicos para os de Portugal.

Artigo IX
O Porte das Cartas enviadas, ou recebidas 

da Grande Bretanha, e do Brasil, deverá ser por ago-
ra do Valor de três Shillings e oito Pences Sterlinos da 
Moeda Britannica por uma simples Carta, nesta pro-
porção pelo Duplo ou Triplo das Cartas. Observar-
-se-hão as mesmas regras, que se praticavam anti-
gamente em Lisboa, relativamente ás Cartas desti-

2. The Packet service to Brazil

After the arrival of the Portuguese royal 
family and most of the royal court in Brazil, in 1808, 
a packet convention between Great Britain and 
Portugal was signed in Rio de Janeiro on 19th Feb-
ruary 1810, establishing regular packet communi-
cation between Falmouth and Rio, with stops in 
Madeira and Bahia. 

Above are transcribed the more relevant 
articles of the Convention with interest to this study. 

Article VI
The Two High Contracting Parties engage 

reciprocally to endeavor to prevent Contraband 
Trade from being carried on by Means of the Pack-
ets, particularly that of Diamonds, Brazil Wood, 
Gold Dust, Urzela, and Tabacco in the form of Sn

The Two High Contracting Parties en-
gage reciprocally to endeavor to prevent Con-
traband Trade from being carried on by Means of 
the packets, particularly that of Diamonds, Brazil 
Wood, Gold Dust, fern, and Tobacco in the form 
of Snuff. They do also engage to prevent as far as 
possible, the illegal Collection or Conveyance of 
Letters. They do also engage to prevent as far as 
possible, the illegal or Conveyance Collection of 
Letters. 

Article VII 
A British Agent for the Packets is to be per-

mitted to reside at Rio de Janeiro, or at any other 
Port within the Dominions of Portugal, between 
which and the British Dominions Packets may here-
after be established. The British Agent for the pack-
ets is to be permitted to reside at Rio de Janeiro, or 
at any other port within the Dominions of Portugal, 
between which and the British Dominions Packets 
may hereafter be established. The Mails for the Brit-
ish Dominions are to be made up exclusively at his 
Office, and he is also to receive, and to admit into 
those Mails the Letters of such Portugueze Subjects 
as shall choose tho send them to his Office. The 
Mails for the British Dominions are to be made up 
exclusively at his Office, and he is also to receive, 
and to admit those mails into the Letters of Portu-
guese Subjects such as shall choose to send them 
to his Office. And on the Arrival of the Packet at 
Rio de Janeiro, or at the Port of its destination, the 
British Agent is to deliver the Mails brought by it to 
such Person as shall be appointed by the Portu-
gueze Government to receive them, in the same 
Manner as was formerly practised at Lisbon. And 
on the Arrival of the Packet at Rio de Janeiro, or at 
the Port of its destination, the British Agent is to de-
liver the mails brought by it to such Person as shall 
be appointed by the Portuguese Government to 
receive them, in the same Manner as was formerly 
practiced at Lisbon. 

Cartas de Inglaterra para o Brasil pelo Paquete do Rio de Janeiro (1811-1815)
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nadas para a Marinha e 
Exercito de Sua Mages-
tade Britannica; e em In-
glaterra se concederão 
iguaes Isenções em favor 
das Cartas pertencentes 
aos Marinheiros e Solda-
dos de Sua Alteza Real O 
Principe Regente de Por-
tugal. (Fig. 2, 3 e 4)

Figura 4 / Figure 4

Figura 2 / Figure 2

Figura 3 / Figure 3
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Article VIII
The Portugueze Gov-

ernment will have a Right to 
demand Postage on all Letters 
brought from the Dominions of 
Great Britain to those of Portugal. 
The Government Portuguese will 
have a right to demand Post-
age on all letters brought from 
the Dominions of Great Britain to 
those of Portugal. 
  

Article IX
The Postage of Letters to 

and from Great Britain and Bra-
zil is to be for the present at the 
Rate of Three Shillings and Eight 
Pence Sterling in British Money 
for a Single Letter, and in that 
Proportion for Double and Treble 
Lett The Postage of Letters to and 
from Great Britain and Brazil is to 
be for the present at the Rate of 
Three Shillings and Eight pence 
for a Single Letter, and in that 
Proportion for Double and Tre-
ble Letters. The same Rules shall 
be observed respecting Letters 
for His Britannic Majesty’s Navy 
and Army as were practised for-
merly at Lisbon; and in England, 
reciprocal Exemptions shall also 
be granted in Favour or the Let-
ters belonging to the Sailors and 
Soldiers of His Royal Highness the 
Prince Regent of Portugal. The 
same Rules shall be observed re-
specting Letters for His Britannic 
Majesty’s Navy and the Army as 
were formerly practiced at Lis-
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bon, and in England, reciprocal Exemptions shall 
also be granted in Favor or the letters belonging 
to the Sailors and Soldiers of His Royal Highness the 
Prince Regent of Portugal. (fig. 2, 3 and 4)
                                            

The Brazil Packet route is shown in Figure 5.
       
 According to contemporary sources1, 
the estimated length of voyage for the round trip 
from Falmouth to Rio and back was 18 weeks for a 
distance in excess of 9.000 kilometres
                                            

3. The Finnie Merchants. The Finnie 
correspondence

  Several aspects of the merchant life of 
James Finnie came to light, reading through the 
correspondence:

1. The earliest letters are from William 
Finnie, written in Lisboa, dated 1803 
and 1804, and addressed to his 
younger brother James in London. 
They refer James desire to establish 
himself in Lisboa.

2. In 1807/8 James Finnie is already in 
Lisboa, working as an agent for Dyson 
& Co, mail being directed to him 
“care of Mr. Dyson”.(A few letters exist 
from this period, mainly from London 
and Scotland)

3. The archive has no correspondence 
from 1809 and 1810.

1 - Daily statement of the Packet Boats No.4329, dated 27th 
August 1812, issued by the General Post Office.

A rota seguida pelos paquetes é apresen-
tada na figura 5, assim como a tabela de parti-
das dos paquetes1 relativas aos anos de 1808 a 
1810. 

De acordo com uma nota publicada pelo 
Correio Geral de Londres1, a duração de uma via-
gem de ida e volta de um paquete ao Rio era de 18 
semanas, tempo necessario para percorrer a distân-
cia de 9.000 quilómetros. 

 

3. A casa do comércio Finnie. A corres-
pondência Finnie

A leitura da correspondência permitiu elu-
cidar alguns aspectos da vida mercantil de James 
Finnie, nomeadamente:

1. As cartas mais antigas (1803/4) são es-
critas por William Finnie em Lisboa e di-
rigidas ao seu irmão mais novo James, 
na altura em Londres. Numa destas car-
tas é referido o desejo de James se vir 
estabelecer em Lisboa.  

2. Em 1807/8, James já se encontra em 
Lisboa, trabalhando como agente na 
casa Dyson & Co, e as cartas que lhe 
são dirigidas vêm sempre endereçadas 
“ Ao cuidado do Sr. Dyson”

3. No arquivo não foram encontradas car-
tas de 1809 e 1810.

1 - Folha diária dos Paquetes n.º 4329, datada de 27 de Agosto de 
1812, emitida pelo Correio Geral de Londres

Figura 6 / Figure 6Figura 5 / Figure 5
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4. Em Junho de 1810, 
James já se encontra 
no Rio de Janeiro, di-
rigindo o negócio da 
firma Dyson.

 
As cartas que se conhe-

cem deste “período brasileiro”, 
que se estende até 1815 são to-
das dirigidas ao Rio de Janeiro e 
por vezes endereçadas a “80 Rua 
da Quitanda”. 

Estas cartas têm origens di-
versas:

·	 Portugal (Lisboa)
·	 Inglaterra (Londres e Liverpool)
·	 Brasil (Maranhão, Bahia e Per-
nambuco)

Numa carta datada de 
1 de Janeiro de 1814, Dyson Bro-
thers em Liverpool escreve a James Finnie no Rio, 

pedindo-lhe para assumir a direcção da casa de 
Lisboa a partir de 1 de Julho de 1815. A 
importância desta missiva fez com que a 
mesma fosse escrita em quadruplicado, 
e enviada por diferentes encaminha-
mentos (fig. 7), o que ilustra bem o en-
genho e arte necessários para que uma 
mensagem importante chegasse ao seu 
destino 

  4.    In June 1810, James is in Rio 
de Janeiro conducting his business for/
with Dyson, where he will stay until mid 
1815.

 
From this period letters are all 

addressed to Rio de Janeiro, eventually 
to “80 Rua da Quitanda”, originating 
mainly from: 
 ·						Portugal (Lisboa).
 ·						GB ( London and Liverpool).
 ·	 	 	 	Brazil (Maranhão, Bahia,   Per-
nambuco).

In a letter dated January 1st 
1814, Dyson brothers in Liverpool write 
to James Finnie in Rio asking him to 
conduct their Lisbon business effective 
July 1st 1815. This letter was important 
enough to justify being sent in quadru-
plicate to Rio. In Figure 3 these 4 letters 

are shown (Fig. 7).

Figura 7 / Figure 7

Figura 7 / Figure 7

Figura 7 / Figure 7
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Tendo aceite esta incumbência, James 
parte do Rio2 no dia 6 de Julho de 1815, após ter 
recebido a sua última missiva no Brasil a 2 de Julho.

A partir de 1816, James está sedeado em 
Lisboa; a correspondência termina em 1826.

Enquanto esteve em Lisboa, conhecemos-
lhe duas moradas, primeiro no Rocio nº60 e a partir 
de 1823 na Rua das Capelistas nº 50.

Em 1822 estabeleceu-se por conta própria, 
como o demonstra uma carta da Madeira em 
resposta à participação do novo estatuto ao seu 
correspondente.

Ao período «português» de James Finnie 
correspondem a maioria das cartas conhecidas, e 
das origens mais frequentes destaca-se:

• Brasil (Rio, Bahia, Pernambuco, Maranhão e 
Pará)

• Inglaterra
• Portugal (Covilhã, Porto e Fundão)
• Algumas cartas de Espanha e Itália.

2 - A partir de agora utilizaremos Rio abreviadamente para designar 
o Rio de Janeiro.

Having accepted this appointment, 
James left Rio2 for Lisboa on July 6th (the last 
incoming letters recorded was received in Rio on 
July 2nd 1815).

From 1816 on we find James Finnie in 
Lisboa, the correspondence ends in1825, early 
1826; while in Lisboa he had two addresses, first 
at Rocio 60 and later (March 1823) at Rua das 
Capelistas 50, both at the city centre.

In 1822 , he went into business by his own, 
as shown by a letter from Madeira, acknowledging 
his new business situation. 
 

This is the period (1816/ 1825) with the 
largest amount of letters known from:

• Great Britain.
• Brazil (Rio, Bahia, Pernambuco, Maranhão 

and Pará)
• Inland Portugal (Covilhã, Porto, Fundão).
• A few from Spain, Italy

Figura 7 / Figure 7

____________________

2 - From now on we will use the abbreviation “Rio” to designate 
Rio de Janeiro

Cartas de Inglaterra para o Brasil pelo Paquete do Rio de Janeiro (1811-1815)
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• Um interessante lote de cartas de S. Peters-
bourg e Hamburgo.

4. A correspondência de Inglaterra para 
o Brasil.

4.1 – Portes Ingleses

Todas as cartas transportadas pelo paquete, 
as PACKET LETTERS tem porte britânico aplicado, 
enquanto a maioria das cartas transportadas nos 
navios mercantes foram transportadas em mão, não 
tendo marca postal nem porte britânico aplicado.

Como se pode observar nos quadros 1 e 2, 
a maioria das cartas foram expedidas de Liverpool, 
só uma dezena foi expedida de Londres. 

As cartas oriundas de Liverpool enviadas via 
Falmouth eram entregues no correio, onde o porte 
para o Brasil era inscrito e cobrado ao expedidor, 
para serem em seguida encaminhadas para 
Falmouth onde apanhavam o primeiro paquete 
para o Rio.

O porte das cartas expedidas pelo paquete 
era composto por duas parcelas; o porte territorial 
desde o correio de origem a Falmouth, acrescido 
do porte do paquete de 2/5 para uma carta singela 
(de uma folha), sendo obrigatório o pré pagamento 
do porte.

          Tabela 1

Para elucidação do porte das SHIP LETTERS, 
isto é, as cartas transportadas em navios não 
paquetes, apresenta-se de seguida uma tabela 

• An interesting group from S. Petersburg and 
Hamburg.

4. Mail from Great Britain to Brazil  
 

4.1 British postage.

All packet letters bear a GB rate, but the 
majority of the letters having arrived by commerce 
vessels bear no postal markings and/or postage 
rates, having been hand carried to Brazil.

As can be seen from Charts 1 and 2, the 
majority of the recorded letters originate at Liverpool, 
with only a few (10), originating in London.

The Liverpool letters sent by the Falmouth 
were handed to the Post office, where the rate to 
Brazil was paid, then routed to Falmouth in time for 
the first departing packet.

The Packet rates applied in Great Britain 
are composed of the Inland rate from the office 
of origin to Falmouth, in addition to the Packet 
postage of 2/5 for a single letter, with compulsory 
prepayment of postage.

Two Packet letter rates were in force 
during the 1811-1815 time frames, in accordance 
with the N.B shown below, that appeared in a post 
office notice dated…….

Table 1
 

An example of ship letter rates from Bristol, 
published by the General Post Office is shown 
below. (Fig 8 and 9)

Cartas de Inglaterra para o Brasil pelo Paquete do Rio de Janeiro (1811-1815)

Packet posta-
ge (Falmouth) 

from Lisbon

Inland postage 
Falmouth from 

Liverpool

London to 
Rio

Liverpool 
to Rio

To Brazil

From July 1808 2/5 11d 1/ 3/4 3/5

From July 1812 2/7 1/-1d 1/ 3/6 3/7
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ilustrativa fornecida pelo correio geral de Londres e 
relativa a cartas expedidas de Bristol (fig. 8 e 9)

 
 

 

Figura 8 / Figure 8

Figura 9 / Figure 9

Cartas de Inglaterra para o Brasil pelo Paquete do Rio de Janeiro (1811-1815)
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Neste conjunto somente encontramos duas 
cartas que entram nesta categoria, salientando-se as 
mesmas por terem aplicada uma marca muito rara. 

Foram transportadas em mão para o Brasil, 
mas não sem antes terem o seu porte pago, em 
conformidade com as instruções postais da época, 
que só assim permitiam o transporte em mão. 
Estas duas cartas apresentam a marca «POST PAID 
WITHDRAWN SHIP LETTER-LIVERPOOL» (figs. 10 e 11))

A respeito desta marca escreve Robertson:

     

In this correspondence two interesting 
letters were found, that were hand carried to Brazil 
complying with the P.O instructions. 

They bear the rarely seen «Post paid 
withdrawn ship letter- Liverpool». (Fig. 10 and 11) 

Quoting Robertson:

 
Figura 10 - Frente / Figure 10 - Front

Carta S45 / Letter S45

Figura 10 - Verso / Figure 10 - Verse

Cartas de Inglaterra para o Brasil pelo Paquete do Rio de Janeiro (1811-1815)
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4.2 – Portes Brasileiros.

O artigo VII da convenção sobre os 
paquetes estipulava claramente que “o governo 
português reserva-se o direito de aplicar porte em 
todas as cartas trazidas dos domínios da Grande 
Bretanha para os de Portugal”

Seria portanto de esperar encontrar portes 
brasileiros em todas as cartas oriundas de Inglaterra 
e chegadas ao Rio de Janeiro, com a excepção das 
cartas chegadas em mão e entregues directamente 
ao destinatário. Uma análise dos portes brasileiros 
constantes dos quadros 1 e 2 revela no entanto 
uma outra realidade, e permite considerar três 
categorias de cartas (A, B e C) atendendo somente 
aos portes brasileiros.

4.2.1 – Cartas que não têm porte brasileiro
A1) cartas que passaram pelo correio 

britânicos e que não têm qualquer porte brasileiro 
(31 cartas) (fig. 12)

4.2  Brazilian postage.

  Article VIII of the Packet convention, 
stated clearly that “The Portuguese Government 
will have the right to demand postage on all let-
ters brought from the dominions of Great Britain to 
those of Portugal.”

It is therefore expected to see in all incom-
ing covers a Brazilian rate marks applied on them, 
with the obvious exception of the hand carried let-
ters that were delivered directly to the destine.

A closer look at charts 1 and 2 reveals an-
other reality, so that we can consider 3 types of cov-
ers if we take into account the Brazilian postal rates.

4.2.1 – Letters without Brasilian rates
A1)  those that bear no Brazilian rate (31 

letters) (Fig. 12)

Figura 11 - Carta S46 / Figure 11 - Letter S46

Figura 12 - Carta 5 / Figure 12 - Letter 5
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A2) cartas transportadas em mão.
O transporte de cartas em mão era prática 

corrente naquele tempo, em contravenção com os 
regulamentos postais e penalizando o contraventor 
com pesadas multas. Mesmo assim abundam essas 
cartas na correspondência Finnie.

4.2.2 – Cartas que têm porte brasileiro.

B) Cartas que tem porte brasileiro aplicado, 
tendo sido arrolados portes de 660, 990 e 1980 réis, 
num total de 8 cartas destacadas a vermelho no 
quadro (fig. 13 e 14)

      
C) Cartas que têm um porte de 120 (9 

cartas) e 360 (1 carta), destacadas a verde no 
quadro. (fig. 15)

            A2)  Hand carried letters.
Hand carriage of letters was a common 

practice in those days, and we have seen many 
covers to Brazil, either from Portugal or from Brazil-
ian ports, that bear no postal markings/rates.

4.2.2 – Letters with Brasilian rates.

 B)  Those that bear an incoming rate. 
(We have recorded only 660, 990 and 1980 réis) 
(8 letters highlighted in RED in the Chart). (Fig. 13 
and 14)

b) Those that bear a rate mark of 120 
(9 letters) or 360 (1 letter), highlighted in GREEN. 
(Fig. 15)

Figura 14 - Carta 6 / Figure 14 - Letter 6

Figura 13 - Carta 4 / Figure 13 - Letter 4

 

 

 

 

Figura 15 - Carta S21 / Figure 15 - Letter S21
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A carta representada na figura 15 foi transpor-
tada no «Essex», com partida de Liverpool para o Brasil 
a 3 de Setembro, conforme noticiado no aviso do cor-
reio, onde é dito que o «Essex» transportaria sacos do 
correio. Como referido atrás, até ao momento ainda 
não encontrámos qualquer carta transportada pelos 
navios de comércio remetida de Inglaterra e tendo 
passado pelo correio inglês3.

Se começarmos a nossa análise pelas 
cartas do grupo C, salta á vista que nenhuma delas 
é carta do paquete, e em nenhuma foi aplicado 
qualquer porte britânico.

Muito provavelmente foram entregues a 
um tripulante ou passageiro do navio de partida 
de Liverpool, que por sua vez as entregou no Rio 
ás autoridades postais brasileiras. A questão que se 
coloca é conhecer o significado da inscrição “120”, 
que admitimos ser um porte em réis, assim como a 
razão e o significado da letra M que nelas aparece 
inscrita antes do referido valor. (ver fig. 15).

A resposta a esta questão foi obtida no 
site4 do nosso confrade e amigo Paulo Comelli, que 
apresenta um documento intitulado “Decisão do 
Reino Nº40”, que passamos a transcrever.

Decisão do Reino nº 40 - em 14 deNovembro de 
1812

Sendo presente a Sua Alteza Real o Príncipe 
Regente Nosso Senhor que por essa Administração do 
Correio se tem cobrado indevidamente das cartas vin-
das pelos navios mercantes ingleses o mesmo porte de 
cartas, que se deve tão somente pagar pelas que vem 
nos paquetes, obrigando-se de mais a mais os donos 
das amostras das fazendas, e das gazetas a pagar por 
estas um porte que não é devido, ainda que viessem 
pelos mesmos paquetes: foi servido o mesmo Senhor 
ordenar que as cartas, que vierem pelos navios de 
commercio só paguem o porte de 120 réis por uma 
simples carta de folha de papel, e das mais em pro-

3 - As duas cartas referidas atrás (fig.7) foram transportadas por 
navios de comércio, mas em mão
4 - Comelliphilatelist.com

The letter shown in figure 15 was transported 
by the «Essex», departing Liverpool to Brazil, as can 
be seen in the Post office notice below, departure 
due on September 3rd.  One may also notice that 
the P.O. stated that the departing vessels would 
carry bags of letters. In The Finnie correspondence 
we haven’t seen a single ship letter2.                                       

If we start with group c), it is striking that 
all these letters are NOT packet letters, where no 
British postage had been levied, as no postal rate 
appears on them.

The probable cause was that they were 
handed directly to someone in the departing 
vessel from Liverpool, who on arrival handed them 
to the Brazilian postal authorities.

Why was a 120 réis rate applied? And 
what does de M stands for?

Paulo Comelli3 helped answering to this 
question, having found the document transcribed 
below:

Order to the Kingdom nº40- November 14th 1812 

Having been brought to the attention 
to His Royal Highness the Prince Regent that the 
postal administration has been unduly levying on 
letters incoming by British merchant vessels the 
same postage as applied on packet letters, and 
more so making it mandatory that samples and 
newspapers have to pay also that undue amount, 
even if they had been carried by the British packet; 
Our Lord has determined that letters arriving in 
merchant vessels only +pay 120 réis for a single 
sheet of paper, and thereafter in a proportionate 

2 - The two letters above referred to (Fig. 7) were carried by 
merchant ships, but in hand.
3 - Comelliphilatelist.com
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porção; entregando-se da mencionada quantia por 
cada volume ou carta, seja maior ou menor, o porte 
de 35 réis aos Mestres das referidas embarcações que 
trouxerem as ditas cartas ao Correio em mala remetti-
da pelo Correio Inglez; levando tão-somente pelas ga-
zetas, e amostras o que se pratica na Gram-Bretanha 
por iguaes artigos. Deus guarde a Vm. - Rio de Janeiro 
14 de Novembro de 1812. Conde de Aguiar. - Sr. Admi-
nistrador do Correio Geral desta Cidade.

    

O documento determina claramente que 
nas cartas chegadas pelos navios mercantes seria 
aplicado o porte de 120 réis por folha de papel, e 
assim em proporção. Temos assim a explicação para 
o porte de 120 aplicado nas cartas, assim como a 
inscrição “Merc” ou simplesmente M, abreviatura 
de «mercante», designação com que no texto são 
classificados os navios de comércio ingleses. Por 
vezes também se encontra M120 ou somente 120 
nas marcas de porte. (fig. 17 e 18).

manner. Of the aforementioned amount 35 réis 
are given to the master of the vessel who brings the 
letters to the post office, in a closed bag remitted 
by the British post. For samples and newspapers 
the same rule will apply as in force in Great Britain.  
Rio de Janeiro November 14th 1812. From Count 
Aguiar, to the Head of the Post office.

 The document above states clearly 
that incoming letters in merchant vessels, should 
be taxed 120 réis per sheet of paper, and so in 
proportion. We have now the explanation for the 
120 réis rate applied, together with the manuscript 
MERC, an abbreviation of “Mercante”, the 
Portuguese word for Merchant, “navios mercantes 
inglezes”. M120 or simply 120 was also used are 
rate marks. (fig. 17 and 18)

Figura 16 - Carta S19 / Figure 16 - Letter S19

Figura 17 - Carta S31 / Figure 17 - Letter S31
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A carta da figura 16 foi transportada pelo 
navio mercante «Gambier» chegado ao Rio a 24 de 
Dezembro de 1812. Por motivos que desconhecemos 
foi considerada como uma carta de paquete e 
taxada como tal. 

É ainda de notar que esta carta chegou ao 
Rio um mês antes da publicação da Decisão nº40, o 
que talvez seja a explicação para o porte aplicado, 
dado que muito provavelmente até então só era 
aplicada uma única taxa nas cartas de Inglaterra, a 
taxa dos paquetes.

Um dos pontos mais importantes da Decisão 
Régia, é a de mostrar que esta decisão foi tomada 
porque aos jornais e outros papéis chegados por 
navios de comércio eram aplicados os portes 
como se tivessem chegado pelo paquete. Daqui se 
pode inferir que EXISTIA uma tabela de portes para 
a correspondência chegada de Inglaterra pelo 
paquete.

Assim sendo, como explicar a carta da 
figura 12, em que não aparece nenhum porte 
brasileiro aplicado?

As cartas do Grupo A) eram transportadas 
de Inglaterra para o Brasil em sacos de vias 
fechados, sendo à chegada entregues os sacos 
ao agente postal britânico no Rio de Janeiro, única 
entidade que podia abrir os sacos de vias e fazer 
o posterior encaminhamento das cartas para o 
correio brasileiro.

Era ao agente dos paquetes que cabia a 
incumbência do controlo do número e dos portes 
britânicos aplicados nas cartas, separa-las das 
oficiais e entrega-las ao correio do Rio de Janeiro 
para este lhes aplicar os portes devidos, o que 
aparentemente foi feito unicamente nas 7 cartas 
arroladas no grupo B).

The letter shown in figure 16, was 
not transported by a packet (has a written 
endorsement “Per Gambier”), arrived in Rio on 
December 24th 1812, but was considered as a 
Packet letter, therefore the 660 réis applied on 
it. Curiously this letter arrived a month before 
implementation of Order nº40.

A Decisão do Reino, n.º 41, de 
7.12.1812, determinava que o pagamento 
em moeda de libra esterlina  se regule o 
cambio ao par de 61 ½ pences por 1$000 
(um mil réis). 

But maybe even more important, this text 
tells us that this decision had been taken because 
newspapers and other documents arriving in 
merchant vessels were charged as if they came 
by the Packet. 

We can now ascertain that a rate was 
indeed applied in Rio for all mail incoming with the 
Falmouth Packet. How can we explain a situation 
in which no Brazilian rate has been applied in an 
incoming packet letter? (figure 12)?

Within group A) it should be noted that all 
packet letters sent to Brazil, were sent in a closed 
bag were handled on arrival at Rio by the Packet 
agent, who was responsible for the opening of the 
postal bag and further conveyance of letters to 
the Brazilian post.

It was the Packet Agent who, upon 
observation of the incoming packet letters had to 
decide if postage had been paid in accordance 
with the convention, forward the letters to the 
Brazilian post so that they could apply whatever 
rate was appropriate, which apparently they did 
only in 7 letters – group B)

Figura 18 - Carta S40 / Figure 18 - Letter S40
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A leitura da Gazeta do Rio de Janeiro não 
permitiu encontrar qualquer referência a portes 
aplicados ou a aplicar nas cartas do paquete, assim 
como a qualquer isenção de porte no período entre 
1809 e 1815. Voltaremos a tratar deste ponto mais 
adiante.

5. A agência dos paquetes no Rio de Janeiro

O primeiro agente dos paquetes no Rio foi 
Henry Chamberlain, que aí esteve em funções de 
1809 a 1812. Antes de ir para o Rio, Chamberlain foi 
agente dos paquetes em Lisboa, tendo deixado 
Portugal pouco antes da entrada das tropas 
francesas em Lisboa.

Em Julho de 1812 Chamberlain foi substituído 
por Joseph Pepin, a quem foram enviadas em 
Setembro de 1812 pelo correio geral de Londres 
um conjunto de instruções5 que se transcrevem. 
(Ilustração 1)

Pela leitura destas instruções ficamos a 
saber que o correio brasileiro tinha que pagar ao 
correio inglês a verba de 600 réis por cada onça6 de 
correio transportado pelos paquetes, o que explica 
a necessidade de impor um porte em todas as 
cartas chegadas ao Rio de Janeiro. 

Registe-se que esta verba de 600 réis/
onça vinha na continuação do «que antigamente 
se praticava em Lisboa», onde era cobrado ao 
correio português a mesma verba pelas cartas que 
chegavam a Lisboa pelos paquetes britânicos.

Para ilustrar alguns dos pontos referidos 
anteriormente, vamos transcrever um texto de John 
Luccok, comerciante britânico chegado ao Rio em 
1808, que no livro que escreveu refere alguns pontos 
de interesse postal:

“Estava na véspera de deixar o Rio e 
esperando com grande ansiedade pelo navio de 
carreira, convencido que ele me traria informações 
das mais interessantes. Ao chegar, procurei pelo 
superintendente dos Correios. Pedindo-lhe que me 
fosse entregue a carta aguardada; mas a mala 
ainda ali não chegara, parecendo ter encontrado 
qualquer dificuldade desnecessária. Fui então 
ao Consulado da Inglaterra, sabendo ali que ela 
de lá já saíra fazia muito tempo. Ao descer as 
escadas, notei que um dos criados portugueses se 
achava à porta, com um pequeno embrulho na 
mão. Perguntei-lhe se não era aquilo a mala da 
Inglaterra, respondendo ele que sim e que há muito 
que ali estava à espera de alugar alguém que lha 
levasse até os Correios, que dali não distavam mais 
de duzentas jardas”.

Eu, que por esse tempo, não andava de 

5 - Não sabemos se a Chamberlain também teriam sido enviadas 
instruções, pelo que consideramos estas como as primeiras. 
6 - 1 onça equivalia a 28,35 gramas.

In the “Gazeta do Rio de Janeiro” we have 
not found reference to the postal rates applied 
on incoming mail by the British packets, nor any 
exemption of postal rate for any time period (1809 
to 1815). We will return to this point later on.

5. The British packet agency in Rio de 
Janeiro.

 As stated before, the first Packet agent 
appointed to Rio was Mr. Henry Chamberlain, who 
was at the Rio station from 1809 to 1812. Before 
going to Rio Chamberlain was the Packet Agent in 
Lisboa, having left Portugal, just before the French 
occupation of Lisbon.4

At the end of 1812 he was replaced by Mr. 
Joseph Peppin, to whom a set of instructions (see 
below) were given, in September of that same 
year. (Illustration 1)
 

Reading the above instructions, one point 
is very clearly stated. The Brazilian post was due 
to pay 600 réis per ounce of mail transported by 
the British packets, a point self explanatory of the 
need to impose postage on all incoming mail 
to Brazil. This point is the continuation of the “old 
established practice in Lisboa”, where in similar 
manner the same 600 réis/ounce5  rate was paid 
by the Portuguese post to the post office general 
for all incoming mail into Portugal transported by 
the British packets.
      

Again we refer to Comelli, who transcribes 
a text from John Luccok, a British merchant arrived 
in Rio in June 1808, where reference is made to 
postal matters:
I was on the eve of leaving the river and waiting 
with great anxiety the ship career, convinced that 
he would bring me the most interesting information.  
Upon arrival, I sought the superintendent of the 
Post.  Asking him to give me the letter was delivered 
expected, but the bag had not arrived there yet, 
seemed to have found any difficulty unnecessary.  
Then I went to the Consulate of England, knowing 
there she was gone there long ago.  Going down 
the stairs, I noticed that one of the Portuguese 
created he was at the door with a small bundle in 
his hand.  I asked him if it was not that the bag of 
England, he answered yes and that has long stood 
by waiting to hire someone who lha took to the 
Post Office, who would not extend more than two 
hundred yards. I, who by that time, had not ridden 
a mood to tolerate such nonsense, ...., snatched 
4 - According to Howatt, it was at this time that the Lisbon packets 
from Falmouth ceased to run. Walsingham sailed from there on 
November 4t 1807, but arrived on November 24th, reporting that 
she was not allowed to land her mails, the Portuguese ports being 
closed by the French to British ships. The British agent at Lisboa, 
Mr. Chamberlain joined the packet incognito from the lower part 
of the Tagus river.
5 - 1 onça equivalia a 28,35 gramas.
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Ilustração 1 / Illustration 1
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ânimo para tolerar semelhante tolice, ...., arrebatei-
lhe o pacote das mãos e levei-o embora, num 
passo raramente visto em cidade brasileira, com o 
homem nos calcanhares a murmurar ‘os ingleses são 
diabos’. Fui imediatamente introduzido no gabinete 
e galardoado com a esperada carta”.

Deve-se acrescentar que o procedimento 
descrito por Luccok apenas se aplicava às 
cartas chegadas pelos paquetes britânicos. A 
correspondência chegada pelos navios mercantes 
ou pelos Correios Marítimos portugueses estavam 
sujeitos a um procedimento diferente, conforme se 
pode ler na decisão Régia nº32.

Carta Régia n.º 32 - Brasil, 23 de Setembro de 1812
 “Sendo presente ao Príncipe Regente 

Nosso Senhor a sua representação com data de 5 
do corrente: foi o mesmo Senhor servido determinar 
que Vm. Nomeis dous agentes para receberem as 
malas de todas as embarcações que chegarem a 
este porto, na conformidade da portaria inclusa, 
não só as malas destinadas à Administração do 
Correio, como todas as cartas que vierem avulsas, 
ou por mãos particulares, afim de serem entregues 
na mesma Administração, para o que deverá em 
cada semana estar prompto no caes do terreiro 
do Paço, alternativamente, um dos ditos agentes, 
para embarcar no primeiro escaler que se dirigir às 
ditas embarcações, sendo o outro obrigado a fazer 
a entrega das cartas, que estiverem demoradas 
na  casa da Administração, vencendo cada um 
deles por dia no serviço do mar 640 réis, e 320 réis no 
serviço de terra, pagos segundo a forma praticada 
com os postilhões; ficando Vm. responsável pela 
falta que houver a este respeito. Deus guarde a Vm. 
– Paço em 23 de Setembro de 1812. – Conde de 
Aguiar. – Sr. Administrador do Correio Geral desta 
Cidade”.       

6 – As «Notícias Marítimas» na Gazeta 
do Rio de Janeiro

 
A Gazeta do Rio de Janeiro foi a primeira 

publicação periódica a aparecer no Brasil. Nos seus 
números semanais transcreviam-se as ordens régias, 

her the package of hands and took him away 
in a step rarely seen in the Brazilian city with the 
man on his heels to murmur ‘ English are devils’.  
I was immediately introduced into the case and 
awarded with the expected letter. “ 

One must add, that the practise de-
scribed by Lubbock, only applied to mail incom-
ing by British Packets. Mail arriving by merchant 
vessels or by Portuguese state vessels –Correio 
Maritimos- were subject to a different collection 
system, as can be seen by reading Royal ord-
nance nº32.

Royal ordnance 32 - Brazil, September 23, 1812. 
 
 “Being present to the Prince Regent Our 
Lord their representation on the 5th of this: it was 
the same Lord who served determine Vm.  You 
shall appoint two agents to receive the bags of 
all vessels arriving at this port, not only the bags 
for the Post Office Administration, but all letters 
loose or private hands, in order to be delivered 
the same office. In order to accomplish this, one 
of said agents should be ready to board the first 
boat heading to such vessels, the other agents 
duty being to make the delivery of letters, that are 
deposited at the postal Administration, the daily 
wage being 640 reis for the service at sea, and 
320 reis in the service on land, paid in the same 
manner practiced with the postmen; You will be  
responsible for the lack there is in this respect.  God 
save Your Lorship.  –Royal Palace, September 23rd , 
1812.  - Conde de Aguiar. .

6. “Noticias Maritimas” in the Gazeta 
do Rio de Janeiro.

The Gazeta do Rio de Janeiro was the first 
newspaper to be published in Brazil. In its weekly 
issues, in contained official ordnances, news 
from abroad, local ads and from 1809 onwards 

Figura 20 - G.R.J. Abril de 1812/ Figure 20 - G.R.J. April 1812
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the «Noticias Maritimas», A register of all entries 
and departures from the Rio de Janeiro harbour. 
We illustrate some of these “Notícias” related 
with vessels in charts 1 and 2 (these are referred 
as G.R.J). This information made it possible to 
crosscheck the manuscript date entries by Finnie, 
docketing each letters.

 

Figura 19 - G.R.J. Janeiro 1812/ Figure 19 - G.R.J. January 1812 Figura 22 - G.R.J. Abril 1813/ Figure 20 - G.R.J. April 1813

Figura 21 - G.R.J. Junho de 1812/ Figure 20 - G.R.J. June 1812
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davam-se as últimas notícias chegadas de Portugal 
e do estrangeiro, e a partir de 1809 na rubrica 
«Notícias Marítimas» dava-se contas das chegadas 
e das partidas de qualquer navio que entrasse ou 
tivesse anunciado a sua partida do porto do Rio 
de Janeiro. Vamos ilustrar algumas dessas notícias 
que foram escolhidas por delas constarem nomes 
de navios que estão referenciados nos quadros 
1 e 2. (o que no quadro é indicado por G.R.J.) 
Esta informação permitiu-nos avaliar da rapidez 
da entrega das cartas a James Finnie, dado que 
este anotava em todas as cartas o dia em que a 
recebera.

 

 

 



28

7 – As cartas de Inglaterra para o Brasil. 

Como foi referido anteriormente, é de certo 
modo surpreendente que um grande número de 
cartas chegadas ao Rio pelo paquete britânico não 
tenham porte brasileiro.

Numa tentativa de interpretar esta situação, 
e usando um raciocínio analógico ao que se passava 
«antigamente em Lisboa» considerando as semelhan-
ças de actuação postal, ocorrem três possibilidades:

1. O agente dos paquetes no Brasil, depois 
de ter recebido o saco de vias, retirou 
deste as cartas dirigidas a James Finnie 
que entregou ao destinatário sem 
cobrar qualquer porte.

2. O agente dos paquetes no Brasil 
entregou as cartas dirigidas a J. Finnie 
aos correios brasileiros, que por sua vez

2.1 As entregaram ao destinatário 
sem cobrar deste qualquer 
porte

2.2 As entregaram ao destinatário, 
cobrando o porte devido, mas 
que na maioria dos casos não 
aparece explicitado na carta.

Considerando as diferentes hipóteses, é de 
salientar que a referida em 1) só podia acontecer 
se efectuada pelo agente postal, ou a seu mando. 
Pelas instruções que lhe foram entregues, assim 
como pela prática antiga de Lisboa, somente o 
agente teria a possibilidade de “retirar” cartas do 
saco postal para as entregar ao destinatário. Se 
assim procedesse, defraudava o tesouro britânico 
do valor que os correios brasileiros teriam de pagar 
pelo peso das cartas, na proporção de 600 réis 
por cada onça, e ao mesmo tempo lesava os 
correios brasileiros impedindo a cobrança do porte 
brasileiro.

 
Relembremos dois pontos das instruções 

dadas ao agente dos paquetes:

7. The letters from England to Brazil. 

As stated before, it is surprising that 
a large number of packet letters in the Finnie 
correspondence bear no Brazilian postage.

In an attempt to understand how this situ-
ation occurred, and considering the similitude with 
the existing postal arrangement in Lisboa, three 
different possibilities come to mind:

1. The British packet agent, having 
received the postal bag, removed 
from the bag the Finnie letters, and 
handed by him directly without 
charging any postal rate.  

2. The British packet agent, transmitted 
the letters to the Brazilian post, who 
afterwards:

2.1 Delivered them to Finnie 
without charging the postal 
rate

2.2 Delivered them to Finnie, 
charging a postal rate that 
(in most cases) was not ap-
plied in the letters. 

Situation 1 could only have happened 
with the knowledge and consent of the packet 
agent in Rio. The set of instructions given to him, 
together with the old time established «modus 
operandi» makes us believe that only the agent 
could withdraw a letter(s) from the postal bag, 
and hand it to the receiver, without intervention of 
the Brazilian post. In doing so, he was defraying the 
British treasury of the value that the Brazilian post 
would have paid for the particular letter(s) – 600 
réis per ounce-, and also defraying the Brazilian 
post that should collect from the recipient the 
corresponding packet rate.

From the instruction given to the postal 
agent, we highlight two paragraphs:
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O que poderia motivar esta hipotética práti-
ca, contrária aos regulamentos postais dos dois pa-
íses envolvidos e que sendo descoberta acarretaria 
certamente a demissão do agente, para além de 
sanções varias e da sua eventual prisão?

Como possível explicação apenas encontra-
mos a de um relacionamento entre James Finnie e 
o agente postal, ambos cidadãos britânicos vivendo 
no Rio, e fazendo parte de uma comunidade de im-
portância muito grande na vida do Rio de Janeiro. 

Que os dois se conheciam está documen-
tado numa carta dirigida da Bahia a 8 de Março 
de 1811 por James Gooden, e na qual este pede 
a James Finnie para apresentar as suas despedidas 
ao Agente dos paquetes:

“Pray have the goodness to mention my 
sudden departure for England to Mr. Chamberlain, 
to whom I do not write in this occasion”. Também 
podemos admitir que o conhecimento dos dois já 
vinha de Lisboa, onde Chamberlain desempenhou 
as funções de agente postal até 1808.

Como refere o historiador Sérgio Buarque da 
Holanda “ O comércio não era o único aspecto em 
que a influência britânica se fazia sentir Brasil. Esta 
grande esfera de influência pode ser melhor com-
preendida pela actuação anglófona de D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, um dos ministros mais influentes 
de D. João VI.

De qualquer modo, esta importância do co-
mércio inglês no Rio certamente não sancionaria a 
pratica sistemática de fraude postal. Passando ago-
ra a análise da hipótese 2.1, encontramos uma situ-
ação semelhante á descrita para o agente inglês, 
mas com uma agravante. Se a pratica fraudulenta 
envolvendo um só individuo já por si tinha riscos, o 
que dizer de tal prática feita na presença e /ou com 
o conhecimento dos outros oficiais da repartição 
do correio marítimo do Rio?

Resta-nos analisar a situação 2.2 onde o vo-
lume de correspondência dirigida a J. Finnie levava 
a que esta fosse agrupada, pesada em conjunto, 
e à aplicação do porte numa delas, normalmente 
na primeira do lote. Isto estaria de acordo com o 
que se praticava antigamente em Lisboa, onde na 
maioria das cartas não era aplicado o porte, e so-
mente numa delas era inscrito o porte total a pagar. 
(veja-se por exemplo na figura 23, as duas cartas do 
arquivo Dyson, chegadas a Lisboa pelo paquete de 
Inglaterra.)

A carta da direita, onde foi aplicado um 
porte britânico de 2/8, a que corresponde um peso 
de uma carta singela, nunca poderia ter um porte 
português de 4$650 réis a que corresponde um peso 
de 4 onças e 1/8 de onça.

No caso das cartas transportadas de Ingla-
terra para o Brasil, ainda não encontramos qualquer 
indício de prática semelhante.

What motivated this possible unlawful 
practice is beyond our knowledge, but we can as-
sume that friendly relation between the members 
of the British merchant community at Rio and the 
Packet agent may be one possible explanation.

That they were in relation can be seen by 
the transcript below: 

In a letter dated Bahia, March 8th 1811, 
a Mr. James Gooden from Bahia writes to James 
Finnie in Rio and asks “Pray have the goodness to 
mention my sudden departure for England to Mr. 
Chamberlain, to whom I do not write on this oc-
casion.”

One has also to consider the possibility 
that Finnie and Chamberlain were related already 
from Lisboa, where Chamberlain was the postal 
agent until 1808.

As stated by Brazilian historian Sergio 
Buarque da Holanda, “Commerce was not the 
only aspect in which influence of British interests 
prevailed in Brazil”. In part this was due to the 
strong influence exerted on King John of Portugal, 
by Lord Stangford, special envoy to Rio, as well as 
the pro British advice of Rodrigo de Sousa Coutin-
ho, King John’s most influential minister.

Considering now 2.1 a similar situation 
could be describer, this time involving the Brazilian 
post. In this case we must add, that if performing 
the fraud by a single individual (as in case 1) was 
already very risky, doing it in an office with more 
clerks, seem quite improbable.

This leaves us with 2.2, where a rate group-
ing could have been made by the Brazilian post.

 Considering once more “the old estab-
lished practise in Lisboa” where a similar situation 
has been recorded on incoming letters by the 
British packets, to certain destinies who received 
many letters in a single arrival, the common prac-
tise was to inscribe on the front of the first letter 
of the bundle the total rate corresponding to the 
weight of the bundle. (See figure 23) 

The letter on the right hand side, with a GB 
rate of 2/8, could never bear a Portuguese rate of 
4$650, corresponding to a weight of 4 oz. and 1/8.

In the case of the incoming letters to Brazil, 
brought by the British packets, not a single letters 
has been discovered where such a group rating 
has been applied
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8 – Os portes brasileiros aplicados nas 
cartas de Inglaterra

Até este dia apenas co-
nhecemos três valores diferentes 
de portes aplicados, a saber 660 
réis (3 cartas), 990 réis (3 cartas) e 
1980 réis, num escasso total de 7 
cartas. 

Como não conhecemos a 
tabela de portes do paquete bri-
tânico em vigor no Rio de Janeiro, 
vamos tentar construir uma, base-
ando-nos em analogias com a ta-
bela em vigor em Lisboa na altura 
das invasões francesas, com as 
possíveis adaptações para o caso 
brasileiro, na qual se deve desta-
car a distância a percorrer entre o 
lugar de partida, Falmouth e o de 
chegada, Rio em vez de Lisboa.

Como ponto de partida, 
temos um ponto comum as tabelas 
de Lisboa e do Rio; o valor a pagar 
ao Correio Britânico era o mesmo 
nos dois casos, 600 réis por cada 

8. The Brazilian rate applied in the GB 
covers. 

For the moment 
we only know three Brazil-
ian rates, 660 (3 letters), 
990 (3 letters) and 1980 réis 
applied on 7 letters. Since 
we do not know any rate 
table published by the 
Brazilian post, we have 
to work out a rate table, 
based on analogies with 
the «old established prac-
tice in Lisboa»

One particular 
point is common to Lisboa 
and Brazil; the amount due 
by the Lisboa /Rio post of-
fice to the British post for 
the transport of 1ounce of 
mail was 600 réis making it 
possible to suggest that the 
same rate table applied 
for incoming mail in Lisboa 
was also in force in Rio de 
Janeiro.

Figura 23a / Figure 23a - Liverpool 11.06.1804

Figura 23b / Figure 23b - London 05.06.1804

Tabela 3 / Chart 3
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Against this point one could argue, that 
the British postal rates to Portugal and Brazil were 
substantially different, and accordingly the homol-
ogous Portuguese /Brazilian rates should also have 
been different. 

The only evidence we have at this stage in 
defence of this last point is that neither 660 nor 990 
and 1980 fit within the Lisboa packet rates, shown 
in chart 3.

We do know the Portuguese packet rates 
from the same period (1812-1815): 

The British postal rates applied on corre-
spondence from London to Portugal were:

If we establish a correspondence between 
the rates paid in GB, and the rates paid in Lisboa, 
according to the weight, we may tentatively draw 
the following chart6:

 Extrapolating these GB rates for Brazil mail, 
we may draw the following provisional chart:

It is our belief that the rates applied by the 
Brazilian Post to the Falmouth packet letters could 

6 - This situation stems from the weight table was English on paper, 
while the Portuguese was the weight in octaves oz.

  Single sheet Double sheet   Treble sheet   1 ounce
5 Jan 1797 37 George 3, c18 1/0 2/ 3/ 4/

5 April 1801 41 George 3, c7 1/4 2/8 4/ 5/4

March 1805 45 George 3, c11 1/5 2/10 4/3 5/8

July 1812 52 George 3, c 88 1/7 3/2 4/9 6/4

5Dec 1839 London Gazette  Same as 1812 but 
rates go by weight

Folha simples
Single sheet 2/7 Average 395 reis 330 reis

Folha dupla
Double sheet ? 740 reis 660 reis

Folha tripla
Treble sheet ? 1195 reis 990 reis

1 onça
1 oz ? 1635 reis 1320 reis

onça de cartas transportadas, o que poderia su-
gerir que também os portes portugueses poderiam 
ser iguais nos dois casos. Este raciocínio contém um 
ponto fraco, se pensarmos nos portes pagos pelos 
expedidores das cartas em Inglaterra, diferentes por 
unidade de peso, caso a carta viesse para Portugal 
ou fosse expedida para o Brasil.

Acresce ainda que os 3 valores conhecidos 
de portes pagos no Brasil não aparecem nos valores 
da tabela dos paquete britânico aplicada em 
Lisboa, conforme se pode ver no quadro 3

Vejamos agora quais os portes marítimos 
aplicados em Inglaterra à partida.

Se estabelecermos num quadro a correspon-
dência entre os portes britânicos pagos à partida e os 
portes portugueses aplicados à chegada, – e dado 
que ao mesmo porte inglês correspondem vários por-
tes portugueses7, chegamos aos seguintes valores:

Peso
Weight

Porte G.B.
G.B. Rate

Portes Portugueses
Portuguese rates

Média Portes Portugueses
Average

Folha simples
Single sheet 1/7 140, 210, 280, 350 245 reis

Folha dupla
Double sheet 3/2 350, 420, 490, 560 455 reis 

Folha tripla
Treble sheet 4/9 560, 630, 700, 780, 840 735 reis

1 onça
1 oz 6/4 840, 910, 980, 1050, 1125 1005 reis

Se agora extrapolarmos estes valores mé-
dios, baseando-nos no facto de que uma carta 
simples para Lisboa pagava 1/7 e para o Brasil 2/7, 
teríamos para que os portes brasileiros poderiam ser:

Sem ter a pretensão de ter construído 
uma tabela, parece-nos razoável admitir como 

7 - Esta situação decorre de que a tabela de pesos inglesa era em folhas 
de papel, enquanto que a portuguesa era o peso em oitavas de onça. 
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pressuposto para a tabela dos portes brasileiros 
para as cartas do paquete de Inglaterra o seguinte.
Com acréscimos de 330 réis por cada 2/8 de onça.

Era este o ponto da situação em Novembro 
de 2009, quando de um encontro em Roma do 
autor desta linhas com José Luís Fevereiro e Paulo 
Comelli onde este tema foi debatido.

Concluímos quão interessante seria a 
descoberta da Tabela, mas que por enquanto 
parecia adequada a tabela provisória. Para além 
desta conclusão parecia aos intervenientes que 
deveria ter havido uma evasão postal aos portes 
brasileiros, algo que teria de ser provado. 

Como nota positiva salientava-se a 
descoberta da tabela de portes aplicada às cartas 
transportadas em navios de comércio, o equivalente 
brasileiro da tabela portuguesa das «CARTAS 
ESTRANGEIRAS DE NAVIOS», mas antecedendo esta 
última em 4 anos! 

8 – As cartas de Buenos Ayres
 
Dada a estreita relação com o que 

acabamos de escrever, apresentamos uma das 
duas cartas expedidas de Buenos Ayres para o 
Rio de Janeiro e endereçadas a James Finnie, 
transportadas em navios da armada inglesa da 
estação de Buenos Ayres. Como não havia qualquer 
convenção postal entre a Inglaterra e a Argentina, 
pensamos que foram transportadas gratuitamente 
até ao Rio, muito embora e á partida tenham tido 
de pagar porte aos correios argentinos, como o 
indica a marca “Franca” aplicada nas cartas8. Mas 
o ponto mais interessante para o nosso estudo é que 
também estas duas cartas não têm qualquer porte 
brasileiro, o que ajuda a alicerçar as suspeitas na 
intervenção do agente postal 
britânico no Rio, pois era a este 
personagem que estas cartas 
eram entregues para posterior 
encaminhamento.

8 - Na história postal espanhola e das antigas colónias espanholas, a 
marca franca não é sinónimo de isenção, mas sim de porte pago.

have been the following, to make a match with 
the three rate values known so far.

This was the situation in November 2009, 
when a gathering took place in Rome, attended 
by Paulo Comelli RDP, José Luis Fevereiro, well 
known Brazilian dealer and scholar, and the 
author. Several conclusions were drawn, namely 
that the Brazilian postal rates seemed adequate, 
that some kind of postal rate evasion was taking 
place,-both assertions needing to be proved- and 
the good news was that we had discovered the 
rate applied on mail brought by British merchant 
vessels had been discovered.

 8. The Buenos Ayres covers

Because of its close relation with the 
matters discussed previously, we feel temped to 
show one of two covers originating in Buenos Ayres 
and sent to Rio de Janeiro. What seems unusual in 
them is that they were transported to Rio in British 
Navy vessels. Since there was no Postal agreement 
between Great Britain and Argentina, we believe 
they were transported for free, although some 
postage had been previously been paid at the 
Buenos Ayres post, to justify the FRANCA (prepaid) 
postmark7. But even more interesting is that no 

7 - In postal history of Spanish and the former Spanish colonies, the  
mark “Franca”does not mean outright exemption, but postage paid.

Carta simples até 2/8 de onça
Single sheet until 2/8 oz 330 reis

Carta dupla 2/8 a 4/8 de onça
Double sheet 2/8 a 4/8 oz 660 reis

Carta tripla 4/8 a 6/8 de onça
Treble sheet 4/8 a 6/8 ox 990 reis

1 Onça
1 Oz 1320 reis

1650 reis
1980 reis

Figura 24 / Figure 24
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E assim teríamos terminado este artigo, não 
fora uma mensagem chegada por e-mail do Brasil, 
com uma importante descoberta.

9 – Duas importantes descobertas
 
Em Janeiro de 2010, foi recebido pelo autor 

um e-mail enviado pelo conhecido negociante do 
Rio de Janeiro José Luís Fevereiro, que continha a 
tabela que se mostra na figura 24.

Esta tabela cujo título fala por si próprio, não 
foi publicada na Gazeta do Rio de Janeiro, mas tanto 
quanto sabemos hoje, foi objecto de publicação 
oficial numa colectânea de documentos em 1828.

Brazilian post mark or rate mark was applied, rising 
again thoughts about the rightness of the postal 
system.

9. Two important discoveries.

In January 2010, the writer received an 
email from José Fevereiro, with the rate table 
shown below. The document speaks for itself, 
and proves that educated guessing is possible in 
modern day’s postal history research.

It was not published in the “Gazeta do Rio 
de Janeiro”, Fevereiro found it in a later issue of 
official documents (published in 1828).

Figura 25 / Figure 25
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Salta á vista que os portes de 330, 660, 990 
e seguintes, obtidos por acréscimos de 330 réis 
por cada 2/8 de onça estavam em vigor desde 
a convenção dos paquetes, justificando assim os 
portes que se encontram inscritos nas cartas, assim 
como demonstra que a especulação feita sobre a 
tabela não se encontrava totalmente destituída de 
fundamento.

A segunda descoberta, talvez de menos 
impacto mas igualmente importante proveio do 
facto de entre os portes mais elevados constando 
da tabela se encontrava o de 11.550 réis que 
correspondia a uma carta de peso até 70/8 de 
onça, ou seja 8 onças e 6/8. Este valor fez recordar 
algo visto e inscrito numa das cartas, ao qual na 
altura não atribuímos qualquer significado.

A procura revelou que no verso da carta nº7 
do quadro 1, se encontrava manuscrito 11550, tal 
como se pode ver na figura 26.

Este valor pode corresponder ao porte total 
de um conjunto de correspondência dirigida ao 
Sr. Finnie e chegada em determinada data, com 
o valor total a pagar inscrito no verso da última 
(primeira) carta. (Figura 26)

Figura 26

Esta inscrição constitui o primeiro indício 
de que pode ter havido pagamento agrupado 
de portes dirigidos a entidades que recebiam 
muita correspondência, à semelhança do que se 
praticara «antigamente» em Lisboa.

E embora a suspeita de fraude postal 

As can be seen the applied rates of 660, 
990, 1980, together with a basic charge of 330 réis 
were in force since the Packet convention,  with 
the corresponding weight in 1/8 of ounces.

The second important discovery was the 
fact that among the values of the rates, the figure 
11.550 is mentioned, reminded me of something 
seen in one of the covers.

In letter 7, (chart 1), there is a manuscript 
inscription of 11,550 réis in the back flap of the 
letter. This value can perfectly be the summing up 
of packet mail for James Finnie, weighing 70/8 = 8 
oz and 6/8, the total value having been inscribed 
in the verso of the letter. (See figures 22 and 23)

Figura 26 / Figure 26

Figura 27 - Carta n.º 7
Figure 27 - Letter n.º 7
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perpetrada pelo agente postal britânico no Rio de 
Janeiro constituísse um tema bem mais aliciante, 
parece que a realidade tende a apontar numa 
outra direcção.

10 – Epilogo

Se tivermos em conta que o porte mínimo 
aplicado numa carta do paquete de Inglaterra era 
de 330 réis, o equivalente ao salário diário do dis-
tribuidor de cartas do Rio de Janeiro, parece-nos 
no mínimo tentadora a pratica de contrabando 
postal, com ou sem conivência de terceiros, e pela 
qual sempre seria recebida alguma gratificação. Se 
além disso pensarmos que em 1812, o número de 
comerciantes ingleses no Rio de Janeiro ultrapassa-
va uma centena e que todos eles se correspondiam 
certamente com Inglaterra, a tentação e a proba-
bilidade de fraude postal aparece aumentada.

Remataremos este ponto reafirmando que 
não temos provas de fraude postal, mas que con-
sideramos pelos exemplos arrolados que esta de-
via existir, efectuada pelo agente dos paquetes.Só 
pela descoberta de mais correspondência dirigida 
ao Brasil, nos primeiros tempos do paquete se pode-
rá chegar a uma conclusão.

Ainda em relação às cartas chegadas de 
Inglaterra, é notável que de uma população de 
mais de uma centena de comerciantes ingleses, 
somente este arquivo tenha vindo a lume. O clima 
do Rio de Janeiro não favorecia a conservação de 
documentos no decurso do século XIX, é portanto 
confortante pensar que foi a chamada de James 
Finnie a Lisboa em 1815, que fez com que este trou-
xesse o seu arquivo, que se encontra num notável 
estado de conservação. Será que existe material 
semelhante ainda por descobrir em Inglaterra? 

Gostaríamos de ter comentários a este tex-
to, e sobretudo notícias da descoberta de outros 
acervos. 

This is the first accounted for possibility 
for a group payment of letters, and although the 
smell of postal fraud seemed more intriguing and 
attractive (Honny soit qui mal y pense), we must 
confine with reality, that seems to prove otherwise.
 
 10 - Epilogue

 If one considers that the lowest possible 
rate for an incoming packet letter was 330 réis, the 
equivalent of one day salary of the postal clerk 
committed to the distribution of letters in Rio de 
Janeiro, postal smuggling becomes tempting in 
colonial Brazil. It must therefore be assumed that 
although there is no demonstration of fraud,  the 
possibility did exist. Just taking into consideration 
the number of letters that were smuggled into Rio 
for James Finnie, one in a group of more than a 
hundred British merchants living in Rio in 1812, the 
possibility becomes even greater.

On the other hand, it is remarkable that 
of a population of 100 more British merchants, 
necessarily communicating with Great Britain, only 
now a find was made of incoming packet letters 
into Brazil originating in Britain.

The Brazilian climate didn’t help in the 
conservation of documents, and the remarkable 
fresh condition of the ones shown, can certainly 
be explained by the return in 1815 to Portugal 
of James Finnie, who brought along with him his 
correspondence.

We would be happy to hear comments 
on similar material, as well as on this article. 
      
      
       
   

Aclamação de D. João VI, no Rio de Janeiro
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1.ª Guerra Mundial
Campo de Prisioneiros Alemães de Angra do Heroísmo

Ilha Terceira, Açores
*

1st Worl War
German Prisoners Camp of Angra do Heroísmo

Terceira Island, Azores

Abstract

After Portugal entered WWI, an internment 
camp for German and Austrian internees was 
established at the Fort of São João Baptista in the 
city of Angra do Heroismo, Açores on May 1, 1916. 
According to official data, 678 prisoners were interned 
in this camp as of April 4, 1918. This number increased 
to 763 internees in October, 1919. 

The first to be interned were 80 German citizens 
sent from Portugal which were transported in the 
Portuguese ship SS “Sagres” (formerly the German 
ship SS “Taygetos”). 

On June 26, 1916, they were joined by those 
prisoners coming from the other islands of the Azores. 

A larger group of 200 from Madeira and 187 
from Cabo Verde arrived on August 6. 

Another group of 89 German composed by the 
crew members of seized ships and the staff (26 citizens) 
of the “Deutsche Atlantische Telegraphengesllschaft 
(D.A.T.), the German submarine cable station at 
Horta, was transferred to the Angra camp in August 
30, 1916. The officials of the D.A.T. were imprisoned in 
May 1, 1916 having as prison the facilities where they 
worked before.

Later, there arrived prisoners from Angola (45), 
Mozambique, and Portuguese India. 

The purpose of this article is to show the mail 
of this large group of prisoners from Horta and Angra, 
with a focus on the Red Cross forwarding activity, the 
Portuguese military and the censorship markings. 

Most of the prisoners were transferred to 
Hamburg, Germany on October 29, 1919 on board 
the ship SS “Lothar Bohlen”.
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1.ª Guerra Mundial * Campo de Prisioneiros Alemães de Angra do Heroísmo * Ilha Terceira, Açores

Introdução

No Forte de São João Baptista, na cidade 
de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, Açores, (Fig. - 
1 e 2) ficou instalado um dos principais campos de 
prisioneiros, em território português, para cidadãos 
Alemães e Austríacos durante a 1ª Guerra Mundial.

Em 1 de Maio de 1916, recebeu os primeiros 
80 internados chegados a bordo do navio “Sagres” 
ex-Taygetos, apresado à marinha Alemã, a 23 de 
Fevereiro do mesmo ano. Em 26 de Junho de 1916 
albergou os outros indivíduos provenientes das ou-
tras ilhas dos Açores nomeadamente de São Mi-
guel. A 6.8.16 deram entrada mais 200 internados 
vindos da Ilha da Madeira e Cabo Verde (187). 

A este grupo, se juntaram a 30 de Agosto, 89 
indivíduos vindos da cidade da Horta, Ilha do Faial, 
sendo 63 marinheiros Alemães tripulantes dos na-
vios apresados nessa ilha e os restantes, funcionários 
Alemães da “Deutsche Atlantische Telegraphengeslls-
chaft (D.A.T.) o Cabo Submarino / Estação Telegráfi-
ca da Horta que, desde 1.5.1916, estiveram concen-
trados nas suas próprias instalações (Fig. - 26, 27e 28). 

De Angola chegaram 45 Alemães a 26.10.1917. 
A 30 de Novembro entraram no campo, os interna-
dos vindos dos campos de Moçambique. Um gru-
po de cidadãos que estavam presos na Índia Por-
tuguesa chegaram a Angra a 6.10.17. No final da 
guerra, tinham transitado pelo campo de Angra 
763 internados Alemães, incluindo mulheres e filhos. 
A Legação de Espanha (país neutral) em Lisboa, 
representava os interesses dos súbditos Alemães 
feitos prisioneiros em território nacional.

Este artigo procura fazer o estudo da corres-
pondência deste grande grupo de internados no 
campo da Horta e de Angra, nomeadamente das 

Fig - 1. Angra do Heroísmo. O forte de São Baptista, ao fundo, na base do Monte Brasil.
Fig-1. Angra do Heroísmo. The Fort of São João Baptista/St. John the Baptist in the back-

ground at the base of Mount Brazil.

Introduction 

At São João Baptista fortress in the city of 
Angra do Heroísmo, Terceira Island, Açores (Fig-1 
and 2) was installed one of the main prison camps 
in Portuguese territory, for German and Austrian 
citizens during the 1st World War.

On May 1, 1916, was admitted the first 
group of 80 arrived on the ship ‘Sagres’ former 
“Taygetos”, seized to German Navy on February 23, 
the same year. On June 26, 1916 hosted the other 
group coming from the other Açores islands namely 
São Miguel. On August 6, 1916 a further 200 were 
interned proceeding from the Island of Madeira 
and 187 from Cabo Verde.

On August 30, the number of internees was 
increased with 89 German from the city of Horta, Faial 
Island, which 63 were crew member of ships seized in 
this island and the remaining officials of the German 
Deutsche Atlantischer Telegraphengesllschaft 
(DAT) the Submarine Cable Station / Telegraph 
Station in Horta. They were interned since May 
1, 1916 in their own facilities (Fig-26, 27e 28). 
From Angola, 45 Germans arrived on October 26, 
1917. The November 30 entered the camp, inmates 
come from the POW camps of Moçambique. A 
group of citizens who were arrested in Portuguese 
India arrived in Angra October 6, 1917. At the 
end of the war, had moved through this camp 
763 German and Austrian, including women and 
children. The Legation of Spain (neutral country) in 
Lisboa represented the interests of German subjects 
taken prisoner in the Portuguese territory.

This article intend to study the mail of this 
large group of internees in Angra and Horta camps, 
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Fig-2. Forte de São João Baptista, entrada principal.
Fig-2. The main entrance of the Fort of São João Baptista.

marcas militares utilizadas, da censura e do enca-
minhamento do correio através da Cruz Vermelha 
de Angra e Lisboa. 

Estes cidadãos Alemães foram repatriados 
para a Alemanha a 29.10.1919, a bordo do navio 
“Lothar Bohlen”.   

Relatório de 15 de Maio de 1916, do Co-
mando Militar dos Açores, referente ao transporte 

dos prisioneiros de Lisboa, para Angra

No dia 29 de Abril de 1916 à tarde, chegou à 
Baía de Angra do Heroísmo o vapor “Sagres” (Fig. - 3) 
saído de Lisboa a 24 de Abril de 1916 pelas 17 horas 
trazendo a bordo 80 cidadãos alemães de ambos os 
sexos, presos no território de Portugal continental e 
que deviam ser concentrados nesta ilha.

Em seguida ao vapor ancorar, desembarcou 
o Capitão de Bandeira e o comandante da Força de 
Infantaria N.º 16, vindo ambos à minha residência (o 
General comandante militar dos Açores) pelas 18 ho-
ras apresentar os seus cumprimentos, apresentando-
-me em seguida o Capitão Comandante da diligên-
cia, que acompanhava os Alemães desde Lisboa, um 
ofício lacrado em cinco pontas do fecho.

Rasgando a capa exterior, trazia dentro 
outro segundo envelope com a designação de 
Confidencial, que abri e continha um exemplar do 
Diário do Governo com o Decreto da declaração do 
Estado de Sítio na Ilha Terceira e com as instruções 
que me eram dadas para a concentração dos 
Alemães e para o Governo da Ilha. 

Solicitei a comparência do Governador Civil 
e dei-lhe conhecimento do conteúdo do Diário do 
Governo.

in particular the military marks, the censorship and 
the routing of mail through the Red Cross in Angra 
and Lisboa.

These German citizens were repatriated to 
Germany on October 29, 1919, on board the ship 
“Lothar Bohlen.”  

Report of May 15, 1916, by the Military Command 
of the Azores, for the transport of prisoners from 

Lisboa, to Angra. 

On April 29, 1916 afternoon, by 5 p.m. 
arrived to the Bay of Angra do Heroísmo the SS 
“Sagres” (Fig-3) which left Lisboa on April 24, 1916 
bringing on board 80 German citizens of both sexes, 
arrested in mainland Portugal to be interned on this 
island.

Then the steam anchor landed the 
Captain Flag and Force Commander of Infantry 
No. 16, both come to my residence (the General 
military commander of Açores) by 6 p.m. to present 
his compliments. The Captain in command which 
accompanied the Germans from Lisboa gave me 
a letter sealed in the closing five points.

Tearing off the wrapper, brought inside 
another envelope classified as Confidential, 
which I opened and contained a copy of the 
Government Official Bulletin with the Decree law 
of the state of emergency declaration in Terçeira 
and the instructions that were given to me for the 
internment of the German and for the Government 
of the Island.

I asked for the presence of the Civilian Governor 
to inform him about the content of the Decree law.
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Fig-3. Distribuição dos prisioneiros e da guarnição militar, no navio “Sagres” durante a viagem 
de Lisboa, para a Ilha terceira.

Fig-3. Distribution of prisoners and the embarked military group, on the ship “Sagres” during the 
voyage from Lisboa to the Island of Terceira.

Como não tivesse sido prevenido da chegada 
dos Alemães, disse ao Capitão de Bandeira que ia 
providenciar, para serem arranjados os alojamentos 
para os Alemães e para as famílias, e requisitar à Au-
toridade Administrativa, nos termos do Regulamento 
das Requisições Militares, camas e utensílios para o 
seu alojamento, devendo o desembarque efectuar-
-se no dia imediato 30 de Abril, pelas 18 horas.

O Comandante de Bandeira indicou em 
quantas classes tinham sido classificados os Ale-
mães durante a viagem, que era para eu assim 
proceder com os seus alojamentos, dizendo que 
havia 3 classes.

A 1ª classe, era constituída por sete famílias e 
homens de certa distinção social, em número de doze.

A 2ª classe, era constituída por cinco famílias 
e dezassete homens de certa posição social.

A 3ª classe, constituída por quinze homens 
de várias profissões, como marítimos, operários, 
criados, etc.

As I had not been informed of the arrival of 
the Germans I told the Captain of Flag that would 
provide for the accommodation being arranged 
for the Germans and their families, and order to the 
Administrative Authority under the Rules of Military 
requisitions, for bedding and utensils for his accom-
modation, and the disembarkation of passengers 
would take place the day after April 30, by 6 p.m.

The Commander of Flag indicated in how 
many classes had been ranked the Germans 
during the trip, so I could decide about their 
accommodation, saying that there were three 
classes.

The 1st class consisted of seven families and 
men of a certain social distinction in a total of twelve. 

The 2nd class was composed of five families 
and seventeen men of a certain social position. 

The 3rd class, consisting of fifteen men 
of various professions, such as sailors, labourers, 
servants, etc...



41

1.ª Guerra Mundial * Campo de Prisioneiros Alemães de Angra do Heroísmo * Ilha Terceira, Açores

Fig-4 (acima) e 5. Chegada dos prisioneiros ao Forte, no dia 1 de Maio, pelas 8 horas, após 
o desembarque no cais ao Sul do Castelo, na base do Monte Brasil.

Fig-4 (above) and 5. Arrival of the prisoners to the Fort, on May 1 at 0800 hours, after disem-
barking at the pier south of the Castle at the base of Mount Brazil.

Nestes termos pois, tive que para alojar a pri-
meira classe de dispor da casa do comandante mi-
litar, residência do comandante, secretarias, salas 
ocupadas pela Delegação 
da 8ª Repartição da 2ª Di-
recção Geral, Gabinete do 
Governador da Fortaleza e 
habitações de alguns ofi-
ciais, por serem das únicas 
casas próprias para habita-
ção de famílias.

As famílias da 2ª 
classe foram distribuídas 
por casas mais pequenas 
e os homens em camarata 
nas dependências que se 
encontravam ocupadas 
pelo D. B. 25.

A 3ª classe ficou 
também em camarata 
que dispõe de bastante 
capacidade.

Todas as classes 
ficaram no Castelo de 
São João Baptista distan-
tes das casernas das uni-
dades, aquarteladas no 
mesmo Castelo.

Como não pude-
ram ser ultimados todos 
os trabalhos no dia 30 e 
porque sendo Domingo 
não foi possível obter a 

impressão dos editais para serem afixados nos lu-
gares públicos e, de que mando um original, (Fig. - 
6) e nos quais era declarado o estado de sítio, ficou 
resolvido que o desembarque se efectuasse no 

So to accommodate the first class I had to 
use the home of the military commander, the home 
of the fortress commander, different bureaus, the 

rooms occupied by the 
Delegation of the 8th Di-
vision of the 2nd General 
Directorate, the Fortress 
Governor’s office and 
homes of some officers, as 
they were the only homes 
fit for families.

The families of the 
2nd class were divided 
into smaller houses and 
men in dormitory occu-
pied by D. B. 25.

The 3rd class was 
also housed in a large 
dormitory with enough 
capacity.

All classes were 
at the Castle of São João 
Baptista distant from the 
barracks of the military 
units stationed in the 
same castle.

As it was not pos-
sible to end all the plan of 
instalment on April 30 and 
because it was Sunday 
the edicts, containing 
the state of emergency 

on the Terceira lsland (Fig-6) could not be printed 
and affixed on public places. It was decided that 
the disembarkation would take place on May 1 
by 3 p.m. in the port that offered less to the public 
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dia 1 de Maio pelas 3 horas, 
no porto que oferecesse me-
nos vistas ao público e sem 
aparato bélico, mandando 
tomar todas os caminhos a 
distância, para o povo não 
gozar o espectáculo da pas-
sagem dos concentrados.

O caminho seguido 
oferecia todos o requisitos ne-
cessários para a marcha dos 
concentrados até ao Caste-
lo, furtando-os às vistas curio-
sas do público. (Fig. - 4e 5)

Como tivesse que uti-
lizar a casa do Comandante 
Militar para nela concentrar 
parte das famílias de primei-
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Fig-6. As regras de conduta a cumprir no campo de Angra, distribuídas aos 
prisioneiros à chegada, durante a formatura na parada da igreja.

Fig-6. The rules of conduct to be followed in Angra Camp, which was distribu-
ted to the prisoners upon arrival, during the formation in the parade ground in 

front of the church.

Fig-7.  A 1ª formatura na parada, em frente à igreja.
Fig-7. The formation in the parade ground in front of the church.

view and without great military 
display, closing all the ways for 
people do not enjoy the spec-
tacle of the passage of the pris-
oners.

The path offered all the 
necessary requirements for the 
march of the prisoners to the 
Castle, robbing them to the cu-
rious views of the public. (Fig. 4 
and 5)

As I had to use the home 
of the Military Commander to 
concentrate on it the families of 
first class and I should not con-
tinue to have my office at the 
Castle, in daily confrontation 
with the Germans, according to 
the Civilian Governor I changed 
the Military Command for the 
part of the Civil Government 
building that was vacant. This 
building was ceded provision-
ally to the Interior Ministry and in 
back time it was the Headquar-
ters Division of the Islands, and 
residence of the General.

As in the military bar-
racks of Angra there were no 
beds and utensils to be distribut-
ed to the new German interned 
I asked for the help of the Ad-
ministrative Authority so that un-
der the military regulation was 
requisitioned 48 iron beds, mat-
tresses with pillows and blankets 
and from the SS “Sagres” were 
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ra classe e mesmo porque eu 
entendesse que não devia 
continuar a ter a minha secre-
taria no Castelo, em confron-
to diário com os Alemães, de 
acordo com o Governador Ci-
vil, mudei o Comando Militar 
para parte do edifício do Go-
verno Civil que se encontrava 
devoluto e que, já em tempo 
foi onde esteve o Quartel Ge-
neral de Divisão das Ilhas, e re-
sidência do General, edifício 
este cedido provisoriamente 
ao Ministério do Interior.

Como na Caserna Mi-
litar de Angra não houvesse 
camas e utensílios para dis-
tribuir pelos aquartelamen-
tos dos concentrados recorri 
à Autoridade Administrativa 
para, nos termos do regula-
mento de requisição militar 
me fornecer 48 leitos de ferro, 
com colchões travesseiros e 
respectivos cobertores e do 
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Fig-8. Planta do Forte de Angra. Indicação dos edifícios ocupados pelos prisioneiros, respectivas famílias e pela 
guarnição militar do campo.

Fig-8. Plan of the Angra Fort. Indication of the buildings occupied by prisoners, their families and the military garri-
son of the camp.

Fig-9. A 1ª marca do comando militar que, nos primeiros meses foi aposta na 
correspondência do campo. Postal remetido de Angra para Pernambuco, onde 

chegou com 19 meses de atraso.
Fig-9. The 1st mark of the military command which was applied to the mail in 

the early months. A postcard sent from Angra to Pernambuco, in Brasil, where it 
arrived after a delay of 19 months.
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Fig-10. COMANDO MILITAR dos AÇORES, marca  batida a violeta. A  2ª marca utilizada no campo. O internado 
Eugene F. Carl Eblinghaus  de 37 anos, era natural de Unterkochen, e era director de fábrica de papel em Lisboa, 

onde foi preso a 21.4.16.
Fig-10. MILITARY COMMAND of the Açores, struck in violet. This was the 2nd postmark used in the camp. The 
detainee Eugene F. Carl Eblinghaus 37, was a native of Unterkochen, and was the director of a paper mill in 

Lisboa, where he was arrested on April 21, 1916.

vapor “Sagres” foram cedidos 80 colchões para se 
distribuir pelos concentrados e para infantaria 16, 
cedendo Infantaria 25 os leitos de ferro.

Concentrados os Alemães no Castelo de 
São João Baptista e distribuídos pelos seus apo-
sentos foi a cada um entregue as instruções que 
tinham que ser observadas e cumpridas igual ao 
original junto (Fig. - 6); tendo eles acatado e rece-
bido essas instruções com todo o respeito que têm 
cumprido sem discrepância.

O desembarque fez-se bem em embarcações 
movidas a gasolina e rapidamente, estando tudo ter-
minado pelas 11 horas, a que foi servida a primeira 
refeição de regulamento de Campanha.

O depósito de concentrados Alemães ficou a 
cargo do Capitão e mais oficiais de Infantaria 16, e 
à sua guarda, tendo sido este oficial incansável em 
zelar pela boa higiene e acomodações dos concen-
trados, de forma que até hoje nenhuma falta houve, 
nem nenhum queixume da parte dos concentrados.

As instruções regulamentares têm sido cumpri-
das rigorosamente, havendo dois chefes que às horas 
determinadas formam os concentrados e fazem a 
contagem na presença do oficial de dia do depósito, 
havendo o maior silêncio e respeito nestas formaturas.

A ração de campanha é fornecida diariamen-
te aos concentrados e eles é que entre eles arranja-
ram os cozinheiros comendo todos numa mesa única.

A todos é fornecida a ração de campanha 
por declararem que não tinham meios de subsis-
tência pois que não trouxeram consigo dinheiro al-

80 mattresses disposed to distribute to the prisoners 
and 16th Infantry. The iron beds would be received 
from 25th Infantry.

After the internment of the Germans at 
the Castle and distributed by his chambers was 
delivered to each the instructions (Fig-6) that 
had to be observed and fulfilled; having them 
obeyed and received these instructions with all 
respect. 

The disembarkation was made on vessels 
powered by gasoline and quickly, and everything 
was done by 11 a.m., when was served the first 
meal of the Campaign Regulation.

The Captain and officers of the 16th Infantry 
took charge of the camp. They have been tireless in 
ensuring the proper hygiene and accommodation 
of the internees, so far there was no shortage nor 
any of moan part of the prisoners.

The legal instructions have been complied 
strictly, with two leaders that at certain hours form 
the interned and are counting on the presence of 
the officer on duty, always with the greatest silence 
and respect in these formation.

The iron ration is provided daily to the 
internees and between them they got all cooks 
eating at a table only.

Everyone is given the iron ration as they 
declare to have no means of support since they 
had not brought with them any money and some 
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Fig-11. Uma refeição na parada, em frente à igreja.
Fig-11. A meal at the parade ground in front of the church.

Fig-12. Habitações da 2ª Classe.
Fig-12. Quarters of the 2nd Class detainees

gum e que o que tinham lhes tinha sido confiscado 
pelo Governo.

Tem-se cuidado tanto quanto possível na 
parte relativa à higiene, procurando-se dar banhos 
aos concentrados, quer na própria casa de ba-
nhos, quer no mar.

Ao médico que faz serviço em Infantaria 25 foi 
recomendada a maior solicitude para nas visitas de 
inspecção diária que é obrigado a fazer, informar-se 
do estado de saúde dos concentra-
dos, a ao mesmo tempo ver se nas 
suas habitações é necessário proce-
der a alguma desinfecção. 

Diariamente são fornecidos 
faxinas que só fazem os serviços que 
o Comandante do Depósito lhes de-
termina, como a lavagem do aquar-
telamento, ordenanças, compras 
e trabalhos de carpintaria, sendo o 
serviço classificado como doméstico 
desempenhado pelos súbditos de 3ª 
classe por entendimento entre eles.

No dia 2 do corrente foi rece-
bida ordem telegráfica dessa Reparti-
ção para que regressem a Lisboa pelo 
vapor “Sagres” os súbditos Alemães 
Teodore Siegfried, Hoeppel Paul Schus-
ter e Wilhelm Stuve (nota dos autores: o 
Sr. Stuve de 43 anos, era comerciante 
em Lisboa para onde regressou tendo 
sido expulso para Espanha) tendo eu 
comunicado telegraficamente no dia 2 à partida do 
referido vapor.

Relativamente aos Alemães concentrados na 
Ilha de São Miguel informo V. Exº. que em 1 do corren-
te telegrafei ao Comandante Militar de Ponta Delga-
da para que procedam à sua concentração envian-
do-lhe pelo vapor “Sagres” as indicações respectivas.

they had was confiscated by the government. 

There has been much care as possible in 
the section on hygiene, seeking to give baths to 
the prisoners either on its own bathroom, or in the 
sea.

The physician to make ser-
vice in 25th Infantry was recom-
mended that greater concern for 
the daily visits of inspection that is 
required to do, inform the health 
status of the internees and to see 
if their homes need some disinfec-
tions.

Daily are provided soldiers 
on duty that under the orders of the 
commander of the camp do works 
as the washing of the barracks, or-
dinances, shopping and do car-
penters work. The house work was 
done by the 3rd class internees after 
agreement between them.

On May 2, 1916 a telegraph-
ic order from the War Office was re-
ceived in this General Headquarters 
to return back to Lisboa by steam 

“Sagres” the German subjects: Theodore Siegfried, 
Hoeppel Paul Schuster and Wilhelm Stuve (authors 

note: Mr. Stuve of 43 years old, was a merchant in 
Lisboa from where he was sent to Spain). 

For the Germans interned on the island of 
São Miguel I inform your Excellency that in  May 
1 I sent a cable to the Military Commander of 
Ponta Delgada to proceed to their concentration 
according to the rules I sent by the steam “Sagres”.
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Fig-13. Orquestra e escola de 
música.

Fig-13. Orchestra and music 
school.

Under those orders, the military command-
er in his report states that on day 5 all the German 
citizens were interned on the farm of Francisco 
Machado de Faria e Maia in the village of Lagoa, 
occupying an area of about 47 000 m2 being the 
Germans under the custody of the Captain of the 
25th Infantry Regiment that with 80 soldiers, super-
vise the port of Lagoa.

Among the Germans interned is the former 
Consul Gustav Wallenstein, his wife Marianne and 
seven children for whom it was assigned a reserved 
area of the farm and granted certain deference. 
(Authors note: for his diplomatic status was the con-
sul and his family moved to Angra on June 26, 1916 
and to Lisboa from where they went back to Ger-
many on August 30, 1916).

The sailors of the ships seized in São Miguel 
were installed on the ground floor of the same farm. 
They are allowed to utilize a certain area of the farm. 

In the list sent by the Military Authority to the 
Military Commander was the name of the German 
citizens Carl Muller and Adolf Hei that escaped in 
the Spanish steam ships “Angel Perez” and “Ermilo 
Perez” for Philadelphia. The United States Administra-
tion was informed by cable to arrest this 2 German.

All the German interned on that island is 
given an iron ration except for the ex-consul. For 
the German interned on the island of Faial, I refer 
to your Excellency the report in accordance with 
the instructions I sent to the Military Commander of 
Horta, which contained a copy of the instructions 
that were applied to Germans interned in Terceira 
and consigned by your Excellency.
May 15, 1916, General Headquarters in Angra do 

Heroísmo.
The Military Commander Antonio Augusto Oliveira 

Guimarães General

 

Em cumprimento destas ordens, o coman-
dante militar no seu relatório informa que no dia 5 
foi efectuada a concentração no Casal de Francis-
co Machado de Faria e Maia sito na Vila de Lagoa, 
ocupando o Casal e dependências uma superfície 
de cerca de 47 000 m2 ficando os Alemães sob a 
guarda do comando do Capitão do Regimento 
de Infantaria 25 que, com o efectivo de 80 praças, 
exerce vigilância no porto de Lagoa.

Entre os Alemães concentrados encontra-se 
o ex-cônsul Gustav Wallenstein, sua esposa Marian-
ne e 7 filhos para os quais foi destinada uma parte 
reservada do referido Casal e concedidas certas 
deferências. (nota dos autores: pelo seu estatuto 
diplomático foi o cônsul e a família transferida para 
Angra em 26.6.1916 e para Lisboa donde seguiram 
para a Alemanha em 30.8.1916).

Os marinheiros dos navios apresados em São 
Miguel ficaram instalados no rés do chão do mes-
mo Casal. É-lhes permitido que utilizem uma certa 
área pertencente ao Casal e na área da proprie-
dade acima referida. Dos nomes indicados na re-
lação enviada pela Autoridade ao Comandante 
Militar constava a dos súbditos Alemães Carl Muller 
e Adolf Hei que não se apresentaram por se te-
rem evadido nos vapores Espanhóis “Angel Perez” 
e “Ermilo Perez” com destino a Filadélfia, tendo a 
autoridade Administrativa solicitado por meio de 
radiograma a sua captura.

A todos os Alemães concentrados na referi-
da Ilha é abonada a ração de campanha com ex-
cepção do ex-cônsul. Relativamente aos súbditos 
Alemães concentrados na Ilha do Faial, remeto a 
V. Exª. o relatório que em harmonia com as instru-
ções que mandei ao Comandante Militar da Horta 
as quais continha a cópia das instruções a que fi-
caram sujeitos os súbditos Alemães concentrados 
na Ilha Terceira e remetidas por V. Exª.
Quartel em Angra do Heroísmo, 15 de Maio de 1916

O Comandante Militar
António Augusto Oliveira Guimarães

General 
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Fig-14. Inteiro Postal de porte franco da Sociedade Portuguesa da Cruz vermelha, remetido de Angra em 25.10.17 
para Hans Rosendorf, internado Alemão do campo de L. Marques (1.1.18). O postal não foi entregue ao prisioneiro por 
este já ter sido transferido para Portugal em 21.10.17. Em 1.6.18  foi reexpedido para o consulado Alemão em Madrid.
Fig-14. Free franked postal stationary of the Portuguese Red Cross Society, sent from Angra on 25.10.17 to Hans Rosen-
dorf, a German internee in the camp of L. Marques (with arrival on January 1, 1918). The postcard was not delivered to 
the prisoner as he had already been transferred to Portugal on October 21, 1917. On June 1, 1918 it was readdressed 

to the German consulate in Madrid.

Depósito de Concentrados Alemães na Ilha Ter-
ceira e diligência de Infantaria 16, à mesma Ilha

Relatório - 15 de Maio de 1916
do Comandante do Depósito

A força de Infantaria 16 embarcou em Lis-
boa, na tarde de 23 de Abril, a bordo do navio “Sa-
gres”, ex “Taygetos”, tendo o navio só levantado 
ferro pelas 17 horas, do dia 24.

A bordo já estavam bastantes Alemães, mas 
diziam que se esperavam muitos mais, alguns vie-
ram à última hora e o vapor partiu trazendo a bor-
do unicamente 80 indivíduos.

Embarcada a força, foi-lhe destinado um 
porão de vante para alojamento (Fig. - 3).

 
A bordo, havia dez praças de Marinha que 

ficaram encarregadas do serviço de polícia a bor-
do, em razão da sua maior resistência aos efeitos 
do mar. 

Com o Sr. Comandante de Bandeira, Capitão 
Tenente Vieira da Rocha, ficou assente que a força 
do 16 seria também utilizada no mesmo serviço caso 
se tornasse necessário, o que não chegou a ter lugar.

Esta força compunha-se por 3 oficiais, 2 sar-
gentos, 2 corneteiros, 4 cabos e 45 soldados. 

Durante a viagem tudo correu bem e apesar 
dos soldados enjoarem bastante e dos alojamen-
tos serem improvisados num navio de carga, tanto 

Concentration Camp for Germans on the Island of 
Terceira and the assignment of the 16th Infantry

 
Report May 15, 1916 of the Commandant of the 

Camp
 

An infantry unit embarked on board the 
ship S.S. “Sagres” in Lisbon on the afternoon of April 
23, with the ship having sailed at 1700 hours on the 
24th.
 

On board were many Germans, but it 
was said that many more were expected, with 
some arriving at the last minute, but the ship sailed 
carrying only 80 individuals.

 The embarked unit was destined to occupy 
a forward hold for their quarters. (Fig. 3)
 

On board there were ten Naval seamen 
which were charged with the service of policing, 
as they were more resistant to the effects of being 
at sea.
 

As the senior Flag Captain, Captain Lieu-
tenant Vieira da Rocha was disposed to use the 
force of Infantry16 in the policing service if it were 
to be necessary, although this did not occur.
 

This force consisted of 3 officers, 2 ser-
geants, 2 buglers, 4 seamen, and 40 soldiers.
 

During the voyage, everything went well 
and although the soldiers were very seasick, and 
the berthing space was made up in cargo holds, 
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Fig-15. Inteiro postal isento da Cruz Vermelho com o endereço do destinatário impresso, enviado por Walter 
Rudolf Carl  em 22.12.17, a seu Pai em Dresden, na Alemanha.

Fig-15. A Red Cross free franked postcard with a printed recipient’s address, sent by Rudolf Walter Carl on De-
cember 22, 1917, to his Father in Dresden, Germany.

1.ª Guerra Mundial * Campo de Prisioneiros Alemães de Angra do Heroísmo * Ilha Terceira, Açores

Fig-16. Sobrescrito isento de franquia, enviado do campo de Angra por Peter Jacob Christian Dühr, 2º engenheiro do 
SS “Colmar” internado no Funchal, Madeira em 20 de  Abril 1916 e transferido para Angra em 8 de Agosto 1916.

Fig-16. A free franked cover, sent by Peter Jacob Christian Dühr, 2nd Engineer of the SS “Colmar” imprisoned in 
Funchal, Madeira on April 20, 1916 and transferred to Angra on August 8, 1916.

os soldados como os próprios Alemães não tive-
ram grande razão de queixa, pois os porões eram 
limpos e haviam sido distribuídos belos colchões e 
mantas recolhidos dos navios de passageiros.

O “Sagres” foi comboiado por um destróier 
até parte do trajecto. No dia 29 de Madrugada 
avistamos a Ilha do Faial e nesse dia à noite, depois 
de termos torneado a Ilha do Pico e S. Jorge, 
fundeámos em Angra pelas 17 horas.

both the soldiers and the Germans had little rea-
son to complain, as the holds were clean and good 
mattresses and bedding had been distributed 
which had been taken from passenger ships.
 

The “Sagres” was convoyed by a destroyer for 
part of the voyage.  On the morning of the 29th, the 
island of Faial was spotted, and after passing it during 
the day and night, the ship turned to the Islands of 
Pico and São Jorge, anchoring in Angra at 1700 hours.
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Fig-17. Inteiro postal da CVP enviado de Angra em 14.7.17 pelo Capitão O. Langer para o comandante do na-
vio SS “Bavaria” enviado pelo agente Heilbut & Co em Havana (14.8.17), Cuba. Otto Langer foi aprisionado na 

Horta-Fayal e transferido para Angra em 30 de Agosto de1916.
Fig-17. Red Cross postal stationary sent from Angra on July 14, 1917 by Captain O. Langer to the captain of the 

ship SS “Bavaria” forwarded by the agent Heilbut & Co in Havana (August 14, 1917), Cuba. Otto Langer was 
imprisoned in Horta, Fayal and was transferred to Angra on August 30, 1916.

Fui a terra receber ordens do Sr. Comandan-
te Militar e, segundo suas indicações a força con-
servou-se a bordo até ao dia seguinte às 20 horas 
quando desembarcou. Procedendo-se ao desem-
barque dos Alemães só no dia 1 de Maio.

A força do 16 reuniu-se no cais de Alfânde-
ga e dirigiu-se para o Castelo de São João Baptista 
onde lhe destinaram uma caserna independente 
cedida por Infantaria 25. 

No 1º andar alojaram-se os soldados, no R/C fi-
cou o quarto dos sargentos, arrecadação e refeitório. 

O desembarque dos Alemães realizou-se na 
manhã do dia 1 de Maio. Pela 7 horas a força do 
16 foi armada e equipada e colocou-se nos luga-
res necessários para vedar a passagem ao público 
e evitar aglomeração de curiosos. 

O desembarque fez-se pelas 8 horas no cais 
ao Sul do Castelo, na base do Monte Brasil com 
assistência do Ex.mo Comandante Militar. 

Vieram então alguns faxinas para auxiliar o 
transporte dos volumes de mão, indo as outras ba-
gagens desembarcar na cidade pela dificuldade 
de o fazer no mesmo sítio. 

Um Sargento e algumas praças foram encar-
regadas de as guardar e acompanhar enquanto 
se esteve fazendo o transporte em duas carroças 
da cidade para o castelo.

 I went ashore to receive orders from he 
Military Commander and, according to his indica-
tions, the forces remained on board until the follow-
ing day at 2000 hours when they disembarked.  The 
Germans were disembarked on May 1.
 

The force of Infantry 16 grouped up on the 
Customs quay and marched to the Castle of São João 
Baptista where they were directed to an independent 
barracks which had been provided by Infantry 25.
 

The soldiers were housed on the first floor, 
and the ground floor was taken for the quarters of 
the sergeants, a storeroom, and a mess hall.

 The disembarkation of the Germans took 
place on the morning of May 1.  By 0700 hours, the 
troops of Infantry 16 were armed and equipped, 
and stationed at the necessary places in order to 
prevent the passage of the public and to avoid any 
gathering of the curious.
 

The disembarkation was completed at 
0800 hours on the quay at the south of the Castle, 
at the base of Mount Brazil, with the assistance of his 
Excellency, the Military Commander.
 

Some workmen arrived to help with the 
transport of the hand baggage leaving the remaining 
baggage to be off loaded in the city due to the 
difficulty of accomplishing this at the Castle area.
 

One sergeant and some men were 
charged with the guarding and accompaniment 
while the baggage was being transported in two 
wagons from the city to the castle.
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Fig-18. Inteiro postal, enviado em 18.1.18 por M. R. Baericke, internado no campo de Angra para David Pitzer 
preso N.º 9 no 2º campo de internados em “Andala Tando”, perto de Luanda (3-5-18). Encaminhado via Lisboa. 

Foi devolvido ao remetente via Funchal (10.6.18).
Fig-18. January 18, 1918 postal stationery, sent by M.R. Baericke, interned in Angra, to David Pitzer prisoner no.9 in 
the 2nd internment camp in “N` Andalo Tando”, Angola near Luanda (Arriving on May 3, 1918). It was forwarded 

through Lisboa and returned to the sender via Funchal (June 10, 1918).

Chegados à Fortaleza reuniram-se todos os 
Alemães na parada da Igreja (Fig. - 7) onde lhe fo-
ram distribuídas as folhas impressas sobre o regimen 
a que ficam sujeitos os súbditos Alemães. 

Depois disto, o Sr. Capitão Noronha, Chefe 
da Secretaria do Comando Militar foi-nos mostrar 
os alojamentos que se destinavam aos Alemães e 
procedeu-se à chamada dos ditos por uma lista 
que se havia organizado ainda a bordo, entre o 
Comandante de Bandeira, Governador Civil, Capi-
tão Noronha e Alemão Schmidt (nota dos autores: 
Carl Christian Erns August Schmidt, era natural de 
Hamburgo, casado com Amparo Schmidt, 36 anos, 
doméstica, natural de Mirandela).

Os súbditos Alemães, já para efeito de aloja-
mento a bordo, haviam sido divididos em 3 classes 
atendendo à sua situação social. Respeitou-se a 
mesma classificação e os alojamentos no Castelo 
foram por forma idêntica distribuídos.

Instalaram-se primeiramente os de 1ª 
classe, que ficaram na casa do Comando Mi-
litar e aposentos destinados aos comandantes 
militares.

Os de 2ª classe ficaram na casa do Distrito e 
mais 4 pequenas casas de habitação. Os de 3ª clas-
se foram distribuídos por duas casernas dos músicos. 

No dia seguinte apresentou-se no Castelo, 
onde ficou internada a Sra. Alemã Emma Norns-
chat que vivia nesta cidade. (nota dos autores: 

 Having arrived at the Fort, all the Germans 
were mustered on the parade ground of the Church 
(Fig. 7), where the printed rules and regulations to which 
the Germans were to be subject were distributed.
 

After this, Captain Noronha, Chief of the 
Secretariat of the Military Command showed us the 
housing arrangements which were destined for the 
Germans and proceeded to call the roll according 
to the list which bad been organized on board, 
between the Flag Commander, the Civil Governor, 
Captain Noronha, and the German Schmidt 
(author’s note-Carl Christian Erns August Schmidt, 
a native of Hamburg, married to Amparo Schmidt, 
age 36, a citizen of Mirandela, a housewife.)
 

The Germans, for the purposes of berthing 
on board, had been divided into 3 classes 
according to their social situation.  I respected this 
classification and the rooms of the Castle were 
distributed according to the classification.
 

The prisoners in the 1st category were 
assigned first and were housed in the residence 
of the Military Commander and residences of the 
military command.
 

Those of the 2nd were assigned to the 
house of the District Commander and four other 
smaller houses.  Those of the 3rd category were dis-
tributed among two houses of band members.
 

On the following day, they were mustered 
in the Castle, where there was interred the German 
Mrs. Emma Nornschat, who lived in this city.  (author’s 
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Fig-19. Angra 19.12.16, enviado por Ernst Johannes Heinnemann, para Bremen, na Alemanha. Este prisioneiro de 28 
anos, era 3º oficial do vapor “Schwarzburg” e natural de Magdeburgo, foi preso e internado em Lagoa-Ilha de S. 
Miguel. Foi transferido para o depósito de Angra do Heroísmo em 26.6.16. Embarcou para Lisboa em 13.6.18 afim 

de ser posto em liberdade.
Fig-19. From Angra sent by Johannes Ernst Heinnemann on December 19,1916, to Bremen, Germany. This prisoner of 28 

years, was 3rd officer of the SS “Schwarzburg”, born in Magdeburg, he was arrested and interned at Lagoa, São Miguel Is-
land. He was transferred to the Angra camp on June 26, 1916 and sent to Lisboa on June 13, 1918 in order to be released.

Emma Maria Nornschat, de 34 anos, era filha de 
Georg e Wilhelmina Nornschat, nasceu em Ederkel-
men, Alemanha e era modista em Angra). 

Segundo me informaram, com as inúmeras 
mudanças que foi preciso fazer para fornecer os 
alojamentos e ao mesmo tempo preparar urgente-
mente o necessário material para camas, cozinhas 
etc. assim como a falta de conhecimento ante-
cipado da espécie de Alemães que vinham, seu 
número, o que o Estado lhes fornecia etc. produ-
ziu tudo uma natural confusão que tornou notória 
muitas deficiências que dia a dia, se têm vindo a 
remediar na medida do possível.

A primeira dificuldade que surgiu foi a ques-
tão inadiável da alimentação. Aos Alemães sem 
recursos seria fornecida ração de campanha e os 
outros tratariam de si uma vez que se lhes forne-
ciam casas com cozinha. 

Como porém nenhum tinha utensílios de 
cozinha, nem pratos nem talheres, nem se lhes for-
neceram casas e camas, reconheceu-se logo que 
a primeira ideia não tinha viabilidade, pelo menos 
nos primeiros tempos.

Confeccionou-se um rancho na cozinha 
dos Sargentos que forneceram talheres e pratos e 
mandaram-se vir de fora refeições para os de pri-
meira classe. 

Com a falta de pratos e talheres e até sala 
apropriada, mesas e cadeiras este serviço tornou-
-se difícil e trabalhoso. 

note:  Emma Maria Nornschat, 34 years old, was the 
daughter of Georg and Wilhelmina Nornschat, born 
in Ederkelmen, German, and was a ladies clothing 
designer resident in the city.)
 

As I was informed, with the innumerable 
relocations which were necessary to make in the 
lodgings and at the same time to urgently prepare 
the necessary material for beds, cooking utensils, 
etc., as well as the lack of knowledge to anticipate 
the type of Germans which were arriving, their 
number, what had been furnished them by the 
Government, produced a natural confusion which 
brought to our attention many deficiencies which 
day by day, we have repaired in whatever manner 
possible.
 

The first difficulty which arose was the 
impossibility to postpone the feeding.  The Germans 
with no money were furnished campaign rations 
and for the others, they also were fed as soon as 
we could provide houses with kitchens.
 

As no kitchen utensils were provided, 
nor plates or utensils, nor were houses and beds 
available, it was recognized that the first ideas 
lacked viability, at least for the first days.
 

A prisoner’s mess was established in the 
Sergeants kitchen which provided utensils and 
plates and we directed that refreshments for the 1st 
class prisoners would be purchased from outside

Due to the lack of plates and utensils, and an 
appropriate room as well as the lack of tables and chairs, 
this service proved to be difficult and work intensive.
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Fig-20. Postal isento da “YMCA” enviado por Jul Hagenal internado no campo Americano em Hot Springs, para Christian 
Petersen, no campo de Angra. C. Petersen de 28 anos, era 3º Oficial do navio SS “Brisbane”,  tinha sido capturado no por-
to de  Mormugão,  internado no campo de Bicholim (28.2.16), e mais tarde transferido para o campo de Angra (6.10.17).
Fig-20. A “YMCA” free franked postcard sent by Jul Hagenal who was interned in the American POW camp in Hot Springs, 
Arkansas to Christian Petersen, in Angra. C. Petersen 28 years old, was 3rd Officer of the SS “Brisbane”, and had been ar-
rested in the port of Mormugão, Portuguese India interned in the Bicholim camp (February 28, 1916), and later transferred 

to Angra on October 6, 1917.

Ao mesmo tempo todos os Alemães decla-
raram não ter neste momento sobre si recursos sufi-
cientes para prover a sua subsistência e ser dispen-
dioso e dificílimo, por falta de material, cozinharem 
separadamente.

Procurou-se então organizar uma cozinha 
comum com os cozinheiros e criados Alemães, for-
necendo-se-lhes caldeiros, um fogão da casa do 
Comando Militar e tratou-se de adquirir no merca-
do o que faltava e por empréstimo do Regimento 
de Infantaria 25.

Como o “Sagres” ainda estava no porto vie-
ram de lá pratos e copos de folha que já ali tinham 
servido. Organizou-se entre os Alemães uma co-
missão de rancho que de acordo com um oficial 
do depósito e um Sargento trataria das compras 
e da escrituração, começou a funcionar de forma 
semelhante à de qualquer unidade militar. Assim, 
todos os Alemães sem distinção de classes passa-
ram a comer da mesma comida e à mesma mesa 
o que muito facilitou este serviço. 

O Comandante do Depósito ignorava por 
completo os elementos e recursos com que po-
dia contar de modo que nos dois primeiros dias 
se viu seriamente embaraçado pois faltavam os 
mais indispensáveis utensílios de quarto como, la-
vatórios, simples bacias de cara, bacios de cama, 
reservatórios para água de lavagem e de beber, 
vazadouros para águas sujas, todos os artigos de 
limpeza, cadeiras, mesas etc.

Nos primeiros momentos haviam sido requisi-
tados de vários estabelecimentos leitos e roupas que 

  At the same time, all of the Germans de-
clared that at this time, they lacked the ability to 
purchase their food which would be costly and dif-
ficult, and to cook separately due to lack of mate-
rial.
 

I then organized a common kitchen with 
the cooks and the German servants, furnishing 
them with cooking pots, a stove from the house of 
the Military Commander, and purchased from the 
market that which they lacked from the stores of 
the Infantry 25.
 

As the “Sagres” was still in port, I obtained 
plates and metal cups which had served the 
Germans while they were on board.  I organized 
among the Germans, a mess commission which in 
accordance with an officer of the Warehouse and 
a Sergeant, dealt with the purchases and the pa-
perwork, beginning to function in a manner simi-
lar to whatever military unit.  In this manner, all of 
the Germans without distinction to class, passed to 
eat the same food and at the same table, and this 
greatly facilitated this service.

 
The Commander of the Camp completely 

ignored the available resources on which he 
could count so that in the first two days there were 
serious shortages as there was a lack of the most 
indispensable articles for the rooms, wash rooms, 
wash basins, storage units for water for bathing and 
drinking, waste water facilities, cleaning articles, 
chairs, tables, etc.
 

Afterwards, it was recognized that these 
items were not available or were very unequal or 
dirty, and supplies were requested from on board 
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Fig-21.Carta com o conteúdo, censurado à tesoura, enviado da Alemanha para Ernst  Sieckmann de 24 anos, 
comerciante preso no Funchal, Madeira em 20.4.16 e transferido  para Angra em 6 de Agosto.

Fig-21. A letter with its`contents, censored by scissors, sent from Germany to Ernst Sieckmann age 24, a dealer 
arrested in Funchal, Madeira on April 20, 1916 and transferred to Angra on August 6.

chegaram a vir para aqui, armaram-se as camas com 
isso e com o que forneceu o regimento. Depois reco-
nheceu-se que não bastavam e eram um material 
muito desigual e algum pouco limpo, apelou-se então 
para bordo donde se receberam 80 enxergas e 160 
travesseiros e 160 mantas que gradualmente temos ido 
substituindo pelo material variado fornecido pela polí-
cia e regimento que em parte já tornou a ser entregue.

A grande dificuldade é a falta de água em 
todo o Castelo que neste momento conta com 
uma população bastante numerosa. 

Toda a água é fornecida por uma cisterna 
a qual só serve para lavagem de casernas e por 
pipas de água que 2 carros transportam de fora e 
que também não é muito boa para beber. 

A aquisição do material apropriado com a 
prontidão que as circunstâncias exigiam tornavam-
-se muitos dispendiosas e como não se conheciam 
as verbas que seriam autorizadas a gastar com a 
instalação dos Alemães procurou-se improvisar 
tudo. Tinham-se destinado, na casa do Comando 
Militar, duas salas para casa de jantar para Ale-
mães de 1ª classe. 

Para os outros, nada havia, nem sequer me-
sas ou assentos. Em face disto, e tendo-se já com-
binado comerem todos juntos (numa só família 
como eles me disseram) procurei uma sala onde 
coubessem todos. 

Ora em todo o quartel, a essa condição só 
satisfazia o edifício da antiga igreja em princípio de 
ruína e que estava cheia de carros e velho material 
de artilharia.

Apesar do telhado esburacado e falta de 
vidraças, estudámos a sua adaptação que logo 

the “Sagres” from where there were received 80 
straw mattresses, 160 bolsters, and 160 blankets 
which gradually were substituted for by various 
material furnished by the police and the regiment 
which then were handed over.
 

The biggest difficulty was the shortage of 
water in all of the Castle which in this moment had 
a greatly numerous population.
 

All of the water was supplied from a cistern 
which served for cleaning of the barracks, and from 
two barrels of water brought in from outside trans-
ported by two carts although it was not very good 
to drink.
 

The acquisition of appropriate mate-
rial with the promptness required by the circum-
stances was very difficult and as the amounts 
which were not authorized to be spent for the 
installation of the Germans, I improvised every-
thing.  I had designated two rooms in the house 
of the Military Commander for meals for the 1st 
class Germans. 

 For the others, there was nothing, nor even 
tables and chairs.  In the face of this, and having 
by now agreed on that all of the Germans would 
eat together (as one family as they advised me), I 
located a room where they would all fit.
 

Now in all the barracks, the only building 
which satisfied this need was the old church which 
was practically in ruins and was full of cars and old 
artillery material.
 

Because of the holes in the roof and lack of 
windows, we studied the adapting of this building 
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Fig-22. Angra. 6.11.16 enviado R. Neubert, para Hamburgo. Carimbo do Depósito de Concentrados Alemães, da 
Delegação da Comissão de Prisioneiros de Angra do Heroísmo, da Commission Portugaise des Prisoniers de Guerre / 
Lisbonne e de Genève(17.12.16). Richard Bruno Neubert, nascido a 15.5.1887, era carpinteiro do vapor “Togo”. Preso 
e internado em S. Vicente de Cabo Verde em 20.4.16, foi  transferido para Angra em 6.8.16 e repatriado a 29.10.19.

Fig-22. A postcard from Angra, on November 6, 1916 sent by R. Neubert, to Hamburg. Cancel of the German inter-
nment camp, of Angra do Heroísmo, Red Cross Delegation and Prisoners of War Committee in Lisboa and Geneva 
(December 17, 1916). Bruno Richard Neubert, was born on May 15, 1887, was a carpenter on board the steam ship 

“Togo.” Arrested and interned at São Vicente in Cape Verde on April 20,1916, and was transferred to Angra on 
August 6, 1916 and  was repatriated on October 29, 1919.

foi decidida. Deu-se-lhe uma limpeza sumária e 
procurou-se utilizar a nave central, mas faltavam 
as mesas e bancos. As primeiras refeições foram 
por muitos tomadas em pé ou sobre as carroças e 
reparos das peças. 

Ponderando a dificuldade e despesa para 
obter de pronto as mesas e cadeiras necessárias, 
decidiu-se comprar tábuas e fazer uma constru-
ção rápida utilizando não só os soldados carpintei-
ros do 16 como os Alemães operários, que logo se 
prestaram ao trabalho. 

No 3º dia já comeram em mesas e no 4º já 
havia também os bancos necessários.

À maior parte faltavam também talheres 
pelo que foi necessário adquiri-los. Nos quartos 
além das camas nada mais havia de modo que 
foram requisitados umas doze cadeiras fornecidas 
pela polícia e improvisaram-se e continuaram a 
fazer-se mesas bancos, cabides etc.

Pela dificuldade da pronúncia ao fazer a 
chamada dos Alemães optou-se por efectuar uma 
rubrica numa lista dos respectivos nomes.

Os Alemães porém que elegeram para seu 
chefe e intermediário para com as autoridades um 
dos mais velhos e considerados, o Sr. Wilhelm Har-
ting (nota do autores: W. Harting de 46 anos, era 
comerciante em Lisboa tendo sido expulso para Es-
panha em 31.7.1916, por ter mais de 45 anos e por-

and this was soon decided on.  We quickly cleaned 
the building and were able to utilize the central 
nave, but we still lacked tables and chairs.  The first 
meals were taken standing by many or by sitting on 
the carts and artillery spare parts.

 
Pondering on the difficulty and expense to 

obtain quickly, the necessary tables and chairs, it 
was decided to purchase wooden planks and to 
quickly construct a table, using not only the car-
penters of Infantry 16 as well as the qualified Ger-
mans, who quickly gave their service.
 

On the 3rd day, the prisoners ate at tables 
and on the 4th, the necessary chairs had arrived.
 

The greater part still lacked knives and forks 
and it was necessary to obtain them.  In their rooms, 
other then the beds, there was nothing so that a 
dozen chairs were requisitioned from the police 
and with improvisations, we continued to make 
benches, racks, etc.  
 

Due to the difficulty to pronounce the Ger-
man’s names in order to muster the prisoners, we 
opted to adopt a number corresponding to each 
name on the list.
 

The Germans had by now selected as their 
chief and intermediary with the authorities, one of 
the older and well thought of prisoners, Sr. Wilhelm 
Harting (author’s note:  W. Harting, 46 years, was a 
businessman in Lisboa, and was deported to Spain 
on July 31, 1916, as he was more than 45 years old, 
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Fig-23. De Angra, Ilha Terceira (12.12.16) para Berlim, através da Comissão Portuguesa de Prisioneiros de Guerra e do 
Comité Internacional  da Cruz Vermelha, em Genève (16.I.17), na Suíça. Carimbo da Delegação da Comissão de Prisio-
neiros de Angra, Depósito   de Concentrados Alemães e da COMISSÃO PORTUGUESA  / DE /  PRISIONEIROS DE GUERRA.
Fig-23. A postcard sent from Angra, Terceira Island dated December 12, 1916, to Berlin, through the Portuguese 

Commission for Prisoners of War and the International Committee of the Red Cross in Geneva (January 16, 1917), 
Switzerland. Cancellations of the Angra Red Cross Prisoners Delegation, German POW camp and Portuguese Red 

Cross Committee  of Prisoners of War.

tanto não apto para o serviço militar) propuseram 
que, para facilidade se fizesse antes uma formatu-
ra em que rapidamente se contassem as filas e se 
anotassem as presenças. Assim se tem continuado 
com a maior regularidade.

Logo no 3º ou 4º dia me pediram, visto 
haver entre os internados vários professores, 
permitir o funcionamento de uma escola para 
as crianças Alemãs. Da melhor vontade acedi 
facultando-lhes a sala de jantar do Comando 
que não era precisa.

A visita de saúde tem sido feita diariamente 
pelo médico em serviço no Regimento que também 
tem visitado os alojamentos (nota dos autores: em 
funções estava o Capitão médico Dr. Ramos mais 
tarde substituído pelo Alferes miliciano médico Dr. 
Luís Soromenho). O estado sanitário dos Alemães em 
geral é bom. A Sra. Kramer (nota dos autores: Johanna 
Kramer filha de Adolf e Johanna Kulm natural de 
Krefeldt, de 32 anos, doméstica, casada com Erich 
Kramer, também prisioneiro no Campo) com uma 
afecção nos olhos tem estado recolhida e outros 
se têm queixado de várias moléstias e tratamentos 
que estavam fazendo e aqui não podem continuar. 
Neste sentido alguns requerimentos e atestados são 
enviados à unidade sanitária.

Logo no segundo dia me perguntaram se não 
seria possível tomar banhos ou se havia casa de banho. 

Averiguado o estado em que estava a casa 
de banhos do Regimento, fora de serviço havia 
dois anos promovi a sua reparação e já começou 
a funcionar para as praças do Regimento e já está, 

and therefore, not qualified for military service.), 
who proposed that in order to facilitate the mus-
tering of the prisoners, that they be formed up first 
in files which could be quickly counted and noting 
the presence of the prisoners.  This was done and 
was continued with the greatest regularity.
 

Soon after on the 3rd or 4th day, I was re-
quested, seeing that there were among the intern-
ees, various professors, to allow for the functioning 
of a school for the German children.  With the best 
of intentions, I acceded to the request and pro-
vided the dining room of the Military Commander 
which was not in use.
 

A health inspection was made daily by the 
doctor in service to the Regiment who also visited 
the dwelling spaces (author’s note:  In the begin-
ning this was Medical Captain Dr. Ramos, and later 
he was substituted for by the sub-Lieutenant Dr. Luis 
Soromenho).  In general, the sanitary state of the 
Germans is good.  A Sra. Kramer (author’s note:  Jo-
hanna Kramer, the daughter of Adolf and Johanna 
Kulm, from Krefeldt, age 32, a housewife married to 
Erich Kramer, also a prisoner in the Camp) had an 
illness in her eyes, and there were others who com-
plained of various illnesses, as well as treatments 
which they had been receiving and which could 
not be continued at the Camp.  In this situation, the 
internees were sent to a sanitary unit.
 

On the second day, the prisoners asked if 
they could take baths, or if there was a bath house.

 
In checking on the situation of the bath 

house of the Regiment, I found it was out of ser-
vice for two years, and I had the necessary repairs 
made, and this began to function for the soldiers 
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Fig-24.Inteiro Postal de 10 réis com sobretaxa de 1 ctv., da Companhia de Moçambique, remetido por internado Ale-
mão no Depósito de Angra (25-6-18) para Franz Wilhelm Hager, internado na Fortaleza de Peniche. Marca de censura 

do Campo de 26-7-18 e marca de dia dos Correios de Angra do Heroísmo, do dia seguinte. Carimbo a vermelho D.C.A. 
(Depósito de Concentrados Alemães).

Fig-24. A Moçambique Company 10 Réis postal stationary surcharged with 1 centavo sent by a German internee in 
Angra (June 25, 1918) to Franz Wilhelm Hager, interned at the Fort of Peniche in Portugal.

It bears the censormark of July 26, 1918 and the date stamp of the Angra do Heroísmo Post Office applied the next day. 
And a red D.C.A. handstamp (German Internee Camp).

a umas certas horas, à disposição dos Alemães.

Próximo desta fortaleza há a praia do Farol 
onde já alguns Alemães por nós acompanhados 
ou com salvo-conduto (Fig. - 25) têm ido tomar ba-
nhos de mar.

Dos Alemães aqui internados não tenho 
até hoje razões de queixa, antes têm procurado 
auxiliar-nos a prover as deficiências e a superar 
as faltas a que certamente não estavam habi-
tuados. 

Fazem um pouco excepção, algumas se-
nhoras Portuguesas e um tal Dr. Berthold Hass que 
se intitulava professor da universidade que tem a 
toda a hora pedidos a fazer e sempre viu defeitos, 
desejando excepção para as suas pessoas.

Todos os dias, alguns Alemães vão à cidade 
tratar da aquisição dos géneros com o respectivo 
salvo-conduto. Um oficial ou um Sargento e dois 
ou três faxinas vão diariamente tratar das compras 
para o rancho dos Alemães.

Actualmente estão 8 soldados impedidos no 
serviço do depósito mas de forma alguma fazendo 
de serviço de criados dos Alemães. 

Nada eles fazem senão à ordem dos oficiais 
do Depósito. Têm sido empregues no serviço geral 
de limpeza e arrumação, trabalhos necessários de 
carpintaria, ordenanças, compras, etc.

of the Regiment and it was also, at certain times, 
made available to the Germans.
 

Next to this Fort is the beach of Farol where 
some Germans accompanied by our guards, or with 
safe conduct passes (Fig. 25) went to bathe in the sea.

 
The Germans interred here, up to now, 

have had no reason to complain, as before, they 
have helped us to identify the deficiencies and to 
overcome the short falls, to which they certainly 
had not been previously subjected.
 

There is one small exception.  Some of the 
Portuguese wives and also one Dr. Berthold Hass 
who has been a university professor, come at all 
hours with requests to make and always find de-
fects, asking for an exception for themselves.
 

Each day some of the Germans go to the 
city to buy provisions under a safe-conduct.  An of-
ficer or a Sergeant and two or three workers go to 
the city to purchase food for the meals of the Ger-
mans.
 

Actually, there are 8 soldiers who are on 
light duty at the Camp but in any way possible, they 
are providing domestic service for the Germans.
 

They do nothing without the direction of the 
officers of the Camp.  They are employed in general 
service of cleaning and keeping things in order, nec-
essary carpentry, assistance, purchases, etc.
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Fig-25. Salvo conduto utilizado pelos prisioneiros do campo de Angra.
Fig-25. Safe conduct pass used by prisoners in the Angra Camp.

Dos Alemães, aqueles que pela sua condi-
ção se prestam ao serviço de criados, estão todos 
ocupados já, na cozinha e nos quartos dos de pri-
meira classe. 

Para diferentes fins tenho fornecido salvo-
-condutos, de preferência de manhã entre as ho-
ras marcadas para as compras no mercado. Todos 
se têm apresentado às horas marcadas e não me 
consta até hoje qualquer abuso digno de nota.

A diligência de Infantaria 16, forneceu pois 
para o Depósito, 3 oficiais, 1 sargento e os citados 
faxinas. 

O resto das praças têm estado no servi-
ço da escala do Regimento. Pela diversidade do 
tempero do rancho que aqui encontraram, vi que 
comiam com repugnância e por impressões colhi-
das diariamente concluí que se podia solucionar o 
caso, a contento, cozinhando à parte e com azei-
te o que não era muito difícil. 

O serviço tem corrido regularmente embora 
as praças estranhem por vezes a falta de varieda-
de pois o rancho com arroz ou massa são aqui ra-
ros, havendo pelo contrário, feijão a todas as refei-
ções que os Terceirenses muito apreciam. 

Por ordem telegráfica de V. Ex. recolheram 3 
Alemães e entrou aqui mais uma pessoa de modo 
que existem neste momento 78 Alemães neste 
Depósito.

Quartel em Angra do Heroísmo, 15 de Maio 
de 1916

O Comandante do Depósito
Álvaro V. Lemos

Capitão de Infantaria 16

 Of the Germans, those who due to their 
condition are providing service to first class German 
prisoners, all are now occupied in the kitchen and 
in the rooms of this 1st class prisoners.
 

For different reasons, we have provided 
safe-conduct passes, preferably in the morning 
between the hours marked for the purchase of 
goods in the market.  All of these detainees have 
returned at the indicated hour and I have no 
reason until now to note any abuse of the privilege.
 

From Infantry 16, there have been provided 
for the Camp, 3 officers, 1 sergeant, and the above 
cited workers.
 

The rest of the soldiers are in the service of 
the Regiment. From the diversity of the seasoning of 
the food which is encountered here, I have noted 
that they found the food repugnant and based on 
impressions which I encountered daily, I concluded 
that it would be possible to solve the problem, to 
the content of all, cooking the food separately and 
with olive oil, and this was not very difficult.
 

There is regular food although the soldiers 
are sometimes unhappy about the lack of variety 
but a meal with rice or bread is a rarity here, having 
instead, beans at each meal which the local 
Terceira soldiers greatly appreciate.
 

By telegraphic order of Your Excellency, 
we have discharged 3 Germans, and admitted 
another person to the extent that today we have 
78 Germans in the Camp.
 

Barracks in Angra do Heroismo, May 15, 1916
The Commander of the Camp

Alvaro V. Lemos
Captain of Infantry 16
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Fig-26. Horta, Faial. Grupo de cidadãos Alemães funcionários da Deusch Atlantich Telegraph (D.A.T.), a companhia 
Alemã do Cabo Submarino. Internados na Horta em 1.5.16 e transferidos para o Campo de Angra em 30.8.16.

Fig-26. Horta, Faial. German citizens staff of the Deutsches Atlantich Telegraph (DAT), the German Submarine Ca-
ble Company. They were interned in Horta on May1, 1916 and transferred to Angra on August 30, 1916.

Campo da Horta, Ilha do Faial
Alemães internados nas instalações do Cabo 

Submarino da Horta / Estação Telegráfica.

A partir de 1 de Maio de 1916, foram inter-
nados nas instalações da Companhia Telegráfica 
Alemã, na Horta, 89 indivíduos de nacionalidade 
Alemã. Destes, 63 eram marinheiros Alemães pro-
venientes dos navios apresados. e os restantes, 
pertenciam aos quadros da “Deutsche Atlantische 
Telegraphengesllschaft (D.A.T.) do Cabo Submari-
no da Horta. 

As instalações do Cabo Submarino da Horta 
eram constituídas por cinco edifícios (Fig. - 27) cons-
truídos no início do século XX, em estilo tipicamente 
germânico, e destinadas a acomodar os seus em-
pregados. Estas instalações foram utilizadas como 
campo de internamento dos Alemães antes da 
sua transferência final para Angra em 30.8.16. 

Tinha uma área de cerca de 15 000 m2 e era 
murado em toda a sua extensão (Fig. - 28). As me-
didas de segurança e vigilância ao campo da Hor-
ta, foram asseguradas por uma companhia que 
estava estacionada a 150 metros aproximada-
mente do portão de São Francisco, sendo encar-
regada de vigiar e proteger os súbditos Alemães 

Camp at Horta, Faial Island
Germans interned in the installations of the 

Submarine Cable Station/Telegraphic Station at Horta
 

From May 1, 1916, 89 individuals of German 
nationality were interned in the installations of the 
German Telegraph Company.  Of these, 63 were 
German merchant seamen from ships which had 
been seized, and the rest were members of the staff of 
the Deutsche Atlantische Telegraphengesselschaft 
(D.A.T.)/German Telegraph Company at the 
Submarine Cable Station at Horta.  
 

The installations of the Submarine Cable 
Station were made up of 5 buildings (Fig. 27) 
constructed at the beginning of the 20th Century 
in a typically Germanic style, and were destined to 
accommodate its employees.  These installations 
were used as an internment camp for the Germans 
until their final transfer to Angra on August 30, 1916.
 

The buildings had an area of almost 15,000 
square meters, and were enclosed by a wall (Fig. 
28).  The security measures and the guard of the 
Horta Camp were performed by a company of 
soldiers which was stationed approximately 150 
meters from the gate of São Francisco, which was 
charged with the guarding and protection of the 
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Fig-27. Edifício do Cabo Submarino, Estação Telegráfica.
Fig-27. Building of the Telegraph Submarine Cable Company.

montando diariamente duas guardas, cada uma 
com 5 sentinelas.

Não era permitida a saída do Campo de 
Concentração a qualquer súbdito, a não ser por 
motivos de razão excepcional, e sempre acom-
panhados por uma praça. As mulheres e filhos 
menores poderiam entrar e sair do Campo desde 
que possuíssem salvo conduto. Aos empregados 
Portugueses foram fornecidos passes que lhes per-
mitiam a entrada e saída do Campo desde as 7 
às 10 horas e excepcionalmente a qualquer outra 
hora desde que fosse reconhecido a necessidade 
imperiosa de fazer tal concessão. Às pessoas apa-
rentadas com os súbditos Alemães foram também 
fornecidos passes bem como a médicos, parteiras, 
costureiras, leiteiros, vendedores de fruta e hortali-
ças, barbeiros, carpinteiros e padeiros. 

Os prisioneiros Alemães não podiam estar 
fora das suas instalações desde o toque do recolher 
ao da alvorada, podendo circular em todo o 
recinto, devendo apresentar-se todos os dias às 10 
e às 21 horas ao oficial de serviço ao campo.

Os elementos que acima referimos foram co-
lhidos de um relatório do Comando Militar da Horta, 
Faial, datado de 13 de Maio de 1916, antes da sua 
transferência para Angra do Heroísmo, assinado pelo 
Comandante Militar, e dirigido ao Comandante Mili-
tar dos Açores, General António Augusto de Oliveira 
Guimarães. O Comandante Militar dos Açores, em 
relatório datado de 29 de Junho de 1916, informava 
o Ministro da Guerra da chegada a 23 de Junho, a 
Angra, pelo vapor “Porto Santo”, de 3 súbditos Ale-
mães e pelo vapor “São Miguel”, chegado a 26, de 
mais 17 Alemães, vindos da Ilha da Madeira e que 
ficariam internados no Castelo de São João Baptis-
ta. Os alojamentos para os restantes Alemães ainda 
residentes na Madeira estavam prontos, e para os 

Germans, with two guards mounted each day, 
each one with 5 sentinels.

 
None of the prisoners was permitted to 

leave the Camp, unless for exceptional reasons, 
and then always accompanied by a soldier.  The 
wives and children could enter and leave the 
Camp so long as they possessed a Safe Conduct 
Pass.  The Portuguese employees were furnished 
passes which permitted them to enter and leave 
the Camp between 0700 and 1000 hours and 
exceptionally at whatever other hour so long as it 
was recognized that there was imperative necessity 
to allow for that concession.  Those persons relatives 
of the Germans were also furnished passes, and 
passes were provided as well to doctors, midwives, 
seamstresses, milkmen, fruit and vegetable 
salesmen, barbers, carpenters, and bakers.
 

The German prisoners were not allowed to 
be outside of the Camp from the sounding of taps 
until reveille, but were allowed to circulate freely 
inside the Camp, and were required to muster daily 
at 1000 and 2100 hours before an officer of the Camp.
 

The rules mentioned above were collected 
from a report of the Military Command of Horta, 
Faial, dated May 13, 1916, after the transfer of 
the Germans to Angra do Heroísmo, signed by 
the Military Commander of the Azores, General 
Antonio Augusto de Oliveira Guimarães.  The 
Military Commander of the Azores, in a report 
dated June 29, 1916, informed the Ministry of War 
of the arrival on June 23, to Angra, from the ship 
“Porto Santo”, of three Germans, and from the ship 
“São Miguel” which arrived on June 26, of another 
17 Germans arriving from the Island of Madeira, 
and who were interned in the Castle of São João 
Baptista.  The lodgings for the rest of the Germans 
still resident in Madeira were ready, and for the 
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Fig-28. Planta do campo da Horta, na  Ilha do Faial.
Fig-28. Plan of the Horta Camp on Faial Island.

residentes nas restantes Ilhas dos Açores, isto é, São 
Miguel e Faial, estavam a ser preparados, podendo 
começar o seu internamento logo que estivessem 
em condições e que os meios de transporte o per-
mitissem. Para internar os súbditos vindos da Madeira 
houve necessidade de transferir o aquartelamento 
da 9ª Companhia de Infantaria N.º 25 para edifícios 
pertencentes ao Ministério das Finanças.

Para disponibilizar espaço para internar 
os Alemães a vir das Ilhas de São Miguel e Faial, 
também no Castelo acima referido, foi necessário 
deslocar uma a duas companhias de Infantaria 25 
para edifícios na cidade de Angra. Para reforçar a 
guarnição militar do campo de concentrados foi 
aumentada a guarnição com 100 praças de Infan-
taria N.º 26. 

O Campo de Angra encerrou em Outubro de 
1919 tendo a maior parte dos internados sido repa-
triados para a Alemanha, a bordo do navio “Lothar 
Bohlen”, de bandeira Alemã. Este navio saiu de Angra 
com destino a Hamburgo a 29 de Outubro de 1919. 

A consulta dos registos da época, data-
dos de Junho de 1923, indicam que de Maio de 
1916 a Maio de 1919 estiveram neste campo 736 
indivíduos. Destes, 43 foram transferidos para ou-
tros campos antes do final da guerra. Repatriados 

residents of the other islands of the Açores, that is 
to say, São Miguel and Faial, were being readied, 
which would allow for their internment as soon as 
conditions for their transportation permitted.  To 
intern those Germans coming from Madeira, it 
was necessary to transfer the barracks for the 9th 
Company of Infantry No. 25 to buildings belonging 
to the Ministry of Finance.

  To make space available in the Castle 
mentioned above to intern the Germans to come 
from São Miguel and Faial, it was necessary to 
displace one of the two companies of Infantry 25 
to other buildings in the city of Angra.  In order to 
augment the staffing for the military garrison in the 
concentration camp, the remaining company was 
reinforced by 100 soldiers of Infantry 26.
 

The Angra Camp closed in October, 1919 
with the major part of the internees having been 
repatriated to Germany on board the German flag 
ship “Lothar Bohlen”.  This ship sailed from Angra on 
October 29, 1919 destined for Hamburg.
 

A consultation of the registers of the period, 
dated in June, 1923, indicates that from May, 1916 
to May, 1919, there were 736 individuals interned in 
this camp.  Of these, 43 were transferred to other 
camps before the end of the war. There were 537 
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Fig-29. Carta isenta de franquia, remetida por Albert Wintenberg, funcionário da D.A.T. remetida em 23.7.16 da 
cidade da Horta, Ilha do Faial após o seu aprisionamento em 1.5.16  e antes da sua transferência para o campo 
de Angra, em 30.8.16. A ausência de marca de censura portuguesa sugere ter havido diferença de tratamento 

em comparação com o observado na correspondência do campo de Angra. Apesar da indicação explícita de 
se tratar correspondência de prisioneiro de guerra foi indevidamente porteada.

Fig-29. A free franked letter sent by Albert Wintenberg, a staff member of the DAT sent on July 23, 1916 from Horta, 
Faial Island after his imprisonment in May 1, 1916 and before his transfer to the Camp of Angra, on August 30, 1916. 

The absence of a Portuguese censorship mark suggests that there was unequal treatment when compared with 
that seen in the mail from Angra Camp. A due charge was applied in spite of an indication of POW mail.

para a Alemanha em Outubro de 1919 foram 537 
indivíduos; faleceram durante a estadia no campo 
17 (febre tifóide, tuberculose e diabetes mellitus). 
Um internado conseguiu evadir-se. Por terem mais 
de 45 anos e portanto, considerados dispensados 
do cumprimento do serviço militar na Alemanha, 
foram transferidos 27 cidadãos para Espanha. No 
final da guerra foram autorizados a permanecer 
com residência em Portugal continental um total 
de 36 indivíduos. 

Ficaram a residir na Ilha do Faial 19, em An-
gra do Heroísmo 2, na Ilha do Pico 1, na Ilha da 
Madeira 27 e só um terá regressado a África.

História Postal 

No campo da cidade da Horta, Ilha do 
Faial (instalações do cabo submarino) estiveram 
internados os cidadãos Alemães de 1.5.16 a 
30.8.16 data da sua transferência para Angra. 
Deste campo, foi recentemente identificada uma 
carta (Fig. - 29) remetida por Albert Wintenberg, 
funcionário da D.A.T., remetida em 23.7.16, antes 
da sua transferência para o campo de Angra. 
A ausência de marca militar ou de censura, 
aparentemente sugere ter havido diferença de 
tratamento da correspondência em comparação 
com o observado na do campo de Angra em que 
as marcas próprias foram utilizadas durante todo o 
período de funcionamento do campo. 

individuals repatriated to Germany in October, 
1919; 17 detainees died during their stay in the 
camp (Typhoid fever, tuberculosis, and diabetes 
mellitus).  One internee managed to escape. Be-
cause they were over 45 years of age and consid-
ered exempt from military service in Germany, 27 
German citizens were transferred to Spain.  At the 
end of the war, a total of 36 individuals were au-
thorized to remain in continental Portugal.
 
 There were 19 individuals who remained to 
reside in the Island of Faial, 2 in Angra do Heroísmo, 
1 in the Island of Pico, and 27 on the Island of Ma-
deira. Only 1 internee returned to Africa.

Postal History
 

German citizens were interned in the 
concentration camp in the city of Horta, Island of 
Faial, at the installations of the Submarine Cable 
Station from May 1, 1916 to August 30, 1916, the date 
of their transfer to Angra.  From this camp, there 
has been recently identified a letter (Fig. 29) sent 
by Albert Wintenberg, an employee of the German 
Telegraph Company, on July 23, 1916, before his 
transfer to the camp in Angra.  The absence of any 
military or censor marking, apparently suggests that 
there was a different method of handling of mail 
in comparison with that observed in the camp in 
Angra where such marks were utilized during the 
entire period of functioning of the camp.
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Fig-30. Carta  impressa, isenta  de franquia, remetida em 20.1.17 por Albert  Wintenberg, agora  prisioneiro no 
Castelo de Angra do Heroísmo.

Fig-30. A free postage printed cover sent by Albert Wintenberg on January 20, 1917, now as a prisoner in the 
Castle of Angra do Heroísmo.
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A correspondência mais antiga provenien-
te do campo de Angra data de meados de Maio 
de 1916. No início, foram sobretudo usados inteiros 
postais de porte franco emitidos pela Cruz Verme-
lha Portuguesa de Lisboa, que se terão utilizado até 
final de 1917. No entanto, alguns exemplares são 
conhecidos circulados durante o ano de 1918.

Na ausência de marca própria de censura 
do campo, foi no início, utilizada como recurso, a 
marca linear “COMMANDO MILITAR DOS AÇORES” 
(Fig. - 9) que aparece nesta primeira correspon-
dência batida a violeta ou a sépia. Esta marca, ba-
tida a violeta, encontra-se no documento assinado 
pelo comandante militar dos Açores que nomeia o 
primeiro censor para a correspondência redigida 
em Alemão.

O então Comandante Militar dos Açores, Ge-
neral António Augusto Guimarães, em relatório da-
tado de 29 de Junho de 1916, para o Ministério da 
Guerra em Lisboa, informava que, como no Comando 
Militar não houvesse oficial que cabalmente traduzis-
se a língua Alemã, foi convidado para o efeito o pro-
fessor do liceu nacional desta cidade, Guilherme Au-
gusto Pinto de Sousa, para se encarregar da censura 
da correspondência dos internados. Foi estabelecido 
que, dada a grande quantidade de correspondência 
que vinha a aumentar substancialmente, estabelecer 
uma gratificação mensal de 20 escudos. 

A censura nos Açores, ao contrário do que 
aconteceu na Madeira, foi aplicada somente so-
bre a correspondência dos Alemães internados.

O campo de Angra, à semelhança do que 
aconteceu noutros campos de prisioneiros, era ad-

  The oldest correspondence coming from 
the Angra Camp dates to the middle of May, 1916.  
In the beginning, postage free post cards issued 
by the Portuguese Red Cross in Lisboa were most-
ly used, and were used until the end of 1917.  Still, 
some examples are known circulated in 1918.
 

In the absence of a special censorship 
mark for the camp, the linear mark “COMMANDO 
MILITAR DOS ACORES/Azores Military Command” 
(Fig. 9) was initially used, which appears on this first 
correspondence struck in violet or black.  This mark, 
struck in violet, is found on a documents signed by 
the Military Commander of the Azores which ap-
pointed the first censor for the correspondence di-
rected to Germany.
 

The then Military Commander of the 
Azores, General Antonio Augusto Guimarães, in a 
report dated on June 29, 1916, sent to the Ministry 
of War in Lisboa, provided information that, as in the 
Military Command there was no officer who could 
perfectly translate the German language, there 
was called for this effect, a professor of the nation-
al school of this city, Guilherme Augusto Pinto de 
Sousa, to be charged with the censorship of corre-
spondence of the internees.  It was established that, 
given the large quantity of correspondence that 
came to increase substantially, that there would 
be established a monthly payment of 20 escudos. 
Censorship in the Azores, unlike what happened in 
Madeira, was applied only on the correspondence 
of the German internees.
 

The Angra Camp, similarly to that, which 
occurred at other prisoner camps, was adminis-
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Fig-31. Faial, 14.9.16, do cidadão português Carlos Ennes Ramos, telegrafista da D.A.T. para o seu colega alemão 
Erich Max Corsepius, no cativeiro em Angra.

Fig-31. Faial, September 14, 1916 from  Carlos Ramos Ennes a Portuguese citizen and staff member of the DAT to 
his German colleague Max Erich Corsepius who was interned in Angra.

1.ª Guerra Mundial * Campo de Prisioneiros Alemães de Angra do Heroísmo * Ilha Terceira, Açores

ministrado pelas autoridades militares portuguesas, 
nomeadamente o comandante militar do campo 
e o General, comandante militar dos Açores. 

A Cruz Vermelha Portuguesa, como organis-
mo humanitário, exercia apenas funções de vigi-
lância das condições de salubridade do campo, 
saúde e bem estar dos prisioneiros, enviava infor-
mação aos governos respectivos sobre o seu para-
deiro e fazia o encaminhamento de encomendas 
e correspondência.

O correio, depois de censurado, era enca-
minhado pela Cruz Vermelha de Lisboa e de Ge-
nebra. No mês de Junho de 1916 (24.6.16) torna-
-se efectiva a presença da Delegação da Cruz 
Vermelha de Angra, pois aparece o carimbo da 
“DELEGAÇÃO / DA COMISSÃO DE PRISIONEIROS / 
Angra do Heroísmo” batido a vermelho (Fig. - 10) 
e também a violeta. Não foi aplicada sistemati-
camente em toda a correspondência mas, pa-
rece ter sido utilizada até ao encerramento do 
campo. A data mais tardia que é conhecida é 
de 28.2.1919.

Em alguma desta correspondência encon-
tra-se a marca de dia do correio de Angra do He-
roísmo. 

De Junho a Outubro de 1916, foi usada uma 
marca semi-circular batida a violeta “COMANDO 
MILITAR / DOS / AÇORES”, (Fig. - 10) já com a actu-
alização ortográfica e que substituiu a marca linear 
do comando militar referida acima.

A marca oval, sempre batida a vermelho, 
“DEPÓSITO DE CONCENTRADOS ALEMÃES” (Fig. - 16) 

tered by the Portuguese military authorities, namely 
the military commander of the camp, and the Gen-
eral who was the Military Commandant of the Azores.
 

The Portuguese Red Cross, as a humani-
tarian organization, exercised only the function of 
vigilance of the health conditions of the camp and 
the health and well being of the prisoners, sending 
information to the respective governments regard-
ing the location of the prisoners, and handled the 
forwarding of packages and letters.
 

The mail, after it was censored, was sent 
by the Red Cross of Lisboa and of Geneva.  There 
was established in the month of June, 1916 (June 
24, 1916), the Delegation of the Red Cross of Angra, 
as there appear the marking of “DELEGAÇÃO/DA 
COMISSÃO DE PRISIONEIROS/Angra do Heroísmo” / 
“DELEGATION/OF THE COMMISSION OF PRISONERS/
Angra do Heroísmo” struck in red (Fig. 10) and also 
in violet.  This was not systematically employed on 
all the correspondence, but it appears to have 
been used until the closing of the camp.  The latest 
date of usage known is February 2, 1919.

 
On some of this correspondence, there is 

found the date stamp of the post office of Angra 
do Heroísmo.
 

From June to October, 1916, there was 
used a semi-circular mark struck in violet of the 
“COMMANDO MILITAR/DOS/AÇORES” / “MILITARY 
COMMAND/OF THE/AÇORES” (Fig. 10), now with the 
correct wording which was substituted for the linear 
marking of the military command referred to above.
 

An oval mark, always struck in red, “DEPÓSI-
TO DE CONCENTRADOS ALEMÃES” / “CONCENTRA-
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Fig-32. Erich Max Corsepius fotografado nos anos 20,  já 
de novo a residir na Horta, na sua actividade 

de radioamador.
Fig-32. Erich Max Corsepius photographed in the ‘20s, 

now back to reside in Horta, in his amateur radio station.
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foi, segundo os nossos 
registos, usada no 
campo no período 
de 20.8.16 a 8.11.16 
havendo um caso de 
utilização tardia desta 
marca a 10.8.18.

As marcas mais 
frequentemente en-
contradas nesta cor-
respondência são, 
o carimbo oval com 
ornatos e a inscrição 
“DEPÓSITO / DE / CON-
CENTRADOS ALEMÃES / 
NA / ILHA TERCEIRA” e a 
marca de censura com 
datador “CENSURADO 
/ data” encontradas 
quase sempre a par e 
batidas na mesma cor 
(verde de 14.12.16 a 
9.1.17) e vermelho ou 
violeta de Janeiro de 
1917 até ao encerra-
mento do campo. Des-
tes dois tipos, a primei-
ra marca, Depósito de 
Concentrados (oval), a 
mais tardia é de 3.9.19 
e a segunda, a marca 
de censura datada, é 
de 2.8.19. 

A mais rara de 
todas as marcas, é a 
D.C.A (Depósito de Concentrados Alemães) bati-
da a vermelho. Os cinco exemplares que conhe-
cemos, embora 3 tenham sido escritos e datados 
de 17 e 23 de Janeiro de 1918 e outro em 25.6.18, 
foram todos censurados com carimbos de 26 e 27 
de Julho de 1918.

Os autores agradecem reconhecidos a 
Hal Reynolds, Carlos M. Ramos da Silveira, Joa-
quim de Sousa Lobo, Sandra Dart e Luís Frazão a 
preciosa colaboração para a elaboração deste 
artigo. 
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TION CAMP FOR GERMANS” (Fig. 
16), according to our findings, 
was used in the camp during 
the period from August 20, 1916 
to November 8, 1916, with in one 
case, a late usage of this mark 
on August 10, 1918.  
 

The most frequently en-
countered marks in this corre-
spondence are, an oval mark 
with ornaments and the inscrip-
tion “DEPÓSITO/DE/CONCEN-
TRADOS ALEMÃES/NA/ILHATER-
CEIRA” / “Camp/for/German 
Internees/on Terceira Island” 
and the censor mark with the 
date—“CENSURADO/(date)” 
/ Censored/(date)”, found al-
most always struck in the same 
colour--green from Dec. 14, 
1916 – January 9, 1917--and red 
or violet from January, 1917 un-
til the closing of the camp.  For 
these two types of marks, the 
first mark—the oval Depósito de 
Concentrados mark had as its 
latest usage, Sept. 3, 1919, and 
the second mark—the dated 
censor mark—August 2, 1919.
 

The rarest of all the marks 
is the D.C.A. - “Depósito de Con-
centrados Alemães” struck in red.  
There are five examples which we 
know of, although three of the 
post cards were written and dat-

ed on January 17 and 23, 1918, and another dated 
on June 25, 1918, were all censored with postmarks of 
July 26 and 27, 1918.
 

The authors give recognition to Hal Reyn-
olds, Carlos M. Ramos da Silveira, Joaquim de Sou-
sa Lobo, Sandra Dart, and Luís Frazão for their highly 
valued collaboration for the writing of this article.
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Sobrecarga “Republica” local (1913)
Angola, Distrito Postal do Congo e S. Tomé e Príncipe

Irmanadas no mesmo equívoco

 Em artigo publicado no Boletim 422 do Clube 
Filatélico de Portugal (Dezembro 2008) tive a oportunidade 
de descrever, de forma muito exaustiva, a polémica emissão 
de selos com a sobrecarga “REPUBLICA” local na província 
de Cabo Verde. Foram apenas emitidos 4 selos que geraram 
muita polémica. Também escrevi nessa altura que Cabo 
Verde contrariamente às outras províncias portuguesas 
não tinha efectuado emissões abusivas com sobrecargas e 
sobretaxas, e apontei-a até como exemplo de gestão postal.

 Agora volto ao tema das sobrecargas (Republica) 
locais de 1913, com duas das nossas províncias, Angola 
agregada ao seu Distrito Postal do Congo e S. Tomé e 
Príncipe, sendo esta a que mais vezes recorreu à sobrecarga 
e sobretaxa de selos. Esta província e a da Índia terão sido 
garantidamente aquelas que mais espécimes filatélicos 
criaram, resultantes da má gestão dos stocks de selos postais, 
mas também porque interesses financeiros e filatélicos 
levaram a que pessoas menos escrupulosas, se aproveitassem 
dessa má gestão para auferirem elevado proveitos com a 
criação de espécimes raros. Se aliarmos a esta predisposição 
fraudulenta, o péssimo serviço prestado pelas Imprensas 
Nacionais das colónias, temos todos os ingredientes para a 
instalação do “caos” filatélico. 

 Abro aqui um parágrafo para deixar algumas notas 
sobre o Distrito Postal do Congo. Ele nasce em simultâneo 
com a criação do Distrito do Congo por Carta de Lei de 18 
de Julho de 1885, sendo organizado por Decreto de 31 de 
Maio de 1887 e instalado em Julho do mesmo ano, com sede 
em Cabinda. O Distrito abrangia e Enclave de Cabinda bem 
como todos o território ao sul do Rio Zaire que tinham como 
limites o Rio Loge a sul e o Rio Cuango a leste. Era formado 
por 5 Residências Administrativas instaladas em Cabinda, 
Santo António do Zaire, Cacongo, São Salvador do Congo 
e Ambrizete. O Distrito Postal do Congo utilizou selos próprios 
desde 1894 até 1920, tendo sido extinto pelo Decreto n.º 
6.762 de 17 de Julho de 1920.

 Voltando ao tema do nosso artigo, e para obstar a 
que tenhamos que consultar o anterior artigo, porque a nos-
sa memória já nos atraiçoa, ou porque na falta dela nunca 
temos “à mão de semear” a revista que muitas vezes procu-
ramos vou relembrar as razões que estiveram na origem do 
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aparecimento das sobrecargas “REPUBLI-
CA” tipografadas localmente.

A implantação da República a 5 
de Outubro de 1910, determinou uma mu-
dança radical nas instituições vigentes. Os 
serviços postais de Portugal Continental 
não fugiram à regra. Não sendo possível 
por razões económicas e técnicas pôr em 
circulação uma emissão consentânea com 
o novo regime político vigente, logo no dia 
7 de Outubro o Director-Geral dos Correios 
e Telégrafos oficiava a Casa da Moeda que 
por ordem do Governo Provisório se deve-
ria proceder è sobrecarga em diagonal nos 
selos em circulação da palavra “REPUBLI-
CA” a vermelho e a verde segundo melhor 
se destacasse sobre a cor dos selos. A esta 
ordem seguiu-se a publicação dos respec-
tivos Decreto e Portaria, assinados a 13 de 
Outubro e publicados a 15 do mesmo mês 
no Diário de Governo n.º 9 de 15.10.1910.

 Este Decreto e Portaria referiam-se a 
Portugal Continental, pois apenas por De-
creto de 21 de Outubro foi determinado 
que fossem sobrecarregados nos mesmos 
moldes os selos em circulação (D. Carlos I 
tipo Mouchon) nas ex-províncias. Enquanto 
não fossem remetidos os novos selos sobre-
carregados circulariam os selos sem a dita 
sobrecarga. Não estavam pois englobados 
no referido decreto os selos de D. Manuel 
II porque os mesmos ainda não tinham en-
trado em circulação quando da revolução 
republicana.

 Pelas razões apontadas, e em especial 
a razão económica, só em 1911 por Decre-
to de 20 de Abril foi alargada a sobrecarga 
REPUBLICA a ser impressa pela Casa da Mo-
eda aos selos de D. Manuel II que entretan-
to estavam impressos, das províncias de An-
gola, Moçambique, Cabo Verde e S. Tomé 
e Príncipe.

 Existindo grandes quantidades de se-
los das emissões de 1902 (Selos de D. Luís I e 
D. Carlos I tipo Diogo Neto com sobretaxa, 
assim como D. Carlos tipo Mouchon com 
sobrecarga “Provisório”) em depósito na 
Casa da Moeda e Valores Selados, assim 
como nas Repartições Superiores de Fazen-
da das ex-colónias, entendeu o Ministério 
do Ultramar, que por razões económicas 
se deveriam aproveitar todos esses selos e 
com a aplicação de uma sobrecarga os re-

colocassem em circulação. Foi nesse sentido que fez publicar no Diário do Governo n.º 154 o Decreto n.º 
20 de 4 de Julho de 1913 (Figura 1).

Pelo citado decreto foi determinado que se deveria proceder na Casa da Moeda e Valores Se-
lados à sobrecarga “REPUBLICA” nos selos postais com as sobretaxas e sobrecargas determinadas pelo 

Sobrecarga “Republica” local (1913) * Angola, Distrito Postal do Congo e S. Tomé e Príncipe

Figura 1
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Decreto de 24 de Abril de 1902, devendo as Repartições de Fazenda das províncias devolveram todos 
os selos daquelas emissões, que aí existissem. Devo recordar que este decreto deu origem aos já famosos 
selos sobretaxados de 1902, emissão que tive oportunidade de, em versão detalhada, ter trazido ao vosso 
conhecimento no n.º 421 do Boletim do Clube Filatélico de Portugal.

 Quero mais uma vez chamar a vossa atenção ao n.º 1 do citado Decreto n.º 20, pois que muitas 
das províncias não iriam cumprir com o que estava determinado no articulado. Assim temos:
Artigo 1.º - Os selos postais das colónias sobrecarregados com as novas taxas ou com a palavra “Provisó-
rio” nos termos do decreto de 24 de Abril de 1902, e que ainda não se achem fora de curso em virtude de 
diplomas posteriores, só poderão circular durante o prazo de três meses contados da publicação deste 
decreto no Diário do Governo, sem terem impressa a sobrecarga “REPUBLICA” determinada pelo decreto 
de 21 de Outubro de 1910

 Eram apenas os selos 
consignados no artigo 1.º os 
que estariam sujeitos à sobre-
carga “REPUBLICA” e não os 
selos de D. Carlos I Mouchon 
como erradamente interpreta-
ram mais tarde a quase gene-
ralidade das ex-colónias.

 Ficou também estipu-
lado que a partir de 4 de Outu-
bro de 1913, os referidos selos 
não poderiam circular sem a 
sobrecarga REPUBLICA. 

Porém, perante uma 
preocupante falta de selos 
das taxas de 15, 25, 50 e 75 
reis nas colónias de África, de 
6 reis, 1 e 2 tangas na Índia e 
de 2, 6 e 10 avos em Macau 
e 6 avos em Timor, por nota 
de 5 de Julho de 1913 da 2.ª 
Secção da 3.ª Repartição da 
Direcção Geral das Colónias, 
solicita-se à Casa da Moeda e 
Valores Selados o envio urgente desses selos para que as províncias não viessem a sentir a sua falta.

Acontece que por falta de pessoal e de meios técnicos a Casa da Moeda e Papel Selado tinham 
enormes dificuldades em produzir a referida sobrecarga não só em selos postais, como em estampilhas 
fiscais, para Portugal e ex-províncias. 

 Não sendo possível o envio da alvitrada remessa de selos, pelas razões apontadas e perante a 
eminente rotura dos stocks de selos, é remetida para todas as províncias a circular n.º 27 de 7 de Agosto 
de 1913 da 1.ª Secção da Repartição de Fazenda das Colónias do Oriente, permitindo que nas colónias 
fosse impressa a sobrecarga “REPUBLICA” nos selos compreendidos no Decreto n.º 20 de 4 de Julho, 
evitando-se assim que esses selos viessem para Lisboa para depois voltarem para as províncias a que 
pertenciam, com aquela sobrecarga.

 Determinava ainda a referida Circular n.º 27 às Repartições Superiores de Fazenda de cada uma 
das colónias, o seguinte: 
 1.º - Que fosse enviada uma relação referida à data de 4 de Outubro de 1913 dos saldos existen-
tes compreendidos no Decreto de 4 de Julho;
 2.º - Que apenas fosse impressa a sobrecarga REPUBLICA em selos postais, dos quais existissem 
em stock uma quantidade superior a 1.000 unidades do mesmo tipo, cor e taxa, devendo-se iniciar a sua 
venda nestas condições a partir de 4 de Outubro;
 3.º - Que de cada tipo e taxa em que fosse impressa a sobrecarga REPUBLICA, fossem enviados 
ao Ministério das Colónias 404 exemplares para serem distribuídos às Administrações da União Postal;
 4.º - Que após impressa a sobrecarga agora autorizada, seriam nos termos da Lei postos à ven-
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Figura 2 - Carta circulada registada de Luanda (09.10.18) para Paris (22.11.18) 
com o porte de 12 ½ C (1.º porte + registo). Selo de 50 reis D. Carlos I, tipo 

Mouchon com sobrecarga “PROVISÓRIO” autorizados a serem sobrecarrega-
dos localmente pelo Art.º n.º 1 do Decreto n.º 20
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da os selos, tanto nas Recebedorias 
como nas Repartições dos Correios 
das Colónias, na mesma data;
 5.º - Que a sobrecarga 
apenas deveria ser impressa em 
selos de taxa ou sobretaxa inferior 
a 400 reis, devendo-se mais tarde 
fixar-se as quantidades de selos 
com as sobretaxas de 400 reis, em 
que se aplicará nova sobretaxa 
de importâncias inferiores e por-
tanto mais vendáveis;
 6.º - O envio de uma re-
lação ao Ministério especificando 
as taxas primitivas, sobretaxas e 
sobrecargas, dos selos existentes 
em 4 de Outubro, indicando-se 
também as quantidades em que 
não foram impressas a sobrecar-
ga “REPUBLICA” por serem inferio-
res a 1.000 as fórmulas de cada 
tipo e taxa.

 Resumindo:
a) Inicialmente o Decre-

to n.º 20 de 4 de Julho 
estipulava a sobre-
carga na Casa da Moeda e Papel Selado;

b) A Circular n.º 27 de 7 de Agosto, da Repartição de Fazenda das Colónias, permite que seja 
feita a sobrecarga local nos selos existentes nas Repartições Superiores de Fazenda de cada 
colónia

c) Nos selos existentes em stock na Casa da Moeda a sobrecarga seria efectuada por essa en-
tidade.

Será que foram efectivamente cumpridas as directrizes emanadas de Lisboa? É evidente que 
não. Vamos verificar que no caso S. Tomé e Príncipe ainda não tinham sido publicados o Decreto n.º 20 
de 4 de Julho e a Circular n.º 27 de 7 de Agosto de 1913, e já o “pecado capital” estava consumado. 
Graves atropelos foram cometidos.

Angola e Distrito Postal do Congo como “ponta do iceberg”

Ao tratar das sobrecargas tipografadas localmente em Angola, o que for relatado é válido para 
o Distrito Postal do Congo, pois este es-
tava na dependência das respectivas 
autoridades de Angola, que superinten-
diam em toda a sua administração.

Conforme anteriormente deixei 
implícito, as entidades postais de S. Tomé 
e Príncipe não esperaram pela citada 
legislação para dar início à sobrecarga 
local, com a palavra “REPUBLICA”, de 
todos os valores selados existentes na 
colónia. Essa sobrecarga iniciou-se nos 
primeiros dias de Junho de 1913, como 
veremos mais adiante. Selos com estas 
prematuras sobrecargas começaram a 
ser vendidas nos mercados filatélicos a 
preços elevadíssimos. As entidades ofi-
ciais do Continente só muito mais tarde 
se aperceberam do que efectivamente 
se estava a passar.
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Figura 3 - Carta circulada registada de Novo Redondo (03.01.17) para Lisboa 
(10.02.17) com o porte de 13 C (2.º porte + registo para Portugal). Selo de 

20C Ceres anulado por razões desconhecidas não integrando o porte. Selo 
de 75 reis D. Carlos I, tipo Mouchon com sobrecarga “PROVISÓRIO” autoriza-

do a ser sobrecarregado localmente pelo Art.º n.º 1 do Decreto n.º 20

Figura 4 . Postal ilustrado circulado de Mussolo para a Marinha 
Grande (06.11.19) com o porte de 2C (excesso de porte). Selo 
de 20 reis D. Carlos I, tipo Mouchon não autorizado a ser sobre-

carregados localmente pelo Art.º n.º 1 do Decreto n.º 20
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Figura 5 - Sobrescrito entregue a 
bordo de um paquete alemão da 
Deutsche Seepost / Linie Hamburg 
/ WestAfrica, com três selos de 200 
reis D. Carlos I Mouchon com sobre-
carga República local, perfazendo 
o porte equivalente a $60 (1.º porte 
para cartas com o peso até 20 gra-
mas para países estrangeiros). Levou 
à chegada o carimbo de denomina-
ção de origem "PAQUEBOT" de Port 
Elizabeth (tipo 1278 do catálogo de 
Roger Hosking). Foi ainda franquia-
do com dois selos de 1d de emissão 

George V da África do Sul. Por erro do 
correio de bordo o sobrescrito não foi 
entregue nos serviços de correio de 
Cape Town tendo seguido para o por-
to seguinte de escala (Port Elizabeth) 
de onde foi remetida pela Ambulân-
cia Postal (Western TPO 22.11.21) ten-
do pago o porte territorial de 2 d ( dois 
selos de 1d da emissão George V) a 
expensas da companhia marítima. 
Selos de 200 reis D. Carlos I, tipo Mou-
chon não autorizados a serem sobre-
carregados localmente pelo Art.º n.º 
1 do Decreto n.º 20
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Só em Janeiro de 1914 essas entidades começam a aperceber-se de que algo de errado se terá 
passado com a execução do Decreto n.º 20 e da Circular n.º 27, não sendo cumprido na íntegra o regu-
lamentado.

Tudo começa pelo facto de existirem duas circulares muito semelhantes, emanadas da Reparti-
ção de Fazenda das Colónias. Uma delas, a que já nos referimos, com o n.º 27 que manda sobrecarregar 
nas colónias, os selos postais de determinadas e específicas emissões, e outra com o n.º 29 de 9 de Agosto 
respeitante à sobrecarga nas colónias dos valores selados, nelas existentes. Deveria entender-se por va-
lores selados as estampilhas fiscais, letras, livranças, etc.… Porém pelos vistos estas duas circulares criaram 
uma certa confusão de interpretação na mente de muitos funcionários públicos e daí….”o caos”!

Em 1 de Outubro de 1913 o Inspector Superior de Fazenda de Angola remete um telegrama 
à Repartição de Fazenda das Colónias do Oriente, com o seguinte conteúdo: “Circular essa Direcção 
Geral n.º 27 de 7 Agosto último refere-se a selos postais, circular n.º 29 do mesmo mês a valores selados. 
Peço V. Exª informar se a sobrecarga é só selos postais, termos Decreto 4 de Julho, ou todos valores 
selados existentes província”. Respondeu-lhe a referida Repartição por telegrama de 3 de Outubro com 
o seguinte teor: “Circular 29 não se refere valores postais mas sim valores selados”

 Volvidos mais de três meses, a 2 de Janeiro de 1914, o mesmo Inspector Superior envia novo 
telegrama à mesma Repartição: “Devido confusão entre circulares 27 e 29 essa Direcção Geral e por 
estar abrangido na designação valores selados todos os selos incluindo postais, foram sobrecarregados 
com “REPUBLICA” todos os selos postais existentes Caixa do Tesouro, maior parte não sobrecarregados 
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nem sobretaxados e taxas superiores trezentos reis peço disposição legal que autorize circulação dos não 
previstos decreto 4 de Julho ou aprovação portaria provincial n.º 1109 de 23 Setembro”.

 Estamos perante um facto surrealista, e ocorre perguntar para que dirigiu o Inspector Superior 
de Fazenda o seu telegrama de 1 de Outubro? Parece-nos que a resposta da Repartição de Fazenda 
foi bem clara, não havendo lugar a dúvidas. Presume-se, assim, que à data já estariam sobrecarregados 
todos os valores selados. Porquê só três meses depois se dá conhecimento do erro praticado?

 Perante este atropelo à Lei, a 1.ª Secção da Repartição de Fazenda das Colónias remete o 
ofício n.º 7, datado de 7 de Janeiro, à Direcção Geral das Colónias, dando conhecimento do que se 
passava em Angola e solicita que a referida Direcção comunique de imediato ao Governador Geral de 
Angola que apenas devem circular na província os selos das taxas inferiores a 400 reis que tenham sido 
sobrecarregados, e que, com relação aos da taxa de 400 reis não devam entrar em circulação sem que 
sejam expedidas ordens nesse sentido.

 Parece-nos, analisado o conteúdo do ofício n.º 7, que a Repartição de Fazenda das Colónias, 
ainda não se teria apercebido de que também haviam sido sobrecarregados localmente com a palavra 
“REPUBLICA” todos os selos das emissões de D. Carlos I tipo Mouchon, porque apenas considera os selos 
da taxa de 400 reis.

 Em resposta e pelo ofício n.º 86/1914 de 17 de Janeiro a DGC informa: 
a) Se os selos de 400 reis já entraram em circulação em Angola, com a sobrecarga ali impressa 

e têm sido vendidos ao público, não pode deixar-se de efectuar-se a legalização pedida, 
porém se ainda não se encontram à venda, são transmitidas ordens para que a suspendam.

b) Se a circulação dos selos de taxas inferiores a 400 reis em que se tenha já impressa a 
sobrecarga em Angola, for já um facto consumado, terá que ser legalizada a situação em 
relação às taxas de que hajam sido impressas menos de 1.000 exemplares, ou a emissões que 
não estejam compreendidas no Decreto de 4 de Julho (aqui a DGC já prevê que tenham 
sido sobrecarregadas as emissões de D. Carlos I tipo Mouchon)

c) Se porém, ainda não estão è venda selos com a sobrecarga local de emissões que já não 
vigoravam ou de emissões vigentes de que haja menos de 1.000 exemplares de cada taxa, 
convém recomendar com urgência que se não realize a circulação nessas condições.

Em nota de rodapé no citado ofício a DGC dá a seguinte nova informação: Em tempo. Parece 
que o caso da sobrecarga “REPUBLICA” impressa em selos da taxa de 400 reis não se produziu só em 
Angola, mas também em outras colónias.

Como vamos verificar mais tarde, sendo o caso de Angola só por si grave, o de S. Tomé suplantaria 
em dimensão aquele.

A realidade angolana

 As autoridades da Província de Angola receberam tal qual as outras Províncias o Decreto n.º 20 
de 4 de Julho, e procederam à sua publicação no Boletim Oficial n.º 31 de 2 de Agosto de 1913. O mesmo 
não se passou com a Circular n.º 27 datada de 7 de Agosto e aprovada pelo Ministro das Colónias em 6 
de Agosto. O teor desta circular não foi publicado em Boletim Oficial.

 Pelo Boletim Oficial n.º 39 de 27 de Setembro de 1913, o Governador-geral de Angola José Mendes 
Ribeiro Norton de Matos faz publicar a Portaria Provincial n.º 1.109 que reproduzimos na figura 7
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Figura 6 - Prova da sobrecarga local efectua-
da em Angola
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 Pela sua leitura atenta verificamos 
que houve uma interpretação abusiva do 
que foi legislado. Enquanto o Decreto n.º 
20 é claro no seu art.º 1.º quanto aos selos a 
serem sobrecarregados: “Os selos postais das 
colónias sobrecarregados com novas taxas 
ou com a palavra “Provisório” nos termos 
do Decreto de 24 de Abril de 1902”, assim 
como o ponto n.º 2 da Circular n.º 27 que 
abaixo reproduzimos, a Portaria Provincial 
n.º 1.109 no seu ponto n.º 1 generaliza a 
sobrecarga a todos os selos existentes no 
Distrito de Luanda, desde que existam saldos 
superiores a 1.000 exemplares. Digamos que 
foi uma interpretação muito engenhosa do 
que havia sido autorizado pelo Ministro das 
Colónias.
 

Durante muitos meses nada se 
soube do que se terá passado na realidade 
em Angola, quanto às famosas sobrecarga 
“REPUBLICA” tipografadas localmente. Em 5 
de Janeiro de 1914 pelo ofício n.º 14/1914 a 
DGC solicita à Direcção Geral de Fazendas 
das Colónias que insista para que as 
Repartições de Fazenda provinciais enviem 
as relações, já várias vezes solicitadas, 
onde constem os saldos de selos postais 
das colónias em que não foi impressa a 
sobrecarga “REPUBLICA”, assim como as 
relações consagradas na Circular 27 de 7 
de Agosto.

 Nada se movia nas províncias, 
apesar das diversas insistências para o envio 
das relações dos selos sobrecarregados por tipo e taxa, estas não saíam das gavetas dos Inspectores 
Superiores de Fazenda.

 Finalmente acabamos por encontrar com data de 29 de Agosto de 1914 o ofício n.º 438/2367 do 
Inspector Superior de Fazenda de Angola, Sr. António de Meirelles, dirigido ao Director Geral de Fazenda 
das Colónias, que pela sua transcendental importância transcrevemos:
Em cumprimento do determinado na circular n.º 27, expedida pela 6.ª secção da Repartição de Fazenda 
das Colónias de África em 7 de Agosto de 1913, tenho a honra de remeter a V. Ex.ª a inclusa relação dos 
selos postais com sobretaxas ou sobrecargas, existentes em 4 de Outubro de 1913, com a indicação dos 
que foram sobrecarregados com a palavra “REPUBLICA”, cuja impressão só agora foi possível ultimar.
De harmonia com o n.º 4 da referida circular, fixei o dia 1 de Outubro próximo futuro para começo da 
venda ao público dos mencionados selos. Devo, porém, informar a V. Ex.ª, que devido a um engano de 
um empregado da Inspecção de Fazenda do Distrito de Loanda, foram fornecidos há tempo alguns 
selos sobrecarregados à Recebedoria do Concelho do Ambriz, de que resultou terem sido vendidos 
alguns antes de marcado o prazo para a venda em toda a província, mas logo que se deu pelo engano 
mandou-se suspender a venda.
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Figura 7
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Pelas razões constantes do telegrama que tive a honra de dirigir a V. Ex.ª em 2 de Janeiro do corrente ano 
foram também sobrecarregados com a palavra “REPUBLICA” alguns selos em que a sobrecarga não era 
obrigatória.
Dos selos assim sobrecarregados tenho a honra de remeter a V. Ex.ª outra relação.
Em conformidade do ofício da Direcção Geral das Colónias n.º 926/560 de 22 de Junho último, tenho a 
honra de remeter a V. Ex.ª em masso especial registado, 386 exemplares de cada espécie de selos que 
aqui foram sobrecarregados com destino à Convenção Postal Internacional.
Saúde e Fraternidade

(a) António de Meirelles

Das relações anexas ao 
anterior ofício que acabamos 
de reproduzir, construímos 3 ma-
pas, com as quantidades efec-
tivamente sobrecarregadas em 
Angola. A elaboração destes 
mapas em detrimento da repro-
dução das relações que acom-
panhavam o ofício, justifica-
-se pela melhor compreensão 
das mesmas. De todo o modo, 
como exemplo reproduzimos na 
Figura 8 uma dessas relações.

Mapa 1 – Relação dos 
selos postais com sobretaxas ou 
sobrecarga “Provisório”, existen-
tes na Província de Angola em 4 
de Outubro de 1913

Mapa 2 - Relação dos 
selos postais com sobretaxas ou 
sobrecarga “Provisório”, existen-
tes na Província de Angola em 4 
de Outubro de 1913 para serem 
consumidos no Distrito Postal do 
Congo

Mapa 3 – Relação dos 
selos postais que por equívoco na 
interpretação das ordens recebi-
das foram sobrecarregados com 
a palavra “REPUBLICA”.

Sempre se pode afir-
mar, usando o aforismo popular, 
“mais vale tarde que nunca”. 
Porém o aparecimento deste 
ofício e das relações anexas 
tem subjacente uma circular 
confidencial n.º 321/53 da Direcção Geral das Colónias, datada de 3 de Março de 1914, intimando os 
Governadores-gerais das Províncias a mandarem fazer uma sindicância que apure responsabilidades 
nos prováveis atropelos cometidos no que concerne às sobrecargas locais. No caso de Angola foi encar-
regue dessa sindicância o Juiz da Relação António Barbosa de Sousa Brandão. Porém não se encontra 
no Arquivo Histórico Ultramarino qualquer cópia dessa sindicância, ficando por saber o que foi apurado, 
podendo assumir-se que esse ofício poderá ter sido uma das consequências da sindicância. Porém apu-
ramos através de ofício datado de Setembro de 1917, da DGC para o Governador-Geral de Angola, 
que nessa data ainda não estaria terminada a sindicância, pois por esse ofício era solicitado o seu envio. 
Entretanto já estavam decorridos mais de 3 anos desde que foi mandada instaurar. Somos de opinião que 
ela provavelmente nunca se terá concluído.

Vamos agora analisar detalhadamente a informação prestada pelo Inspector Superior de Fazen-
da. Começaremos pela análise do ofício que anexa as relações dos selos.

a) É remetido em finais de Agosto do ano de 1914, quando o que preconizava a Circular n.º 27 
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Figura 8 - Indicação das taxas na nova moeda * 10 reis = 1 centavo
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de 7 de Agosto era as relações de selos deverem ser remetidas à Repartição de Fazenda 
das Colónias logo que estivessem impressas as sobrecargas. Ora sabe-se que pelo telegrama 
de 2 de Janeiro, já anteriormente citado, e remetido por este Inspector, ele informa que já 
sobrecarregou todos os selos existentes do Cofre do Tesouro;

b) Se já estavam impressos todos os selos existentes, por que razão o Sr. Inspector vem agora 
alegar no ofício, oito meses mais tarde, que o atraso de deveu porque só agora foi possível 
ultimar a sua impressão? Estavam ou não estavam os selos já sobrecarregados em Janeiro?

c) Que fixou o dia 1 de Outubro de 1914 para começarem a ser vendidos nas estações postais 
os selos com sobretaxas e sobrecargas de acordo com o Decreto n.º 20 de 4 de Julho.

d) Como a eles se não refere e porque ainda não existia autorização superior, presume-se que 
os selos sobrecarregados por equívoco na interpretação das ordens recebidas, ou seja os 

selos da emissão D. Carlos I tipo Mouchon e os selos de emissões mais antigas de taxas iguais 
ou superiores a 400 reis, não entraram em circulação nessa data

e) Refere ainda, que por engano de um funcionário, alguns desses selos foram fornecidos à Estação 
Postal do Ambriz e nela vendidos. Porém não especifica quais as quantidades, tipos e taxas 
desses selos entretanto colocados à disposição do público.
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N.º Cat. 
Afinsa

Taxas
actuais

Taxas
primitivas

Sobrecargas Área de 
validade

Quantidades 
existentes

Quantidades 
sobrecarregadas

Inutilizados

176 50 reis Provisório Angola 64.737 67.737
178 50 reis 65 reis Angola 9.347 9.347
177 75 reis Provisório Angola 13.577 13.577
167 115 reis 10 reis Angola 3.701 3.701
170 115 reis 80 reis Angola 1.013 1.013
171 115 reis 100 reis Angola 1.022 1.022
172 115 reis 150 reis Angola 1.199 1.199
168 115 reis 200 reis Angola 2.252 2.252

130 reis 15 reis Angola 939 -
169 130 reis 50 reis Angola 1.358 1.358
173 130 reis 75 reis Angola 18.925 18.734 191

130 reis 100 reis Angola 947 -
174 130 reis 300 reis Angola 10.230 10.230

400 reis 2 ½ reis Angola 133 -
400 reis 25 reis Angola 687 -
400 reis 50 reis Angola 18 -
400 reis 200 reis Angola 569 -

Mapa 1 - Relação dos selos postais com sobretaxas ou sobrecarga “Provisório”, existentes 
na Província de Angola em 4 de Outubro de 1913

   
N.º Cat. 
Afinsa

Taxas
actuais

Taxas
primitivas

Sobrecargas Área de 
validade

Quantidades 
existentes

Quantidades 
sobrecarregadas

Inutilizados

121 50 reis Provisório Congo 33.589 33.589
123 50 reis 65 reis Congo 18.104 18.104
122 75 reis Provisório Congo 26.936 26.936

130 reis 300 reis Congo 138 -
400 reis 80 reis Congo 18 -
400 reis 150 reis Congo 21 -
400 reis 200 reis Congo 538 -

Mapa 2 - Relação dos selos postais com sobretaxas ou sobrecarga “Provisório”, existentes na 
Província de Angola em 4 de Outubro de 1913 para serem consumidos no Distrito Postal do Congo
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f) Porém conseguimos apurar que pelo menos os selos de 
400 reis s/ 2 ½ reis (Jornaes), não autorizados a serem so-
brecarregados, estiveram à venda na Estação Postal do 
Ambriz, de acordo com a carta dirigida pelo filatelista 
Leopoldo Magalhães ao Governador-geral da Província 
de Angola (Figura 9), datada de 14 de Outubro de 1914, 
publicada na revista Portugal Filatélico n.º 31 de Novem-
bro de 1914 (Ano III – 2.ª série * edição de Braga).

g) Que foram apenas enviados 386 exemplares de cada 
selo, em vez dos 404 decretados, para serem enviados 
às Administrações Postais da União.

h) Foram sobrecarregados selos em quantidades mínimas, 
que após se retirar as quantidades remetidas às Admi-
nistrações Postais, resultaram numa tiragem de algumas 
centenas de selos, propiciando um negócio fraudulento.

i) Que pelas quantidades exíguas impressas dos selos n.º 
170, 171 e 172 do catálogo Afinsa, temos as nossas dú-
vidas se muitos dos selos que actualmente aparecem à 
venda serão todos genuínos.

j) Têm aparecido à venda, com um grau de raridade ele-
vado, selos de 50 reis D. Carlos I tipo Mouchon, cor casta-
nha, com a sobrecarga tipografada localmente (Figura 

10). Conforme podemos constatar pelo 
Mapa 3, sobre esses selos de Angola não 
foi aplicada qualquer sobrecarga, mas 
apenas nos selos do Congo. Conta-se no 
meio filatélico e sem fontes que o assegu-
rem, que tal variedade surgiu porque al-
gumas folhas de selos de Angola estariam 
misturadas com as do Congo. É possível, 
porém não o podemos confirmar. Acei-
tamos a sua não catalogação. Carlos 
Trincão em artigo publicado na revista 
Portugal Filatélico n.º 63 (Junho-Setembro 

de 1936) alvitra essa eventual ocorrência, sendo seu en-
tendimento que este selo deveria ser considerado como 
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N.º Cat. 
Afinsa

Taxas
actuais

Taxas
primitivas

Efígie Área de 
validade

Quantidades 
sobrecarregadas

158 10 reis D. Carlos I tipo Mouchon Angola 2.828
159 15 reis D. Carlos I tipo Mouchon Angola 7.519
160 20 reis D. Carlos I tipo Mouchon Angola 35.107
115 50 reis D. Carlos I tipo Mouchon Congo 15.315
161 75 reis D. Carlos I tipo Mouchon Angola 124.262
116 75 reis D. Carlos I tipo Mouchon Congo 5.600
162 100 reis D. Carlos I tipo Mouchon Angola 123.313
117 100 reis D. Carlos I tipo Mouchon Congo 19.599
163 200 reis D. Carlos I tipo Mouchon Angola 95.635
118 200 reis D. Carlos I tipo Mouchon Congo 11.051
164 400 reis D. Carlos I tipo Mouchon Angola 2.006
175 400 reis 2 ½ reis Jornaes Angola 22.936
165 500 reis D. Carlos I tipo Mouchon Angola 27.789
166 700 reis D. Carlos I tipo Mouchon Angola 2.212

Mapa 3 – Relação dos selos postais que por equívoco na interpretação das ordens recebidas 
foram sobrecarregados com a palavra “REPUBLICA”.

Figura 9

Figura 10
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erro do Distrito Postal do Congo. Não concordamos com esta opinião e veremos o “porquê” 
na alínea seguinte.

k) O mesmo já não se entende quanto à catalogação no Distrito Postal do Congo dos selos 
de 400 e 500 reis da emissão de D. Carlos I, tipo Mouchon, com a sobrecarga tipografada 
localmente (Figura 8). Conforme podemos constatar pelo Mapa 3 (resumo da listagem 
oficial apresentada na Figura 11), os referidos selos não foram sobrecarregados. Como 
foi possível catalogar estes selos? Quais as fontes? Pode-se alegar que no inverso à alínea 
anterior algumas folhas do Congo pudessem estar misturadas com as da Angola e terem 
provocado o aparecimento de novos espécimes. Porém se esta razão pode ser alegada 
para os catalogar, o mesmo é válido para o selo que fizemos referência na alínea j). 

l) Entendemos que a ser confirmada a genuinidade das sobrecargas sobre esses três selos eles 
devem ser considerados como NÃO EMITIDOS OFICIALMENTE.

m) A 18 de Dezembro de 1914 foram enviados para Secretaria Internacional de Berna os se-
los destinados a serem remetidos através dela 
para as Administrações Postais da União. Des-
sa remessa faziam parte os selos constantes no 
Mapa 3. Não conseguimos encontrar nenhuma 
determinação superior a validar a entrada em 
circulação desses selos. Apenas sabemos que 
em 9 de Outubro ainda não havia autorização 
para que esses selos fossem disponibilizados ao 
público de acordo com a carta que reproduzi-
mos na Figura 12. Podemos no mínimo aceitar 
que em 18 de Dezembro de 1914, O ministério 
das Colónias, ao enviar para Berne os exempla-
res destinados às Administrações Postais, assu-
miu oficialmente a sua circulação.

Como acabamos de verificar, em Angola, foi pro-
blemática a execução do Decreto n.º 20 de 4 de Julho e a 
Circular n.º 27 de 7 de Agosto. Porém, em S. Tomé e Príncipe, 
o caso ultrapassou todos os limites como veremos. Pelo me-
nos em Angola respeitou-se o limite mínimo exigido de só se 
sobrecarregarem selos com existências de 1.000 exemplares 
em cada tipo e taxa.

 A primeira tentativa de S. Tomé e Príncipe

 A Administração Postal de S. Tomé e Príncipe era 
useira e vezeira em criar espécimes filatélicos. Todos os moti-
vos eram aproveitados, para à sombra deles se usar e abu-
sar de sobrecargas e sobretaxas locais.

 É evidente que as modificações políticas nas insti-
tuições vigentes, resultantes da Proclamação da República 
em Portugal a 5 de Outubro de 1910, que determinaram 
a sobrecarga de selos, também seria motivo para que de 
forma oportunista, ou por exaltação patriótica para com o 
novo movimento revolucionário, a Administração Postal de 
S. Tomé e Príncipe se apressasse a dar um passo em frente, 
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em relação a todos as outras Administrações Postais das Províncias.
 Em 24 de Fevereiro de 1911, já a Repartição Superior dos Correios estava no terreno. Remete ao 
Governador-geral da Província o ofício n.º 92 com o seguinte teor:
São decorridos quasi cinco mezes desde que foi implantada a Republica em Portugal, e continuam ainda 
sem ser sobretaxados, com a palavra Republica, os sellos postaes em vigor nesta província. É certo que 
o Decreto de vinte e um de Outubro do anno findo, manda, em quanto não se fizer emissão de novos 
sellos, affixar pela Casa da Moeda, nos sellos actuaes e por meio d’um carimbo, a palavra “REPUBLICA” a 
vermelho ou verde, o que ainda não teve logar, e, tendo esta Direcção recebido bastantes pedidos de 
collecções de sellos com a sobrecarga Republica, não só de Portugal e Colónias, como dos países estran-
geiros, pedidos que não têem sido satisfeitos pelo que fica exposto, o que é prejudicial ao rendimento da 
Fazenda Publica, lembra esta Direcção, que talvez se podesse obviar a esta falta, affixando aqui mesmo 
na província nos sellos existentes, a palavra “REPUBLICA”, por uma commissão constituída por três empre-
gados da Fazenda, postal e doutra qualquer Repartição, se Sua Excellencia o Senhor Governador, assim 
o julgar conveniente, e o Ministro das Colónias o auctorisar, como já auctorisou ao Correio de Cabinda, e 
à Companhia da Nyassa.
O Director
(a) Adolpho Coelho Ribeiro

O Governador Geral limi-
tou-se, por ofício n.º 64 de 27 de 
Fevereiro de 1911, a levar à apre-
ciação do Ministro das Colónias 
a solicitação da Repartição Su-
perior dos Correios, declarando 
ainda conformar-se plenamente 
com a oportunidade da mesma e 
propondo a sua aprovação.

Solicitado o parecer à 3.ª 
Repartição de Direcção Geral 
das Colónias, sobre o teor da pe-
tição de S. Tomé e Príncipe, esta 
produz a seguinte informação:
O Governador de S. Thomé trans-
mittiu, com o seu officio junto n.º 
64, de 27 de Fevereiro ultimo, uma 
proposta da Repartição Superior 
dos Correios para ser impressa, 
nos sellos postaes n’aquella pro-
víncia a sobrecarga “Republica”, por não haver ainda ali sellos expedidos da Casa da Moeda com a re-
ferida sobrecarga e terem sido recebidos do estrangeiro bastantes pedidos de collecções d’esses sellos.
Quando nas Colónias occorre a falta de sellos de qualquer taxa podem ser ali feitas (sempre com aucto-
rização do Governo da Metrópole) sobrecargas representativas das taxas esgotadas, impressas em sellos 
de que haja maior abundância. Não é, porém, este o caso da proposta junta, de S. Thomé, tanto mais 
que, pela Postaria de 22 de Novembro de 1910, tendo-se mandado circular, sem limite de prazo, os sellos 
que não teem a sobrecarga “Republica” juntamente com os que a tiverem, evita-se a falta de formulas 
que poderia dar-se.
A impressão da sobrecarga em S. Thomé alêm da que é feita na Casa da Moeda, constituiria um pre-
cedente que as outras colónias desejariam imitar e que tomaria o carácter de uma especulação nada 
favorável ao nome portuguez no estrangeiro.
Ao ser discutida na respectiva Commissão do Congresso Postal a prohibição que ficou estabelecida para 
as emissões Commemorativas e de validade transitória, não faltou quem acentuasse que se tratava de 
uma questão de dignidade para as Administrações da União, e, embora as emissões frequentes e nume-
rosas, feitas por qualquer paiz, nem sempre tenham o fim commemorativo que a letra da Convenção 
prohibe, estão todavia, comprhendidas no espírito da disposição que teve principalmente em vista pôr 
termo a especulações.
A Secção é, pois, de parecer que não convem attender a proposta do Correio de S. Thomé e que officie 
à Casa da Moeda para que apresse o mais possível o fornecimento de sellos com a sobrecarga “Repu-
blica” para aquela província.
Como esclarecimento deve a Secção dizer que a impressão da sobrecarga “Republica” feita na Colónia 
onde os sellos devem circular, constitue dois precedentes que não podem ser invocados para justificar a 
proposta de S. Thomé. (Congo - Selos 55/59 Catálogo Afinsa)
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Figura 13 - Sobrescrito circulado registado de S. Tomé (03.12.1913) 
para Zurique. Selos de 15 reis D. Carlos I, tipo Mouchon (sobrecarga 

zincogravada não autorizado a ser sobrecarregados localmente 
pelo Art.º n.º 1 do Decreto n.º 20 
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Figura 14

Um d’esses precedentes é o que resultou das portarias provinciais de 6 de Dezembro de 1910 e 21 de 
Fevereiro de 1911 que mandaram circular, com a sobrecarga , no Distrito do Congo sellos da emissão 
especial d’Angola. Esta providência, que foi auctorizada em telegrama expedido pela Inspecção Geral 
de Fazenda das Colónias, teve por fim occorrer à falta de sellos de certas taxas no Congo, falta essa que 
não se dá em S. Thomé.
O outro precedente é o da Portaria do Governo da Republica de 21 de Janeiro de 1911, que auctorizou 
o Governador dos territórios da Companhia de Moçambique a fazer imprimir a sobrecarga em formulas 
ali existentes o que se justifica por serem muito avultadas as quantidades dessas formulas e também pelo 
facto de que não tem o Estado interferência no abastecimento dos Correios da Companhia, sendo esta 
que provê às necessidades do consumo.
Em 18 de Março de 1911

(a) Domingos de Oliveira
Concordo

(a) Belchior Machado
O Ministro das Colónias dá o seu acordo ao parecer apresentado pela 3.ª Repartição e pelo 

ofício n.º 331 de 17 de Abril de 1911 o Governador Geral de S. Tomé é informado de que não foi aceite 
a proposta apresentada pelo seu Director dos Correios. Morria assim à nascença a primeira tentativa de 
sobrecarregar localmente os selos existentes na Província.

Finalmente a oportunidade tão procurada

Em 28 de Maio de 1913 e portanto antes da publicação do Decreto n.º 20 e das Circulares 
n.º 27 (valores postais) e Circular n.º 29 (valores selados), o Governador de S. Tomé pediu através de 
telegrama remetido para a Repartição de 
Fazenda das Colónias, autorização para 
mandar pôr a sobrecarga “Republica” nos 
valores selados ali existentes, tendo essa 
autorização sido concedida e comunicada 
ao Governador em telegrama expedido 
pela Direcção Geral de Fazenda das 
Colónias. Com data de 2 de Junho de 1913 
é publicada no Boletim Oficial n.º 23 de 7 
de Junho, assinada pelo Governador da 
Província Pedro Amaral Boto Machado, a 
Portaria n.º 166 que reproduzimos na figura 
14 autorizando a sobrecarga “Republica” 
em todos os valores selados do antigo 
regime, existentes nos cofres da Província.

Era a oportunidade tão procurada 
e desejada para se levar por diante uma 
das maiores especulações filatélicas. Nunca 
saberemos efectivamente os contornos 
da mesma, porquanto tudo foi permitido 
pela citada Portaria. Para os agentes 
administrativos coloniais no termo genérico 
“valores selados” cabiam os selos postais, e 
como tal a Repartição Superior de Fazenda 
manda de imediato sobrecarregar todos os selos postais existentes no Cofre do Tesouro. Como não havia 
limites mínimos, por taxa e tipos, de selos a sobrecarregar assistiu-se a um autêntico “regabofe”.

Volvido um mês após a publicação da Portaria n.º 166 através do Boletim Oficial n.º 28 de 12 de Julho, 
é publicado um Aviso (Figura 15), emanado da Repartição Superior de Fazenda informando as repartições 
públicas, funcionários e todos os cidadãos que já se encontram à venda os selos sobrecarregados. Este 
aviso é assinado por Adriano Ferreira de Sousa, um sub-inspector que na época servia com Inspector de 
Fazenda. Como podemos constatar pelo Aviso reproduzido, apenas são indicadas as diversas taxas dos 
selos sobrecarregados, não se fazendo distinção dos tipos e cores.

O resultado desta anarquia não se fez esperar. Em finais de 1913 e início do ano seguinte os jornais 
filatélicos de então, publicaram uma série de artigos de opinião em que eram bastante críticos sobre 
as condições em que eram postos em circulação, com sobrecargas, selos das ex-colónias, merecendo 
especiais críticas as circunstâncias de em algumas províncias terem sobrecarregado localmente com 
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a palavra “REPUBLICA”, selos de que existiam quantidades muito limitadas, nomeadamente no que 
concerne aos selos a que se referia o artigo 1.º do Decreto n.º 20 de 4 de Julho de 1913. Entendiam 
os citados jornais filatélicos de que tal não deveria ter sucedido se houvesse o cuidado de cumprir 
escrupulosamente o preceituado no citado diploma bem como nas instruções que foram transmitidas 
pelo Ofício n.º 27.

Perante a pressão exercida pela 
comunicação social e apreciando os 
factos concluiu a então Direcção Geral 
das Colónias: que para além de outras 
circunstâncias que podiam ser um indício de 
terem, até certo ponto, fundamento algumas 
críticas feitas com respeito a sobrecargas 
impressas no Ultramar, que tinham sido 
objecto de importantes especulações 
comerciais, aliava-se o facto de em algumas 
colónias serem tão reduzidas as quantidades 
de certos selos, em que foram impressas 
novas taxas ou a sobrecarga REPUBLICA, 
que não chegou a ser possível enviar ao 
Ministério do Ultramar o número, dessas 
fórmulas, necessário para a distribuição a 
fazer pelos países da União Universal, por 
intermédio da Secretaria Internacional de 
Berne, em cumprimento do que dispunha 
o regulamento para a execução da 
Convenção principal de Roma.

Assim o Ministro das Colónias fez 
remeter pela 3.ª Secção da Direcção Geral 
das Colónias para o Governador da Província 
de S. Tomé e Príncipe, o Ofício Confidencial 
n.º 320/53 de 3 de Março de 1914, em que 
alegando ter em conta o dever de zelar pelo 

bom nome do país e a necessidade de impor uma punição que evite a repetição de factos como os de que 
se trata, contrários aos interesses do Estado e aos princípios a que a administração pública deve subordinar-
se, para estar ao abrigo de duras críticas, determina que se proceda de urgência, a uma rigorosa sindicância 
para se apurar as responsabilidades que possam resultar de circunstâncias contrárias àqueles princípios:

·	 em que se tenha efectuado nas colónias a impressão de sobrecarga “REPUBLICA” em 
fórmulas de franquia postal de qualquer emissão, existentes em depósito da Fazenda e nos 
correios;

·	 em que essas fórmulas tenham sido fornecidas pela Fazenda aos correios e vendidas quer por 
estes quer pela Fazenda;

·	 em que se tenha efectuado nas colónias, desde 1 de Janeiro de 1911, a impressão de 
sobrecargas ou sobretaxas em fórmulas de franquia postal de quaisquer emissões e de 
que não tenham sido enviadas, depois de tal impressão, a este Ministério, as quantidades 
necessárias para a distribuição pelos países da União Universal dos Correios, por intermédio 
da Secretaria Internacional de Berne.

Perante o ofício, não restou outra alternativa ao Governador-Geral de S. Tomé e Príncipe, senão 
promover uma sindicância às sobrecargas locais impressas nos selos da Colónia. À data por ausência 
forçada do Governador-Geral (viagem de saúde a Lisboa) exercia interinamente as sua funções o 
Secretário-Geral, que encarregou o Sub-inspector de Fazenda de proceder ao respectivo inquérito, 
o que não deixa de se estranhar, quando é certo que a maior responsabilidade dos factos que se 
passaram pertence exactamente à Repartição de Fazenda, pelo que o inquérito não passa de uma 
mera justificação.

Segundo o inquérito, que é recebido no Ministério das Colónias a 19 de Junho de 1914 conclui-se 

·	 Que a Portaria Provincial n.º 166 de 2 de Junho de 1913, foi promulgada em virtude 
de autorização telegráfica transmitida pela Direcção Geral de Fazenda das Colónias, 
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determinando aquela Portaria que fossem sobrecarregados, com a palavra “REPUBLICA”, 
todos os valores selados existentes no cofre da Província, tendo-se entendido em S. Tomé que 
a designação – valores selados – abrangia também – valores postais -;

·	 Que nessa errada interpretação está a origem de tudo o que se passou em S. Tomé, e se 
produziu de irregular na impressão da sobrecarga, que ali se começou a fazer ainda antes 
da chegada do Decreto n.º 20 (só conhecido a 20 de Julho) e da Circular n.º 27 (apenas 
recebida a 8 de Setembro);

·	 Que houve dois tipos de sobrecarga;
·	 Que foram sobrecarregados não só selos compreendidos no Decreto de 24 de Abril de 1902, 

como também de emissões posteriores;
·	 Que é impossível saber-se quais as quantidades e tipos sobrecarregados em S. Tomé, porque 

foram englobados, em cada valor, selos de diferentes tipos, que tinham sobretaxas desses mes-
mos valor, não tendo havido a necessária especificação de cada tipo (a título de exemplo, ob-
servemos a lista de selos 
enviada à Direcção 
Geral de Fazenda das 
Colónias para serem re-
metidos para Berna na 
figura 16);

·	 Que foi esta a única im-
pressão da sobrecarga 
(sobretaxa não houve) 
que em S. Tomé teve lu-
gar desde 1 de Janeiro 
de 1911;

·	 Que a venda dos selos 
postais sobrecarrega-
dos principiou em 11 de 
Julho de 1913;

·	 Que quando chega-
ram o Decreto e a Cir-
cular já não era possí-
vel fazer a contagem 
de cada tipo, sobreta-
xa e sobrecarga diver-
sa, para poder respei-
tar o preceituado no 
n.º 2 da Circular n.º 27 
(limite mínimo de 1000 
selos de cada espécie) 
e remeter para o Minis-
tério das Colónias as 
colecções de 404 selos 
de cada espécie;

·	 Que com as providên-
cias que se pudessem 
tomar, conhecidos que 
foram o Decreto e a Cir-
cular, apenas se evitaria 
que o Governo Central 
tivesse conhecimento 
dos factos por intermé-
dio de jornais estrangei-
ros e não pelos represen-
tantes da Província;

·	 Que fica por determinar, se foi erro considerar abrangidos pela designação valores selados 
os selos postais e mais fórmulas de franquia;

·	 Que a confusão feita entre valores selados e valores postais pelo sub-inspector Adriano de 
Sousa, é ela natural, em todas as Províncias, pois muitas vezes é costume empregar a primeira 
designação abrangendo todos os selos mesmo os postais e os impressos selados.

·	 Que a impressão da sobrecarga em valores postais está suspensa desde 6 de Fevereiro de 1914;
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Uma intervenção preciosa da Repartição Superior dos Correios

Como verificamos pelos anteriores relatos, o processo das sobrecargas estava inquinado, e era 
generalizado o desconhecimento sobre o que se havia sobrecarregado. Porém encontramos o precioso 
ofício n.º 191 datado de 18 de Maio de 1914 emanado da Repartição Superior dos Correios de S. Tomé e 
Príncipe, assinado pelo seu Director Interino Alexandre José Alves Veloso, e remetido para a 3.ª Repartição 
da Direcção Geral das Colónias, composto por 3 páginas, das quais reproduzimos a primeira na Figura17 
e que pela sua importância aqui transcrevemos na íntegra:
Objecto: Tratando dos selos que receberam a sobrecarga local “Republica”
Tendo sido recebidos nesta Direcção os spcimens a que se referem a circular de Berne n.º 701/30, de 14 
de Fevereiro do corrente ano, e guia d’essa Direcção Geral das Colónias relativa à 4.ª expedição, verifico 
que eles são em número muito inferior aqueles que receberam a sobrecarga “Republica” local, determi-
nada por Portaria Provincial n.º 166, de 2 de Junho do ano findo.
São 2 as sobrecargas como se mostra pela relação que junto tenho a honra de enviar a V. Ex.ª e os speci-
mens recebidos são apenas da 2.ª sobrecarga e em número de 31 exemplares, quando existem 38, sendo 
28 de franquia e 10 de porteado.
Da 1.ª sobrecarga existem 26 de franquia e 10 de porteado. Faltam portanto todos os da 1.ª e 7 da 2.ª.
Com sinal + vão na relação junta indicados os exemplares que ao correio não foram fornecidos para ven-
da, sabendo-se da sua existência por insistentes pedidos de Portugal e Estrangeiro, e ainda por mais tarde 
lhe haverem sido apresentados para lhes serem carimbados, dizendo os apresentantes terem-nos obtido 

na Recebedoria. Não tem esta 
Direcção satisfeito o pedido 
de carimbo baseada na fal-
ta de comunicação oficial da 
sua existência pois a Reparti-
ção de Fazenda nada lhes co-
municou, nem tornou publico 
por aviso no “Boletim Oficial” 
de quaes os selos que recebe-
ram a referida sobrecarga; e 
assim, só se pode fazer àqueles 
que ao Correio foram forneci-
dos para venda, prometendo 
no entanto fazêl-o logo que 
comunicação oficial lhe fosse 
feita da sua existência, ou de 
Berne recebesse os respectivos 
specimens.
Nada foi comunicado até à 
data, e sabe extra oficialmen-
te esta Direcção não ser fácil à 
Repartição de Fazenda podel-
-o fazer devido às condições 
em que este serviço foi feito. Os 
selos de sobretaxa, por exem-
plo, de que ainda existiam mui-
to tipos foram mandados para 
a Imprensa simplesmente com 
a designação da taxa 115 – 
130 – 400 não descriminando 
as diversas species, dos quaes 
seguidamente à entrada na 
Recebedoria foram lá açam-
barcados aqueles de que ha-
via pequena quantidade que 
são os que ao correio não che-
garam a vir. Recebidos de Ber-
ne sómente aqueles a que me 
refiro atraz, na duvida continua 

esta Direcção se pode carimbar os referidos selos como lhe tem sido solicitado, e admitil-os á franquia 
quando por ventura algum nelas seja aplicado.
Levo o facto ao conhecimento d’essa Direcção Geral para os fins que possam ser julgados convenientes, 

Figura 17
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rogando a V. Ex.ª se digne elucidar-me sobre o que fazer-se em taes condições.
Saúde e Fraternidade
Repartição Superior dos Correios em S. Tomé, 18 de Maio de 1914

 Acompanhando este ofício encontrava-se a Lista de selos sobrecarregados, elaborada pelo ci-
tado Director Interino da Repartição Superior dos Correios, que reproduzimos na Figura n.º 19

 Este ofício, complementado com a respectiva lista de selos sobrecarregados que seguiu em ane-
xo permite-nos ficar melhores esclarecidos sobre diversas matérias a saber:

·	 Que foi a Repartição Superior de Fazenda a liderar todo o processo e como tal a única res-
ponsável pela confusão criada;

·	 Que uma quantidade significativas de espécimes (10 tipos no total) nunca chegaram a ser 
vendidas das estações postais, pois foram vendidos na sua totalidade pela Tesouraria da 
Repartição Superior de Fazenda a açambarcadores, que com eles montaram um negócio 
especulativo;

·	 Que efectivamente foi emitido o selo de 400 reis s/ 10 reis tipo Coroa, que o catálogo da es-
pecialidade Afinsa o não considera. Da emissão deste selo nos referiremos mais adiante;

·	 Que não foram remetidos para a Secretaria Internacional de Berne qualquer espécimes da 
sobrecarga Tipo A, talvez porque os não considerassem tipos diferentes, e no caso do selo 
de 400 reis s/ 10 reis a quantidade sobrecarregada ser tão ínfima que não havia quantidade 
suficiente para satisfazer o regulamentado.

Na posse do inquérito 
entretanto remetido pela Repar-
tição de Fazenda de S. Tomé, 
assim como do ofício da Repar-
tição Superior dos Correios, a 3.ª 
Repartição da Direcção Geral 
das Colónias, através do ofício 
n.º 906/914 de 19 de Junho de 
1914 para a Direcção Geral de 
Fazenda das Colónias informa 
que é de opinião de que tendo 
o Governo de S. Tomé publica-
do a Portaria de 2 de Junho, sem 
precisar quais o selos a sobre-
carregar, impõe-se uma solução 
que passa pela legalização do 
caso, para não haver prejuízos 
para o público que adquiriu os 
selos e com eles tem que fran-
quiar a correspondência que 
deseje expedir, e não se pode 
negar legalidade a selos vendi-
dos em repartições oficiais, em-
bora grande parte desses selos 
tivesse sido vendido pelas Repar-

tições de Fazenda, sem nunca terem sido fornecidos aos correios, nem enviados ao Ministério das Coló-
nias para, pela Secretaria Internacional de Berna, serem distribuídos às Administrações Postais da União. 
Solicita ainda que a referida Repartição emita um parecer sobre o assunto.

Finalmente a 6 de Julho a 3.ª Repartição da DGC pelo ofício n.º 1011/285/814/14, dá resposta ao 
ofício n.º 191 informando que o assunto será oportunamente considerado quando se tratar do apuramen-
to das responsabilidades das sobrecargas feitas nas colónias. Porém informa a Repartição que o selos de 
400 reis s/ 50 reis, da emissão de D. Luís com sobrecarga tipo B, que no citado ofício consta como não 
recebido de Berne, foi distribuído com a circular n.º 761/30 de 14 de Fevereiro e enviado na 4.ª expedição, 
de 25 de Abril, e aí recebido como consta do recibo passado pela Repartição Superior dos Correios.

Figura 18 - Sobrescrito circulado registado de S. Tomé (19.04.19) para 
Berna com o porte de 13 C (2.º porte + registo). Selo sobrecarregado 

de acordo com o Decreto n.º 20
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Notícia no jornal “A Lucta” agudiza a crise

O ofício n.º 191 do Director da Repartição Superior dos Correios, lançou a dúvida de que alguém 
se teria aproveitado da oportunidade, para à custa de algumas variedades filatélicas produzidas em 
número muito reduzido, montasse um negócio especulativo. Insinua que teria sido algum funcionário da 
Recebedoria da Repartição de Fazenda o açambarcador dessas raridades.

Em notícia do jornal “A Lucta” de 26 de Junho de 1914, com o título “Assuntos filatélicos”, que 
reproduzimos na Figura 20, João Caetano da Silva publica uma carta aberta ao Dr. Santos Lucas, Ministro 
das Finanças, onde alerta para abusos, aos quais até agora as competentes instâncias ainda não puseram 
cobro. Afirma o signatário que em S. Tomé e Príncipe e na Índia, mas principalmente em S. Tomé “houve 
taxas de que foram sobrecarregados só quatro ou cinco folhas ou seja um máximo de 140 selos dos 
quais deviam ser vendidos no correio ao preço de 1 ½ c e 2 ½, etc., e que esses selos foram comprados 
por determinado indivíduo 
com influência na província 
que os vende actualmente 
no mercado pelos preços de 
10$00 e 15$00 cada selo”.

Aquilo que à partida 
parecia uma deficiente inter-
pretação da lei, passa a ter 
contornos especulativos de 
grande gravidade. Perante 
a situação o Ministro das Co-
lónias encarrega o Director 
da Polícia Judiciária de Inves-
tigação Criminal de Lisboa 
para que seja ouvido em 
auto de declarações o autor 
da notícia, para que as suas 
informações sejam aprecia-
das e possa ser instaurado 
processo de sindicância até 
ao apuramento da verdade 
e castigo rigoroso dos delin-
quentes.

Perante a Polícia 
compareceu a 6 de Agosto o 
dito João Caetano da Silva, 
casado, de 35 anos de ida-
de e residente em Cascais 
que declarou ser o autor da 
notícia com o título “Assuntos 
Filatélicos” e sobre o assunto 
tinha a dizer o seguinte: “Que 
tem em seu poder documen-
to que pode provar que hou-
ve realmente selos em pouca 
quantidade como afirma a 
sua correspondência e que 
deseja avistar-se com Sua 
Ex.ª o Ministro das Colónias ou com quem ele entender, para expor com clareza o assunto de que se 
trata”

Por despacho do Ministro das Colónias foi ouvido João Caetano da Silva em auto de declarações 
a 11 de Agosto, na presença do Chefe Interino da 3.ª Repartição da DGC e do 1.º oficial António Augusto 
de Oliveira, declarando:

·	 Que autorizado pelo negociante de selos em Lisboa A. Myre apresentava uma carta (Figura 
21) a este dirigida de S. Tomé em Junho de 1914 por Joaquim Fernandes da Casa Bachá, 
carta que entregou e ficou junta ao processo;
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Figura 21 - Frente

Figura 21 - Verso

Figura 21 - Interior
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·	 Que é de notar que o signatário da carta, um particular, tivesse conhecimento de terem 
sido pequenas as quantidades de certos selos em que foram impressas sobrecargas numa 
repartição pública de S. Tomé, os pudesse facilmente adquirir e os vender cada um pelo 
preço de 30$00;

·	 Que merece também muito reparo o “post escriptum” da referida carta em que é pedida a 
A. Myre a remessa de alguns selos com sobretaxas da Casa da Moeda mas sem a sobrecarga 
“REPUBLICA”

·	 Que só uma pessoa com influência podia ter conhecimento pelas repartições competentes 
de S. Tomé das pequenas quantidades de algumas taxas que foram sobrecarregadas para 
adquirir depois os selos dessas taxas e vendê-los por preços excessivamente altos;

·	 Que têm vindo de S. Tomé e sido vendidos por preços muito altos alguns selos com a 
sobrecarga “REPUBLICA” em sentido inverso àquele em que a mesma sobrecarga foi 
geralmente impressa, vendo-se portanto que houve erros de impressão que não foram 
verificados pelas repartições competentes e que estas indevidamente deixaram ir para a 
circulação;

·	 Que para provar a existências de fórmulas nessas condições apresentava um selo de 2 ½ reis 
da segunda emissão de D. Carlos com a sobrecarga local “REPUBLICA” impressa do ângulo 
superior direito para o ângulo inferior esquerdo, mas invertida (exemplificado na Figura 22), 
um selo da mesma taxa e emissão com a sobrecarga “REPUBLICA” no mesmo sentido e 
invertida mas de menores dimensões e um selo da mesma taxa e emissão com a sobrecarga 
local como a do segundo selo indicado e tendo paralelamente e também invertida parte de 
outra sobrecarga local “REPUBLICA”.

Na posse deste auto de declarações o Ministério das Colónias oficia de imediato (19 de Agosto) 
o Governador-Geral de S. Tomé e Príncipe, para 
que ali se proceda a novas averiguações para 
apuramento de responsabilidades e castigo 
exemplar os autores.

Porém o funcionalismo colonial regia-
se por regras muito próprias na defesa dos seus 
interesses. Acobertavam-se uns aos outros. 
Raramente eram castigados os infractores, e 
este caso não foi diferente. A 10 de Abril de 
1916 chega ao Ministério das Colónias novas 
justificações, resultantes da notícia do jornal 
“A Lucta”. Estas justificações na linha das 
anteriormente produzidas, nada acrescentando 
de novo, são todas procedentes da Fazenda, 
entidade que presumivelmente foi responsável 
pelos atropelos cometidos, não satisfazem a 

Transcrição do interior da carta da Figura 21

S. Thomé   de Junho de 1914
Exm.º Sr A. Myre
Rua do Arsenal, 170
Lisboa
Exm.º Sr.
Recebi a carta de V. Ex.ª em que me pede propostas e não me faz ofertas de selos alguns; não sei quaes os que deseja 
obter; dalgumas raridades tenho quantidades, e em folhas inteiras, d’outras tenho pocos e soltos, porque também forão 
impressas pequena quantidade; por isso peço a V. Ex.ª a fineza de me mandar dizer quaes os exemplares que deseja, 
para eu lhe fazer remessa d’elles na volta do correio ao preço masi reduzido que me seja possivel, e no caso de lhe não 
convirem pelo preço que lhe enviar, V. Ex.ª tem o encomodo de me os devolver sendo a despeza que fizer de m/conta; 
no entanto cito-lhe as raridades taes como. 1.ª sobrec. 15 reis verde - 4$00 - 50/65 - 115 - 115/150 - 4$00 - 150 e 200 -1$00 
- 400/50 D. Luiz 8$00 - 400 s/ 10 coroa 40$00 estes precos são para cada exemplar. 2.ª sobrec. 5 reis laranja 3$00 - 20 lilás 
15$00 - 25 roza 3$00 - 115/300 D. Luiz 12$00 - 115/50 coroa 10$00 - 130/5 D. Luiz 25$00 - 130/100 30$00 cada exemplar. 
Estas são as maiores raridades em vista da pequena quantidade que ouve.
Sem mais creia-me de
V. Ex.ª Mt.º At.º e Obg.º
Joaquim Fernandes
Casa Bachá
P.S. Afim  de satisfazer pedidos que tenho com coleccionadores, muito me obesequiava (d’esta colónia) enviando-me à 
cobrança 4 selos dos seguintes 130/100 - 130/5 - 20 reis lilás - 400/50 D. Luiz s/ sobrec. Rep.ª

Figura 22 - Sobrescrito circulado internamente em S. Tomè 
(porte de impressos) com par de ½ C com sobrecarga 

invertida, tipografada tipo 1.
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Direcção Geral das Colónias. Esta Repartição solicita por ofício de 11 de Abril de 1916 que o Governador-
Geral de S. Tomé mande constituir uma comissão composta por pessoas estranhas à Repartição Superior 
de Fazenda e ao Correio e presidida, sendo possível, por um magistrado judicial, para proceder a um 
inquérito rigoroso sobre a impressão de sobrecargas em S. Tomé.

Não encontramos mais notícias sobre essa tão requisitada sindicância, a não ser o ofício n.º 1616 
da 3.ª Repartição da Direcção Geral das Colónias, datada de 29 de Setembro de 1917, solicitando ao 
Governador-Geral de S. Tomé e Príncipe que os informe do resultado da sindicância sobre a impressão das 
sobrecargas em selos postais. Pode dizer-se, a não ser que acidentalmente apareça outra informação, 
que este documento foi a “estocada” final no processo das sobrecargas locais “REPUBLICA” em S. Tomé 
e Príncipe. 

O que aconteceu em S. Tomé, quanto ao apuramento da verdade, aconteceu em todas as 
colónias onde se praticaram irregularidades. A culpa morreu solteira. Num dos casos como foi o da Índia, 
que num futuro esperamos próximo, irei tratar com pormenor, apenas 2 funcionários iletrados da Imprensa 
Nacional da Índia sofreram sanções.

O selo de 400 reis s/ 10 reis tipo Coroa de cor amarela

Este selo (Figuras 23) tem sido alvo de um incompreensível esquecimento, por parte dos autores 
de catálogos de selos das Ex-Colónias, com excepção do antigo Catálogo de Selos Eládio dos Santos 
que o cotava como um dos selos mais raros de S. Tomé e Príncipe. Parece-nos que é pertinente questionar 
a razão de tão imperdoável omissão.

 Perguntarão se o selo foi ou não emitido. É evidente que o selo foi emitido conforme provarei e 
tenho mais ou menos ao longo deste artigo deixado rastos que indiciam claramente essa evidência.

 Primeira prova: A lista anexa ao ofício n.º 191 do Director da Repartição Superior dos Correios de 
S. Tomé e Príncipe que reproduzimos na Figura 19, e que destacamos abaixo um fragmento do mesmo. 
Na sobrecarga do tipo A, lá encontramos a menção do selo de 400 reis sobre 10 reis coroa, com a 
indicação de que esses selos não foram fornecidos ao Correio. Pelo seu número reduzido foi um selo que 
à semelhança de muitos outros passaram directamente para as mãos dos açambarcadores.

 

 

Figura 23 - 400 reis s/ 10 reis amarelo tipo Coroa com sobrecarga REPUBLICA local, tipo 1 (tipografada)
Selo novo + sobrecrito circulado registado internamente em S. Tomé (19.06.14) com par de selos. Este sobrescrito foi 

obliterado em data posterior ao ofício n.º 191 de 18 de Maio de 1914 do Director da Repartição Superior dos Correios à 
3.ª Repartição da Direcção de Fazenda das Colónias que atrás transcrevemos, onde se recusava a obliterar este tipo de 

selos. Muito provavelmente como não obteve resposta imediata ao seu ofício, decidiu autorizar a sua obliteração,
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 Segunda prova: A carta datada de Junho de 1914 (Figura 21), remetida por Joaquim Fernandes 
da Casa Bachá para o comerciante de selos A. Myre em que oferece a venda desse selo a um módico 
(!) preço de 40$00, ou seja 100 vezes mais que o seu valor facial. É o selo mais caro do rico “menu”.

 Terceira prova: O Ofício n.º 283/914 datado de 19.02.1914 da 3.ª Repartição da Direcção Geral 
das Colónias para a Repartição da Fazenda das Colónias onde a determinado momento do texto 
aparece a seguinte nota:

 Como podemos verificar, pelo texto anterior, em 1914 as Repartições do Continente reconhecem 
a existência do selo em questão, fruto da não aplicação do Decreto n.º 20 e da Circular n.º 27, por já se 
ter processado a sobrecarga dos selos, ao abrigo de uma Portaria Provincial promulgada a 2 de Junho.

 Parece-nos que será de elementar justiça a inclusão deste “mal amado” selo nos catálogos da 
especialidade. Quando se catalogam selos de duvidosa existência legal, como sejam os selos de 400 e 
500 reis com sobrecarga “Republica” local do Distrito Postal do Congo, muito admirados estamos por se 
omitir esta legal fórmula de franquia, assim como gostaríamos de saber quais as razões que levaram à sua 
não catalogação.

 Epílogo

 Terminamos aqui mais um artigo sobre as polémicas sobrecargas locais com a palavra 
“REPUBLICA”, decretadas em 1913 e que foram alvo de forte contestação por parte de diversos filatelistas 
e comerciantes, não só a nível nacional como a nível internacional. A grande maioria dessas críticas advém 
do facto de se ter gerado à sua volta um autêntico movimento especulativo, do qual se aproveitaram 
alguns açambarcadores. Porém os críticos muitas vezes passaram para a outra facção quando surgiu 
a oportunidade de também beneficiarem do sistema, e depois deixaram de contestar. Era tudo uma 
questão de oportunidade.

 Num futuro próximo irei abordar outras colónias, no que a estas sobrecargas diz respeito, a 
começar pela de Moçambique e seus Distritos Postais onde presumo poderá haver uma grande surpresa, 
assim o confirmem os elementos de pesquisa que já recolhi.

 Para o final desta série de artigos, alusivos às sobrecargas de 1913, reservarei a Índia Portuguesa 
pela sua complexidade. Da sindicância instaurada a todas as sobrecargas e sobretaxas efectuadas 
localmente na Índia a partir de 1911, resultou um processo com 7 volumes e 1.500 páginas de informação. 
Estamos na dúvida entre “respigar” desse processo a informação exclusiva às sobrecargas de 1913, ou 
publicar o trabalho na sua globalidade.
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1862 to 1864 - The first revenue stamp issue of Portugal
The story behind the De La Rue Contract

*
1862 a 1864 – 0s primeiros selos fiscais emitidos em Portugal

A história por trás do “Contrato De La Rue”

  Introduction

 
 The study and collecting of Portuguese and colonial 
revenue stamps offer enormous opportunities, yet few people 
collect them and revenue articles seldom feature in the 
Boletim do CFP.  Their use on documents gives a fascinating 
insight into social and commercial life and the revenue stamps 
pay a multitude of taxes about which there is still much to 
discover and learn.  The first two issues were designed by De 
la Rue in London and printed at the Casa da Moeda in Lisbon, 
using a printing press, and materials supplied from London. 

 
 A law of 17th April 1861 introduced adhesive 
revenue stamps for the payment of stamp duty (Imposto do 
Sello) on Bills of Exchange, Receipts and Legal Documents.  
Messrs. De La Rue of London were contracted to design 
the stamps depicting the portrait of the young King Pedro V 

Introdução 

O estudo e o coleccionismo de selos fiscais portugueses 
e coloniais oferecem muitas oportunidades, no entanto há pou-
cos coleccionadores e os artigos sobre selos fiscais raramente 
aparecem no Boletim do CFP. A sua utilização em documentos 
dá uma visão fascinante da vida social e comercial, e os selos 
fiscais pagavam uma infinidade de impostos, sobre os quais ain-
da há muito para descobrir e aprender. As duas primeiras emis-
sões foram desenhadas por De La Rue em Londres e impressas 
na Casa da Moeda em Lisboa, usando uma impressora e mate-
riais fornecidos a partir de Londres.

Uma lei de 17 de Abril de 1861 introduziu os selos fiscais 
adesivos para pagamento do Imposto de Selo em Letras de 
Câmbio, recibos e documentos legais. Monsieurs De La Rue, de 
Londres, foram contratados para desenhar os selos exibindo a 
efígie do jovem Rei D. Pedro V e a Casa da Moeda em Lisboa 

*
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and the Casa da Moeda (The Mint) in Lisbon sent a 
photograph from which to engrave the king’s head.  
A die and punch had already been prepared when, 
in November 1861, news arrived from Lisbon of King 
Pedro V’s sudden death from typhus. 

 The redundant 
head die of King Pedro 
V was defaced and 
used for an EXPERIMEN-
TAL - THREE PENCE post-
age stamp, to develop 
De La Rue’s stamp print-
ing business for the Brit-
ish Post Office.  Exam-
ples are in the De La 
Rue archive collection 
in the British Postal Mu-
seum in London.  De La 
Rue also manufactured 
and exported coloured 
printing inks and the experimental stamps were used 
to advertise the colours available. 

 
 King Pedro V was succeeded by his younger 
brother Luis I whose portrait was immediately sent 
to London with instructions to design the revenue 
stamps.  By June 1862 a 20 reis value inscribed 
RECIBO OU QUITAÇÃO (Receipt), and designs for 
the 50, 100, 200, 300 and 1000 reis LETRA DE CAMBIO 
(Bill of Exchange) stamps were complete and die 
proofs were sent to the Casa de Moeda.

 
 Entries in the De La Rue day book in the 
British Postal Museum in London give a graphic 
account of the contract for a cost of £1,025-15s-10d.  
This included the preparation of dies, punches, 
electrolyte plates, the printing press, inking table, 
inks, paper and gum.  The consignment was packed 
in 31 cases and shipped to the Government of 
Portugal through their agent Chevalier de Britto, 
Finsbury Chambers, London.  Stamps were printed at 
the Casa da Moeda in lilac for mainland Portugal, 
and in blue for use in the adjacent islands of Madeira 
and the Azores.

 De La Rue’s EXPERIMENTAL-THREE PENCE 
postage stamp with the head of the deceased 
King Pedro V

 Following the sudden death of King Pedro 
V, the already completed head die became redun-
dant.  Rather than destroying it De La Rue defaced 
it with a cross and used it experimentally to develop 
their stamp printing business and designs.  The head 
of the King of Portugal was incorporated in an essay 
submitted to the British Postmaster General inscribed: 
“EXPERIMENTAL POSTAGE THREE PENCE” 

 In the De La Rue archive collection (page 
XXXII/11) in the British Postal Museum in London, ex-
amples of these Experimental stamps are annotated:

enviou uma fotografia a partir da qual se gravaria o 
cunho para a efígie do Rei. Um cunho e um punção 
já tinham sido produzidos quando, em Novembro de 
1861, de Lisboa chegava a notícia da morte repenti-
na do Rei D. Pedro V causada pelo tifo.

O desneces-
sário cunho da efígie 
do Rei D. Pedro V foi 
desfigurado e usado 
para uma emissão ex-
perimental de selos de 
correio de 3 “pence”, 
para mostrar o serviço 
de impressão de selos 
de De La Rue aos Cor-
reios Britânicos. Podem-
-se ver exemplares da 
colecção do arquivo 
da empresa De La Rue, 
no Museu dos Correios 
Britânicos, em Londres. 

De la Rue também fabricava e exportava tintas de 
impressão e os selos experimentais eram utilizados 
para publicitar as cores disponíveis.

Quem sucede ao Rei Pedro V é o seu irmão 
mais novo D. Luís I, cujo retrato foi enviado para 
Londres de imediato, com instruções para gravarem 
os novos selos fiscais. Em Junho de 1862, uma 
gravura com um valor de 20 reis e legenda “RECIBO 
OU QUITAÇÃO”, e gravuras para estampilhas com 
a legenda “LETRA DE CÂMBIO” de 50, 100, 200, 300 
e 1000 reis foram concluídos e as provas de cunho 
enviadas para a Casa da Moeda.

Registos do diário de De La Rue, que es-
tão no Museu dos Correios Britânicos, em Londres 
dão-nos um relato gráfico desse contrato cujo 
custo total foi de£1,025-15s-10d. Este valor incluía 
a preparação dos cunhos, punções, chapas elec-
trolíticas, impressão, mostruário de tintas, tintas, 
papel e goma. A encomenda foi embalada em 
31 caixotes e enviada por barco para o Governo 
de Portugal através do agente português Cheva-
lier de Britto, em Finsbury Chambers (Londres). Os 
selos foram impressos na Casa da Moeda em lilás 
para Portugal Continental, e em azul para uso nas 
ilhas adjacentes da Madeira e dos Açores.

Selos postais experimentais de “três 
pence” com a efígie do falecido Rei Pedro V

Após a morte repentina do Rei Pedro V, o 
obsoleto cunho da efígie do Rei, tornou-se desne-
cessário. Em vez de o destruir, De La Rue desfigurou-
-o com uma cruz e usou-o a título experimental 
para mostrar o seu trabalho de gravação e im-
pressão de selos. O cunho com a efígie do Rei 
de Portugal foi utilizado num ensaio submetido 
ao Correio Mor Britânico, com a inscrição: “SELOS 
POSTAIS EXPERIMENTAIS DE TRÊS PENCE”.

Na colecção do arquivo De La Rue (pági-
na XXXII/11), patente no Museu dos Correios Britâni-
cos, existem exemplares desses selos experimentais 
com a seguinte anotação:

King Pedro V (1853-1861) King Luís I (1861-1889)
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The only known Die Proof of the  “EX-
PERIMENTAL POSTAGE THREE PENCE” 
stamps with the defaced head of King 
Pedro V

 
 “Probably somewhere 
about the latter part of 
1861 Messrs De La Rue & Co 
designed and engraved a stamp which so 
far as we are able to learn, was prepared 
with the object of showing the facilities 
afforded by some other system of printing 
than that which they were making use of 
for printing the (GB) four pence adhesive 
stamp.  In an upright rectangle, measuring 
18 x 22.5mm is a circle 15.5 mm diameter, in 
which on a groundwork of horizontal lines, 
is a portrait in profile to the left, said to be 
the king of Portugal . . . . . On comparing 
the stamps with each other slight variations 
may be seen, and the experiment, so far as 
each stamp being a facsimile of the others, 
cannot be said to have proved successful” 

 

 These experimental stamps were printed in 
different colours in small sheets of nine (3 x 3) and the 
two blocks above are the only complete sheets so far 
known outside the British Postal museum archive.  

Única prova de cunho conhecida do “3 
pence experimental postage” (selo postal 
experimental de 3 pence), selos com a 
cabeça desfigurada do Rei Pedro V.

“Provavelmente algures pelos 
finais de 1861 os senhores De 
La Rue & Co desenharam e 

gravaram um selo que até agora pelo que 
conseguimos depreender, foi preparado 
com o objectivo de mostrar as potencialida-
des oferecidas por um novo sistema de im-
pressão, diferente do que aquele que esta-
vam a usar para imprimir o selo adesivo de 
4 “pence”(GB). Num rectângulo vertical, me-
dindo 18x22,5mm está um círculo de 15,5mm 
de diâmetro, no qual numa base de linhas 
horizontais, está um retrato do perfil esquer-
do, supostamente do Rei de Portugal……
Comparando os selos uns com os outros po-
dem-se observar pequenas variações, e a 
experiência, na medida em que cada selo 
ser uma reprodução dos outros, não se pode 
dizer que se revelaram um sucesso.

Estes selos experimentais foram impressos em di-
ferentes cores em pequenas folhas de nove exemplares 
(3x3) e os blocos acima (que aqui podem ver) são as úni-
cas folhas completas até agora conhecidas para além 
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 De La Rue also supplied paper and 
coloured inks to stamp printers worldwide, and these 
small sheets were used to trial the colours.  Sheets 
were then cut up and the different coloured stamps 
sent to clients as samples of the inks that could be 
supplied (see bellow).  It would be interesting to 
know if the Portuguese Government were aware 
that a portrait of their deceased king was being 
used for this purpose, and if there is any surviving 
correspondence in the Casa da Moeda archive 
relating o this? 

 Sheet (reduced) sent from De La Rue to 
New Zealand headed:  

“Samples of the Coloured Inks sent to NZ March 
30th 1867”

 

 The sheet illustrates two consignments of ten 
coloured inks sent to New Zealand.  Each sample is 
marked with the colour and the weight supplied in 
pounds (lbs).  Included in the samples is an example 
of the 20 reis IMPOSTO DO SELLO (die 2) of the 
second Portuguese revenue issue of 1864 with the 
head of king Luis I inscribed “Purple Receipt”

das do Arquivo do Museu dos Correios Britânicos. De 
La Rue também forneceu papel e tintas de cor para 
impressores de selos em todo o mundo, e estas peque-
nas folhas eram utilizadas para experimentar as cores. 
Posteriormente as folhas eram cortadas e os selos indi-
viduais enviados aos clientes como amostras das cores 
disponíveis, passíveis de serem fornecidas. Seria interes-
sante saber se o Governo Português estava ciente de 
que um retrato de seu falecido rei estava a ser usado 
para esta finalidade, e se há alguma correspondência 
no Arquivo Casa da Moeda, relacionada com isso?

Folha (imagem reduzida) enviada por De 
La Rue para a Nova Zelândia com o título:

“Amostras das tintas coloridas enviadas para a 
NZ a 30 de Março de 1867”

 A folha ilustra duas encomendas de 10 
tintas coloridas enviadas para a Nova Zelândia. 
Cada amostra esta marcada com a cor e o peso 
fornecido em libras (lbs.). Incluído nas amostras 
está um exemplar do IMPOSTO DE SELLO de 20 
Reis (cunho 2) do segundo selo fiscal português 
emitido em 1864 com a efígie do Rei Luís I, e a 
inscrição “Purple Receipt”.

See next page for the entry in the De La Rue daybook which records details of the cost and 
dispatch of this consignment

Ver na próxima página um assento do diário de De La Rue com o registo dos detalhes do custo e 
despacho desta encomenda.
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  On page 85 of the De la Rue daybook “C” 
in the British Postal Museum in London, there is an 
entry for May 16th 1897 detailing the invoice for 
£414-12s-6d for the supply of the two consignments 
of printing ink to New Zealand.  Additionally it 
included: ’One dandy roller for making special 
Water Marked paper’ and ‘105 Reams of 
Chemically prepared Watermarked paper, each 
sheet containing 100 marks of the letters NZ. with 
margin lettering twice repeated, New Zealand 
Stamp Duty’
 
   At the bottom the entry is endorsed:

‘NB. Of the above invoice the quantities marked 
in red ink were shipped per Royal Mail Steamer 
Company’s Vessel on March 30 Via Panama, the 
remaining quantities are shipped per “Asterope” 
addressed for Wellington to The Honble The 
Colonial Secretary, Wellington, N.Z.’
 

 Na página 85 do diário “C” de De La Rue, 
que se encontra no Museu dos Correios Britânicos, em 
Londres, existe um assento a 16 de Maio de 1897 com 
detalhes da factura no valor £414-12s-6d para forne-
cimento de duas encomendas de tinta de impressão 
para a Nova Zelândia. Adicionalmente Incluía ainda a 
seguinte nota: “ Um cilindro para produzir papel com 
marca de água especial” e “105 resmas de papel com 
marca de água quimicamente preparada., cada 
folha contendo 100 marcas das letras NZ com inscri-
ções na margem repetidas duas vezes:” New Zealand 
Stamp Duty” (Imposto de Selo da Nova Zelândia)

Na parte inferior do assento está anotado:
“NB. Na factura acima mencionada as quantidades 
marcadas a tinta vermelha foram despachadas numa 
embarcação da “Royal Mail Steamer Company’s, a 30 
de Março, Via Panamá, as restantes quantidades se-
rão despachadas no “Asterope” remetidas a Welling-
ton para o “Honorable The Colonial Secretary, (Ministro 
das Colónias) Wellington, N.Z.”
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 1862  - The issued stamps inscribed  
“LETRA DE CAMBIO” -  Bill of Exchange  
 
 The Forbin revenue catalogue of 1915 dates 
the first Portuguese revenue stamps showing the 
Portrait of King Luis I as 1861.  The Barata catalogue 
(1st edition) in 1980 gives this same date based on 
the ‘Catalogue of stamp dies kept in the casa da 
Moeda’ - the Museum of the National Mint in Lisbon, 
in which there is an entry “1861—English Die of D. Luis 
i facing left”.  King Pedro V (Luis’ predecessor) died 
from cholera on November 11th 1861 and his wife 
Stehania suffered the same death.  It was of course 
impossible that during the remaining 7 weeks of 1861 
the Portuguese authorities could have approached 
De La Rue in England to design the stamps, approved 
their designs, had the plates made and shipped to 
Portugal, printed the stamps and distributed them 
throughout Portugal.  The die proofs which were sent 
to the Casa da Moeda are cut down and undated.  
There was no firm evidence to prove that the stamps 
were not issued in 1861 until the discovery of the 
un-cut De La Rue Die Proofs, shown below, which 
clearly show the date they were struck:

  20 Reis     May 23-62         300 Reis      May 29-62
  50 Reis     May 30-62         500 Reis     June 10-62
100 Reis     May 27-62       1000 Reis     June 24-62 

 These proofs, in black on chalk surfaced 
card, measure 61 x 92mm and the 300 Reis has a 
pencilled endorsement “First proof of die as sent”.  
This evidence confirms that the stamps cannot have 
been put into circulation in 1861 and the Barata 
catalogue (2nd edition) in 2005 now shows the issue 
date as 1862.
    

1862 – Os selos emitidos com a inscrição 
“Letra de Câmbio” .

 O catálogo de selos fiscais Forbin de 1915 
data os primeiros selos fiscais portugueses exibindo 
o retrato do Rei Luís I, em 1861. O catálogo Barata 
(1ª edição), de 1980, dá a mesma informação ba-
seado no “Catálogo de provas de selos guardados 
na Casa da Moeda” – Museu da Casa da Moeda, 
em Lisboa, no qual existe o seguinte assento “1861 
– Prova inglesa de D. Luís I de perfil esquerdo”. O 
Rei Pedro V (predecessor de D. Luís I) morreu por 
ter contraído tifo a 11 de Novembro 1861 e a sua 
mulher Estefânia morreu com a mesma doença. 
Foi obviamente impossível, durante as restantes 7 
semanas de 1861 às autoridades portuguesas con-
tactar De La Rue em Inglaterra para desenhar os 
selos, aprová-los, fazer as chapas, despachá-las 
para Portugal, imprimir os selos e distribui-los por 
Portugal. As provas de cunho que foram enviadas 
para a Casa da Moeda estão aparadas e não 
estão datadas. Não existiam provas concretas de 
que os selos não foram emitidos em 1861, até à 
descoberta das provas não aparadas de De La 
Rue, ilustradas abaixo, que mostram claramente a 
data em que foram cortadas.
  20 reis    Maio 23 – 62     300 reis Maio 29 – 62
  50 reis    Maio 30 – 62     500 reis Junho 10 – 62
100 reis    Maio 27 – 62   1000 reis Junho 24 – 62

 Estas provas, em preto sobre cartão 
porcelana, medem 61x92 mm e a prova de 300 
reis tem uma anotação a lápis “Primeira prova 
de cunho enviada”. Esta evidência confirma 
que os selos não podiam ter sido colocados em 
circulação em 1861 e o Catálogo Barata (2.ª 
edição) de 2005 indica agora que a data de 
emissão em 1862.

 Uncut and dated Die Proofs - Ex Baron Ferrari collection
Reduced to 75% actual size

Provas de cunho não aparadas – Ex Colecção Barão Ferrari
Reduzidas a 75% das suas actuais medidas
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 Before continuing the story it is worth 
digressing to relate the extraordinary events which 
befell these dated die proofs after De La Rue 
disposed of them, probably in the early 1920’s.  
They came into  the author’s possession some 
twenty years ago following their discovery in the 
collection of an elderly American collector who 
must have acquired them many years earlier.  
They were found in an old yellow envelope in 
which there were also a few mint and used early 
Portuguese revenue stamps.  On the envelope is 
written the following message:
 

“Here’s the rest of what I have of the Ferrari 
Portuguese revenues.  All deal in the area 
1861-7. There were more - several volumes in 
fact, but they got dumped in the municipal 
garbage land of Montevideo Uruguay and 
thus lost. A few sheets were salvaged. You 
have what was on them. Some of the heirs 
that got volumes of the magnificent lot 
thought it was waste paper and got rid of it 
accordingly. Quite a story to the stamps. KB” 

 
 There is also a hand-written note inside the 
envelope which reads thus:
 

“Forbin lists 5 Business Tax stamps and gives 
the dates of issue as 1861.  This is not possible.  
Here are the five large die proofs as printed 
by Perkins Bacon1, printers of the world’s 
first stamp, and the date each die is made 
is clearly shown.  Each of these die proofs is 
likely to be the only one in existence2.
The entire lot was owned by Baron Ferrari—
most of his revenues were acquired by a 
French Ambassador to Uruguay.  He died 
there and his heirs knew nothing about 
stamps and much of his marvellous collection 
was destroyed as waste paper.

Antes de continuar com a história vale a pena divagar 
para relatar os extraordinários acontecimentos 
que recaíram sobre estas provas de cunho 
datadas, depois de De La Rue ter-se desfeito delas, 
provavelmente no inicio da década de 1920. Elas 
vieram parar às mãos do autor aproximadamente 
há 20 anos após a sua descoberta na colecção de 
um idoso Americano que as adquiriu muitos anos 
antes. Foram encontradas num velho envelope 
amarelo que continha também alguns selos fiscais 
portugueses novos e usados. No envelope está 
escrita a seguinte mensagem:

“Aqui está o resto do que tenho da colecção Fer-
rari de selos fiscais portugueses. Todos comercia-
lizados entre 1861-7. Havia mais – vários volumes 
na realidade, mas foram despejados no terreno 
da lixeira municipal de Montevideo – Uruguai, e 
assim perdidos para sempre. Poucas folhas foram 
“salvas”. Você tem o que estava nelas. Alguns dos 
herdeiros que receberam os volumes deste lote 
magnífico, pensaram que era lixo e deitaram-nos 
fora. Uma história e tanto para os selos. KB”

 Existe também um bilhete manuscrito 
dentro do envelope no qual se pode ler o seguinte:

“ O Forbin, lista 5 selos fiscais e diz que a data 
de emissão foi 1861. Isto é impossível. Aqui es-
tão as 5 largas provas de cunho tal como fo-
ram impressas por Perkins Bacon1, impressores 
do primeiro selo do mundo e a data em que 
cada prova foi feita como está claramente re-
alçada. Cada uma destas provas de cunho é 
provavelmente a única conhecida2.
O lote inteiro pertencia ao Barão Ferrari, a 
maior parte dos seus selos fiscais foram adqui-
ridos por um Embaixador Francês no Uruguai. 
Ele morreu lá e os seus herdeiros não perce-
biam nada de selos e grande parte desta ma-
ravilhosa colecção foi destruída como lixo.
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As for Ferrari who loved revenues as much as 
postage (stamps) nothing ever stopped him 
acquiring everything possible no matter how 
obscure KB “ 

 
Notes:  1. We now know that De La Rue were the printers and not 

Perkins Bacon
        2. A further set of cut down die proofs (illustrated on the 

next page) were archived in the De La Rue master  
die book and another cut down set of die proofs, num-
bered in manuscript 1 to 6 on the reverse, were sent  b y 
De La Rue to the Casa da Moeda in Lisbon (not illustrated).  

 
 
 Baron Ferrari died in the 1920’s and was 
an eminent philatelist in his day.  Both notes are 
signed “KB”, which I believe to stand for K. Bileski, a 
Canadian stamp dealer through whose hands these 
must have passed.  What a nightmare story!  I don’t 
know whether to rejoice at the survival of the Die 
Proofs or to weep at the loss for ever of the Ferrari 
revenue collection of Portugal.  Perhaps I should 
mount an expedition to Montevideo to excavate 
the “Municipal garbage land”!
 
 
 The 20 Reis inscribed REÇIBO OU QUITAÇÁO 
was part of the same issue as the higher values 
inscribed LETRA DE CAMBIO (Bill of Exchange) 
stamps and they would be better listed together in 
any future publication of the catalogue 
 
 From 1855 to 1911 De La Rue produced 
all the surface printed stamps of Great Britain and 
also undertook work for the Crown Agents,  printing 
stamps for the British Colonies and for many other 
foreign countries.  They also printed bank notes, 
share certificates and other security documents 
for clients worldwide.  What remains of the early 
De La Rue papers are archived at the British Postal 
Museum in London, but none of the correspondence 
between the Portuguese Government and De La 
Rue remains.  

 However the early daybooks have survived 
in which De La Rue’s printing work was recorded on 
a daily basis, often with details of costs, invoices and 
sometimes illustrated with the issued stamps and die 
proofs.  The page from the De La Rue’s master die 
proof book is illustrated on the next page.
 
 The geometric designs of the five Portuguese 
Letra De Cambio stamps were obviously influenced 
by the those of first 1861 Bill of Exchange stamps 
for British India which are the same size.  The head 
design of King Luis I is similar to King Pedro V on 
the redundant defaced die which is not surprising 
as they were brothers.  However  close inspection 
shows Pedro without a moustache while Luis has 
one as shown in their portraits  -  see Introduction 
portraits.
 
 The stamps for use in mainland Portugal 

Quanto a Ferrari que gostava tanto de selos fis-
cais como de selos postais, nunca nada o fez 
deixar de adquirir fosse o que fosse indepen-
dentemente do quão obscuro fosse         KB”.

Notas: 1. Agora sabe-se que De La Rue eram os impressores e 
não Perkins Bacon

 2. Outro conjunto de provas de cunho aparadas 
(ilustrados na próxima página) foram arquivados no 
livro principal de provas de De La Rue e outro conjunto 
também de provas aparadas, com numeração 
manuscrita de 1 a 6  no verso, foram enviados por De La 
Rue para a Casa da Moeda em Lisboa (não ilustradas).

 O Barão Ferrari morreu na década de 1920 
e foi um filatelista eminente na sua época. As duas 
notas estão assinadas “KB” que julgo significarem 
K. Bileski, um negociante de selos canadiano pelas 
mãos de quem devem ter passado. Que pesadelo 
de história! Não sei se fique contente pelo facto 
de as provas de cunho terem sobrevivido, ou se 
chore pela perda irreversível da colecção de 
selos fiscais portugueses de Ferrari. Deveria, talvez, 
fazer uma expedição a Montevideo para escavar 
o “terreno da lixeira Municipal”!

Os selos de 20 Reis com a legenda “RECIBO OU 
QUITAÇÃO” fizeram parte da mesma emissão dos 
selos de valor mais elevado com a legenda “LETRA 
DE CÂMBIO” e deveriam ser catalogados juntos 
numa qualquer futura publicação do catálogo.

 De 1855 a 1911 De La Rue produziu 
todos os selos tipografados da Grã-bretanha 
e também comprometeu-se trabalhar para a 
Crown Agents, imprimindo selos para as Colónias 
Britânicas e para muitos outros países estrangeiros. 
Imprimiram também notas bancárias, certificados 
de acções e outros documentos de valores para 
clientes de todo o Mundo. O que resta dos antigos 
documentos da De La Rue, está arquivado no 
Museu dos Correios Britânico, em Londres, mas 
não existe nenhuma da correspondência trocada 
entre o Governo Português e a De La Rue. No 
entanto, os antigos registos subsistiram, nos quais o 
trabalho de impressão da De La Rue foi registado 
diariamente, onde constam frequentemente 
detalhes de custos, facturas e por vezes ilustradas 
com os selos emitidos e com as provas de cunho. 
A página do livro principal de provas de cunho da 
De La Rue está ilustrada na página seguinte.

 Os desenhos geométricos dos cinco selos 
portugueses com legenda “LETRA DE CÂMBIO” fo-
ram obviamente influenciados pelos selos Bill of Ex-
change de 1861 para a Índia Britânica que são do 
mesmo tamanho. O desenho da cabeça do Rei Luís 
I é semelhante à obsoleta prova de cunho “desfigu-
rada” do Rei D. Pedro V, o que não é surpreendente 
visto serem irmãos. No entanto, observando deta-
lhadamente vemos que Pedro não tem bigode en-
quanto Luís tem bigode, como se pode ver nos seus 
retratos – ver retratos da introdução.

 Os selos para o território Continental Por-
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were printed in many shades of lilac while blue ink 
was used for the Adjacent islands of Madeira and 
the Azores in order to prevent profiteering from the 
10% currency difference in the value of the Reis.  
The red ink used in Madeira for the second King 
Luis issue was not introduced until early 1868 when 
there was a further currency difference in the Reis 
between Madeira and the Azores.

tuguês foram impressos em muitos tons de lilás en-
quanto a tinta azul foi usada para os selos das ilhas da 
Madeira e Açores de forma a evitar a especulação 
pela diferença de 10% no valor da moeda em Reis. 
A cor vermelha usada na Madeira para a segunda 
emissão do Rei Luís não foi introduzida até princípios 
de 1868 quando havia uma maior diferença cambial 
no valor da moeda, com a Madeira e os Açores.

Cut down die proofs (reduced), each in sunken mounts on thick card, from 
the De La Rue master die book .

Similar individual cut down die proofs were sent to the Casa da Moeda and numbered 1 to 6 on the reverse. 

Provas de cunho aparadas (reduzidos), emolduradas em cartão espesso, do livro principal de 
provas da De La Rue.

Provas aparadas semelhantes foram enviados para a Casa da Moeda e numeradas de 1 a 6 no verso.
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From the De La Rue Daybook ‘A’, 1857 to 1864, 
in the British Postal Museum & Archive, London
 
 The invoice of 30th June 1862 shows the 
cost of engraving the dies, the production of plates, 
the printing press, paper, inks and gum, which 
were dispatched in 31 packing cases.  The relevant 
pages of this entry are reproduced, and since the 
handwriting is often difficult to read, a transcript is 
also provided. 

Do diário “A” da De La Rue, 1857 a 1864, no Mu-
seu dos Correios Britânicos & Arquivo, Londres

 A factura de 30 de Junho 1862 mostra o 
custo com a gravação dos cunhos, a produção 
das chapas, impressão, papel, tintas e goma, da 
remessa que foi despachada em 31 caixotes. Os 
assentos relevantes deste registo estão reproduzi-
dos e uma vez que a escrita manuscrita é frequen-
temente difícil de ler, fazemos a sua transcrição.

 The issued stamps in pale lilac for mainland Portugal
Os selos emitidos em Lilás claro para Portugal Continental.

Left: Transcript of page 124
Esquerda: Transcrição da página 124

Page 124
Página 124
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Page 125
Página 125

Left: Transcript of page 125
Below: Transcript of cross writing in red ink

Esquerda: Transcrição da página 125
Em baixo: Trancrição da escrita cruzada em 

tinta vermelha
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The lower portion of page 126 and page 127 detail the contents of 31 boxes, packed between 20 May and 30 
June, which were shipped to the “Direcçâo Geral das Contribuiçoés Directas, Lisbon” (sic).

The entire contract was completed for the sum of £1025-15s-10p.
A parte inferior das páginas 126 e 127 mostra em detalhe o conteúdo dos 31 caixotes, embalado entre 20 de 

Maio e 30 de Junho, que foram enviados à “Direcção Geral das Contribuições Directas, Lisboa” (sic)
O valor total do contrato foi £ 1025 – 15s – 10p.

Page 126
Página 126
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Inventory of the 31 boxes sent to Lisbon
Endorsement in lower corner states:

“Copy sent in duplicate (to Lisbon) 1st July”
Inventário das 31 caixas enviadas para Lisboa

   Anotação no canto inferior declarando:
“Copia enviada em duplicado (para Lisboa) a 1 de Julho”

Lower part of Page 126

Page 127
Página 127
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       The LAW  of 17th August 1861 
 
 Article 20 and 21 of the law of 17th August 1861 
authorised the introduction of adhesive Revenue stamps
 
 Copy of the relevant articles 20 and 21 from the 
Law authorising the introduction of Revenue stamps;

“King Pedro, by the grace of God, King of Portu-
gal and the Algarve etc.  Makes known to all his 
subjects that the General Parliament has decreed 
that the following law must be followed. . . . . 

 
ARTIGO 20 

 The stamps allowed by this directive will be 
the values of  20 reis, 50 reis, 100 reis, 300 reis, 500 
reis and 1$000 reis and the shape and colours will 
be as directed by the Governor.  These will be 
printed and distributed by the Casa da Moeda.
 § Except.  For the adjacent islands (Azores 
and Madeira) the same designs and values will 
be used as in the kingdom (of Portugal) but all in 
a different colour.  
 

ARTICLE 21 
 The first revenue stamps to be printed will 
be valid until the 31st December of 1863.  Further 
issues will be as directed by the Governor.

 In accordance with Article 20, para. 2 above, 
the stamps for use in the Azores and Madeira were of 
the same design but printed in blue.  All values can be 
found in two distinctive shades, with the early printing 
in ultramarine (see 20 Reis below).  The inventory on 
pages 126 & 127 of the De La Rue daybook shows that 
100 lbs of ‘violet fugitive ink’ were dispatched in boxes 
6 & 28, while only 20 lbs of ‘blue fugitive ink’ were sent 
in box 7.  This reflects the scarcity of examples of these 
stamps in blue from the Adjacent Islands.  Used exam-
ples are rare and I have yet to find an example of this 
first issue on document.
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A Lei de 17 de Agosto de 1861 

 Artigo 20 e 21 da lei de 17 de Agosto 1861 
autorizou a introdução de selos fiscais adesivos.
 

 De acordo com o artigo 20, paragrafo 2, 
as estampilhas para uso nos Açores e Madeira ti-
nham o mesmo desenho mas impressos a azul. To-
dos os valores podem ser encontrados em dois tons 
distintos, com a impressão inicial em azul ultramar 
(ver imagem de 20 Reis abaixo). O inventário nas 
páginas 126 e 127 do diário de De La Rue, mostra 
que 100 lbs de tintas na cor violeta fugaz foram en-
viados nos caixotes 6 & 28, enquanto que 20 lbs de 
tintas na cor azul fugaz foram enviados na caixa 7. 
Isto reflecte a escassez de exemplares destes selos 
em azul provenientes das Ilhas Adjacentes.Exem-
plares usados são raros e ainda procuro encontrar 
um exemplo desta primeira edição em documento.

Of the above examples the partial signatures on the used 300, 500 and 1000 values appear to be of the ’R. 
Blandy’ which would confirm their use in Madeira.

Dos exemplos reproduzidos acima as assinaturas parciais nos valores usados de 300, 500 e 1000, parecem ser de 
“R. Blandy” o que confirmaria a sua utilização na Madeira.

Right / Esquerda
LETRA DE CAMBIO

Below / Em baixo
RECIBO OU 
QUITAÇÃO
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 Receipt Tax
 
 Copy of the rates in Table 2, paragraph 2 of 
the of the schedule of rates attached to the Law of 
17th August 1861 
 

 Taxa de Recibo ou Quitação

  Cópia das taxas da tabela 2, 
parágrafo 2 da lista de taxas anexa à Lei de 17 de 
Agosto 1861.

Porto 31 December 1863  -  Receipt for payment of Rs.487$047 with Receipt tax of 
100 reis (5 x 20rs.), for ampunts in excess of Rs.200,000

Porto 31 de Dezembro 1863 – Recibo do pagamento de  Rs. 487$047 selado com 
100 reis (5x20rs.), para quantias que excedem 200,000 Reis.

PORTO 28 April 1864  -  Receipt for payment of Rs.360.000 with  Receipt tax of 100 reis for amounts in excess of 
Rs.200,000.  For larger amounts the Letra de Cambio values were used for the payment of Receipt tax

Porto 28 de Abril 1864 – Recibo de pagamento de Rs. 360.000 selado com 100 Reis para quantias que excedem 
Rs. 200$000. Para quantias superiores as estampilhas com a legenda Letra de Câmbio eram usadas para o 

pagamento das taxas de Recibo e Quitação
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 Receipt Tax on sale of goods Taxa de Recibo em Venda de Mercadorias

21 February 1863 - Receipt for Rs.99$490 for the purchase of “Lead pipe”, with Receipt tax of 20 reis 
for amounts from 4$000 to 100$000

21 de Fevereiro 1863 – Recibo de Rs 99$490 pela compra de “ tubo de chumbo”, com Taxa de Recibo 
de 20 Reis para quantias desde 4$000 a 100$000.
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 Bill of Exchange tax “LETRA DE CÂMBIO”
 

TAX RATES   -  17th August 1861 to 1st July 1867
 

Taxa “LETRA DE CÂMBIO”

Tabela de taxas de 17 de Agosto de1861 a 1 de 
Julho de1867

Document Tax - Rates: 17th August 1861 to 1st July 1867
Document tax rate scheduled in the Law of 17th August 1861
“Court papers of adjudication, letters of purchase,
   sale or ownership, each half leaf (forty reis)” . .         $040
For a document to be legal it required a 40 reis tax stamp per half 
sheet, or be written on stamped paper.

Folded letter of 1857 posted from MURCA to Porto, and sealed on re-
verse with 25rs King Pedro V postage stamp. Six years later in 1863 the 
two half sheets were numbered 45 & 46 and used as evidence in a 
court of law.  Endorsed on reverse “This document - a letter written by 
the aforesaid” and marked “Doc. No.7”, it was franked 80 reis Docu-
ment tax (4 x 20 reis i.e. 40 reis per half sheet), and signed by the notary 
“O Escrivao” to certify it as a legal document.

Taxas para Documento Diversos - 17 Agosto 1861 a 1 Julho 1867.
Tabela com taxas para Documentos Diversos da lei de 17  Agosto  1867

Carta de 1857 remetida de Murça para o Porto, e franquiada no verso 
com selos postais 25rs do Rei Pedro V.
Seis anos depois, em 1863 as duas meias páginas foram numeradas 
45 e 46 e usadas como prova em tribunal. Anotadas no verso “Este 
documento – uma carta escrita pelo supracitado” e “Doc. Nº 7” foram 
estampilhadas com 80 reis como taxa de documentos diversos (4x20 
reis i.é. 40 reis por cada meia página), e assinada pelo notário “ O 
Escrivão” para certificá-lo como documento jurídico.

Copy of the table rates for Bills of 
Exchange given in Table 2, para-
graph 1 of the of the schedule of 
rates attached to the Law of 17th 
August 1861 
Below:
New York, 20 February 1863  -  
Bill of Exchange for Rs 1:000.000 
(approx. £220), taxed 500rs. (300 
+200) for bills of 1 to 3 million reis

Reprodução da tabela de taxas 
(Tabela 2, parágrafo 1) para Le-
tras de Câmbio anexa à lei de 17 
de Agosto 1861.
Em baixo:
Nova York, 20 de Fevereiro 1863 , 
Letra de Câmbio de Rs. 1:000.000 
(aproximadamente 220£, selada 
com 500 rs.(300+200) para letras 
de 1 a 3 milhões de Reis.
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 Document Tax on Share Certificate  -  
“Acções” 
 

 Taxa de Documentos Diversos em 
certificados de acções

LISBON  -  November 1864
CERTIFICATE OF LIQUIDATION OF THE “COMPANHIA DE MINERAÇÃO TRANSAGANA”

 
The Share Certificate is established as a legal document by the payment of the 40 reis Document Tax, with 2 x 

20rs.Receipt revenues, for a single sheet document 

Lisboa – Novembro 1864
CERTIFICADO DE PAGAMENTO DA COMPANHIA DE MINERAÇÃO TRANSTAGANA

O Certificado de Acções é certificado como documento legal através do pagamento de 40 Reis (Taxa de 
Documentos Diversos), com 2x20rs, correspondente a um documento de uma só página.
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 “Status un-known”
 
 The story so far has been based on 40 
years of collecting Portuguese Revenue stamps 
and documents.  During this time I have acquired 
related material which is not easy to define and 
explain, and about which I have more questions 
than answers concerning its status.  I am certain 
that many Portuguese philatelist have the same 
problem as we acquire material from Dealers and 
Auction Houses, usually described as “Proofs”, but 
about which we often have little knowledge of its 
history or provenance. 
 
 Such descriptions as essays, proofs, 
reprints, genuine, forgery, clandestine, bogus, 
printer’s waste, etc. are often used indiscriminately 
and incorrectly.  Over the years I have come to 
realise that:

1. Descriptions and certificates issued for phil-
atelic item are not always reliable or cor-
rect 

2. Once an item has been written about, and 
the information published, its status is not 
easily changed in the light of new informa-
tion - particularly if the author is deceased ! 

3. If one is unsure of the provenance of a 
philatelic item it is best described as “Status 
un-known” 

4. There is usually someone somewhere who 
knows the answers

 

 With these thoughts in mind I describe and 
illustrate two groups of material, related to the first 
issue of Portuguese revenues, which are still in my 
“status un-known” category. 
 
 The first category comprises all six values 
of the first issue that are found printed in violet and 
dark blue (illustrated on next page).  The colours 
are very different, and the paper is much thicker 
than that used for the originally issued stamps, 
varying from white to yellowish–white.  The quality 
of printing is inferior to that of the issued stamps 
and many examples appear to be over inked so 
that the lines of the Luis’ hair and the horizontal 
background lines around the head, often appear 
very thick or as solid blocks of colour.  The value 
figures have an 18mm black bar printed through 
them, similar to that used on the 1885 reprints of 
the D. Luis I embossed postage stamps. 
 
 Similar printings in the same colours, and 
on the same paper, are also found for the revenue 
stamps of 1864 by De La Rue issue and the 1866 / 
1887 issue designed by Charles Wiener which also 
normally have a black bar through the value.  The 
stamps show the same plate flaws as the originals 
and the existence of multiples confirms that they 
were printed from plates and not from a single die.  

 “Origem desconhecida”

 A história até agora tem-se baseado em 
40 anos de colecção de selos fiscais e documentos 
portugueses. Durante este tempo adquiri material re-
lacionado ao tema que não é fácil de definir e de 
explicar, e acerca do qual tenho mais perguntas que 
respostas em relação à sua origem. Estou certo que 
muitos filatelistas portugueses têm o mesmo problema 
uma vez que adquirimos material dos negociantes e 
Casas de Leilões, normalmente chamados “Provas”, 
mas acerca dos quais frequentemente temos pouco 
conhecimento, da sua história ou proveniência.

 Tais descrições como ensaios, provas, reim-
pressões, genuíno, falsificação, clandestino, falso, 
duvidosos, resíduos de impressão, etc., são frequente-
mente usados indiscriminadamente e incorrectamen-
te. Com o passar dos anos cheguei à conclusão que:

1. Descrições e certificados emitidos para um 
item filatélico nem sempre são de confiança 
ou correctos

2. Uma vez que já se escreveu sobre um 
assunto, e essa informação foi publicada, o 
seu estatuto não é facilmente alterado à luz 
de novas informações – especialmente se o 
seu autor já morreu.

3. Se não temos a certeza da proveniência de 
um exemplar filatélico é melhor descrevê-lo 
como de “origem desconhecida”

4. Normalmente existe alguém algures que 
sabe as respostas.

 Com isto em mente vou descrever e ilustrar 2 
grupos de material, relacionado com a primeira emis-
são de selos fiscais portugueses, que ainda se encon-
tram na minha categoria de “Origem desconhecida”.

 A primeira categoria compreende todos os 6 
valores da primeira emissão que se encontram impres-
sos a violeta e azul escuro (ilustrados na página seguin-
te). As cores são muito diferentes, e o papel é mais es-
pesso do que o utilizado na emissão dos selos originais, 
variando entre amarelado e branco. A qualidade de 
impressão é inferior àquela dos selos emitidos e muitos 
exemplares parecem ter tinta a mais o que faz com 
que as linhas do cabelo de “Luís” e as linhas horizontais 
do fundo à volta da cabeça, frequentemente apare-
çam muito espessas ou como blocos de cor espessos. 
Os números do valor têm 18 mm com uma barra preta 
impressa através deles, semelhante à usada nas reim-
pressões de 1885 nos selos postais em relevo de D. Luís.

 Impressões semelhantes, na mesma cor 
e no mesmo papel, também se podem encontrar 
nos selos fiscais de 1864 emitidos por De La Rue e 
na emissão de 1866/1887 desenhados por Charles 
Wiener que também têm normalmente um traço 
preto sobre o valor. Os selos apresentam as mesmas 
falhas das chapas originais e a existência de 
múltiplos confirma que eles foram impressos em 
folhas e não numa única prova.
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 All the evidence therefore seems to show 
that this group of stamps are not proofs, but are more 
likely reprints made from the original worn plates sev-
eral years after the original stamps were obsolete.  If 
this is true, why were the stamps reprinted and who 
authorised the printing?  Was the printing made as a 
training exercise for staff at the Casa da Moeda, or 
was the printing made for archival purposes?  How 
did these stamps get onto the open philatelic mar-
ket? What records exist about the status of these 
stamps?

 The second “status un-known” category 
provides a much greater challenge.   The Letras de 

 Todas as evidências parecem mostrar, por-
tanto, que este grupo de selos não são provas, mas 
prováveis reimpressões feitas a partir das matrizes ori-
ginais desgastadas e usadas alguns anos depois de 
os selos originais terem saído de circulação. Se isto é 
verdade, porque foram os selos reimpressos e quem 
autorizou a sua reimpressão? Foi a sua impressão fei-
ta como um exercício de treino do pessoal da Casa 
da Moeda, ou foi uma impressão com o propósito 
de as ter em arquivo? Como é que estes selos apa-
receram no mercado filatélico? Que registos existem 
sobre a origem legal destes selos.

 O segunda categoria de “origem desco-
nhecida”  proporciona um desafio muito maior. Os 
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Cambio stamps (illustrated below) are on chalk 
surfaced paper and at first glance they look like 
coloured ’die proofs’.   However they are in green 
and pink colours which are unlike any colour that 
De La Rue would have used, but are reminiscent 
of the D. Carlos Neto postage stamp issue of 1892  
-  80r and 150r values.   The quality of printing is 
high class and the impressions are almost certainly 
made individually from the original dies.  Closer in-
spection shows that on both the green and pink 
50 reis stamps there are some small but constant 
marks which are not present on the original black 
De La Rue die proofs.  The implication being that 
the dies may have been knocked or scratched at 
some time in their life.
 
 The other strange feature is that the 50 
reis pink of the first issue of 1861 appears on the 
same sheet of paper alongside the 1000 Reis of 
the second De La Rue issue of 1864, .  This means 
that they cannot have been printed before the 
first 1861 issue was circulated.  There is an entry 
in the De La Rue daybook ‘C’ in The British Postal 
Museum, London  which states:  
 

“10th December 1866  -  The whole of the 
dies and punches, the property of the Portu-
guese Government, have been packed and 
delivered to Chevalio Brito”

 
 Chevalio Brito at Finsbury Chambers, 
London, was Portugal’s agent for the original 1861 
contract. 
 

 Assuming that the dies referred to above 
were for the 1864 issue, and that the dies referred 
to in the red cross writing on page 125 of the 
daybook ’A’ for the 1861 contract, had already 
been received by the Casa da Moeda, It is 
impossible for the  pink stamps (right) to have been 
printed before 1866 at the earliest.  

selos com a legenda “LETRAS DE CAMBIO” (ilustradas 
abaixo) são em papel porcelana e à primeira vista 
elas parecem coloridas “provas de cunho”. No entan-
to apresentam cores em verde e rosa diferentes de 
qualquer cor que a De La Rue teria usado, mas fazem 
lembrar os selos postais de D. Carlos tipo Diogo Neto 
emitidos em 1892 – valores de 80 e 150 reis. A impressão 
é de alta qualidade e as impressões são quase de cer-
teza feitas individualmente a partir das tintas originais. 
Uma análise mais atenta demonstra que tanto nos se-
los rosa como nos verdes de 50 reis existem algumas 
marcas pequenas mas constantes que não estão pre-
sentes nas primeiras provas de cunho a preto de De 
La Rue. Isto significa que as matrizes podem ter sido 
danificadas ou riscadas em algum momento da sua 
vida.

 Outra característica estranha é que o selo 
rosa de 50 reis da primeira emissão de 1861 aparece 
na mesma folha de papel junto ao selo de 1.000 reis 
da segunda emissão de 1864 da De La Rue. Isso sig-
nifica que eles não podem ter sido impressos antes 
da circulação da primeira emissão de 1861. Há um 
assento no Diário “C” da De La Rue guardado no Mu-
seu dos Correios Britânicos em Londres que declara:

“10 de Dezembro de 1866 – O conjunto das 
matrizes e cunhos, propriedade do Governo 
Português, foram embalados e entregues a 
Chevalio Brito”.

 Chevalio Brito em Finsbury Chambers, 
Londres, foi o agente de Portugal no primeiro 
contrato de 1861.

 Supondo que as matrizes acima referidas 
foram as utilizadas na emissão de 1864 e que as 
provas referidas no assento a vermelho ilustrado 
na página 125, do Diário “A” do contrato de 1861 
já tinham sido recebidas pela Casa da Moeda, é 
impossível que os selos cor de rosa (direita) tenham 
sido impressos no mínimo antes de 1866.
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 If the dies had been damaged or scra-
tched this must have been sustained either in 
storage or packing at De La Rue, In transit to 
Portugal, or while being stored and handled  at 
the Casa da Moeda.  
 
 All the evidence therefore seems to show 
that this group of stamps are not proofs since they 
were not printed during the period between their 
design and development, and the date they 
were put on sale to the public.  If the dies were 
used to trial the use of inks on chalk surfaced 
paper, then they would be ‘paper trials’.  If they 
were unauthorised printings then they would be 
‘clandestine’.   

 We have seen that  in 1861 De La Rue put 
the redundant head die of King Pedro V to good 
use in developing their printing processes and for 
printing ink samples for sale; so the Casa da Moe-
da may have used the dies to further the devel-
opment of their stamp printing or training of ap-
prentice printers.   Or again they might be prints 
from redundant and obsolete dies in the Casa da 
Moeda which are nothing more than souvenirs.  
      
 What is certain is that this type of material 
is collectable and adds interest to the story and 
enhances collections.   Many questions remain 
unanswered, and until they are, I shall continue to 
regard these stamps as “status un-known”.  
 
 Some final thoughts
 
 Without the British Postal Museum and Ar-
chive in London this story could not have been 
told, and I gratefully acknowledge the assistance 
of their staff for allowing me to photograph pages 
from the De La Rue daybooks.   As I have already 
said “there is someone somewhere who knows 
the answers” and there may well be similar archi-
val material in Portugal waiting to be researched, 
and which could add to the story.   Are the origi-
nal printing press, dies and printing plates, sup-
plied by De La Rue in 1862, still stored in the Casa 
da Moeda or in the Portuguese postal archive?   
Sadly I do not speak or read Portuguese and in 
any case time and age are against me.  
 
 Portuguese postage stamps, postmarks 
and postal history, have been extensively cata-
logued, researched, written about and collect-
ed.  By contrast the revenue story remains almost 
un-known, un-collected, and un-researched.  
Revenue stamps, stamped paper, documents, 
legislation and tax rates for the many different is-
sues, await the attention of Portuguese collectors 
who are looking for a new challenge.   My hope 

 Se as matrizes tivessem sido danificadas ou 
riscadas, isto deve ter acontecido na armazenagem 
ou no embalamento feito por De La Rue, em trânsito 
para Portugal, ou quando foram armazenadas ou 
manuseadas na Casa da Moeda.

 Toda a evidência aponta, portanto, para 
que este grupo de selos não sejam provas, já que 
não foram impressos no período compreendido en-
tre a sua concepção, realização e a data em que 
foram postos à venda ao público. Se as matrizes 
foram usadas para experimentar tintas sobre papel 
porcelana, então eles seriam “ensaios de papel”. 
Se eles são impressões não autorizadas então são 
“clandestinos”. 

 Vimos que em 1861 De La Rue fez um bom 
uso do cunho supérfluo com a efígie de D. Pedro V 
no desenvolvimento dos seus processos de impres-
são e na impressão de selos-amostra com tintas que 
tinha para venda; também a Casa da Moeda pode 
ter usado as matrizes para desenvolver os seus pro-
cessos de impressão de selos ou na formação de im-
pressores aprendizes. Ou ainda poderiam ter sido im-
pressos por obsoletas e supérfluas matrizes na Casa 
da Moeda, nada mais sendo do que simples recor-
dações.

 O certo é que este tipo de material é coleccio-
nável, acrescenta interesse à história e reforça as co-
lecções. Muitas questões permanecem sem respostas e, 
sempre que assim seja, vou continuar a considerar esses 
selos como de “origem desconhecida”

 Algumas reflexões finais

 Sem a ajuda do Museu Postal Britânico e 
do Arquivo em Londres esta história não poderia ser 
contada, e agradeço o apoio da sua equipa por me 
ter permitido fotografar as páginas dos Diários da De 
La Rue. Como eu já disse “existe alguém algures que 
sabe as respostas” e pode muito bem haver material 
similar de arquivo em Portugal, esperando para ser 
pesquisado e que poderia acrescentar novos da-
dos à história. Estão as primeira impressões, matrizes 
e chapas de impressão, fornecidas pela De La Rue 
em 1862, armazenadas na Casa da Moeda ou no 
arquivo postal Português? Infelizmente eu não falo 
nem leio português e em qualquer caso o tempo e a 
idade estão contra mim.

 Selos postais portugueses, marcas e história 
postal, têm sido amplamente catalogados, pesqui-
sados, escrito acerca deles e coleccionados. Em 
contrapartida a história dos selos fiscais continua 
praticamente desconhecida, não coleccionada e 
sem pesquisa. Selos fiscais, papel selado, documen-
tos, legislação e tabelas dos impostos para muitas e 
diferentes questões, aguardam a atenção dos co-
leccionadores portugueses que procuram por novos 
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is that this article may stimulate you to meet that 
challenge and start a collection of revenues  -  you 
can be certain of new discoveries. 
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A minha filatelia
Notas sobre o selo de 20 C. da emissão Ceres,

Continente, dita de 1917-1920

Abstract:

The text and images below, regarding the 
“Portugal-continental” stamp, of the 2nd “Ceres” 
issue, from 1917-20, the 20 cents dark chocolate brown 
on salmon chalky paper, searches to analyze and 
demonstrate some of the facts that were in the base of 
its most restricted amplitude of the philatelic circulation 
over time.

And these facts elapse from the restrictions, that 
occurred just after the first world war. and that had reed-
echo in the several fields of the portuguese social life, 
namely, in its postal universe.

As distinguished examples: the increment of the 
postal values, the difficulties of the acquisition of the 
printing paper; the edition of the new stamp of the same 
value and colour, printed on white paper, the remains from 
the colored chalky paper from 1911-12; the mint (“Casa 
da Moeda”) acquisition, of a new machine for indenting 
postal stamps; the defective “clichés” implanted on the 
printing plates with a revealing table of the encountered 
flaws, and its plates location; the stamps exhaustion on 
the sales points for postal surmounting; and, in the end a 
reference to the philatelic iconoclasts.

Before the conclusions are shown off three tables, 
were depending on the indentations, is presented the 
universe of the examined stamps, with dates, origins and 
destinations, of possible reading and their descriptions, 
as well as the amplitude of its minimum and maximum 
chronological limits. 

Generically we can, in the end, conclude, in two 
planes, that:

a) - Relevant philatelic fact it’s the extreme 
rarity of circulated pieces in postal surmounting, in letters 
or other documents. They had only been found three 
circulated letters with the 15 x 14 indentation, one of those 
philatelic, and one piece on a fragment of a commercial 
letter. 

O único exemplar conhecido até à data, 
circulado, do selo de 20 centavos da emissão 
Ceres-continente, de 1917-20, denteado 12x 11 
1/2 sobre papel porcelana da cor salmão, em 
fragmento de invólucro de encomenda postal, 
no dia 20 de Fevereiro de 1920.
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The 12 x 11 ½ indented stamp, which is 
known, it only exists as circulated, in only one 
fragment of a postal package, and of which we 
only know three new blocks of four! 

b) - The “Ceres” stamp is an image of a 
political regime, of an ideology, counterpoint 
with the stamps images, related to the Portuguese 
independence of 1926, 1927 and 1928 theme, 
which portrait another vision of the “polis” 
government, subordinated to authoritarian 
preoccupations, with a supremacy of the historical 
tradition values, as a legitimation of the political 
power.

As a consequence maybe wouldn’t be 
an inexact to think in a “philatelic archaeology” 
as a adjuvant of the historical knowledge, by the 
way as was defended by the Portuguese Historian 
“Oliveira Marques”, which included the Philately in 
the range of auxiliary historic sciences.

Introdução

Este selo teve duas morfologias, ambas 
como papel porcelana colorido, com espessura, 
incluindo a goma original, fina e ligeiramente 
amarelada, de 70 a 75 microns, textura muito 
homogénea, e nas cores castanho chocolate escuro sobre salmão, apresentando-se a primeira, em termos 
cronológicos, com o denteado 15 x 14, e, mais tarde, de 12 x 11 ½.

Segundo o único catálogo português actualmente existente2 teve permissão de circulação de 
Agosto de 1919 até 30 de Novembro de 19263. Na realidade, devido a circunstâncias de vária ordem, a 
sua amplitude de circulação efectiva no tempo, que não a oficial, ficou muito aquém daqueles limites, 
segundo iremos tentar demonstrar com os relativamente parcos dados que conseguimos reunir, conjugados 
também com outros acontecimentos históricos, adiante explicitados, e nomeadamente com a entrada 
em circulação do 20 C. castanho sobre papel branco a partir de Setembro de 1920, por esgotamento do 
papel de cor4.

O 20 C. castanho chocolate escuro sobre salmão e as suas circunstâncias 

Será necessário antes de tudo contextualizar o período de tempo de Agosto de 1919 até Fevereiro 
de 1920, ou seja, o que decorreu imediatamente logo a seguir à Primeira Grande Guerra Mundial, em que 
Portugal participou, o qual nos impôs restrições, modificações e alterações de toda a ordem, nos campos: 

2 - Afinsa - edição de 2008.
3 - Portaria Mº.C.C. nº 1.077, de 15-9-1917,D.G. nº 147; Portaria Mº.C.C. de 21-8-1919, Portugal Filatélico nº 26, de Junho de 1932; Portaria 

Mº.C.C. 4641, de 25-Maio de 1926; idem nº 4663 (prorrogação até 14-11-1926); idem nº 4.746, de 8-11-1926, (que ficou como prazo 
improrrogável de circulação o dia 30-11-1926); cfr. O. Marques, História, 1958, fls. 73.

4- Portaria nº 2.425, de 8-9-1920; cfr.O. Marques, História, 1958, fls.54.

____________________

Notas sobre o selo de 20 C. da emissão Ceres, Continente, dita de 1917-1920

Constantino Álvaro Sobral Fernandes (29 Set. 1878 - 
21 Jun. de 1920). Autor da concepção e do desenho 
do selo “Ceres”.
Retrato reproduzido do livro ”in memoriam” a ele 
dedicado pelos seus Amigos, figuras das mais 
distintas da Cultura Portuguesa do primeiro quartel 
do séc. XX. 1

1 - Composto e impresso em Outubro de 1925 nas 
oficinas gráficas da Biblioteca Nacional de Lisboa 
e editado por aqueles seus Amigos

Par de 20 C. da emissão Ceres – Continente, de 
1917-20, papel porcelana salmão, 

denteado 15 x 14 circulado sobre fragmento de carta 
comercial em Junho de 1921



115

político; social; laboral; económico; financeiro, e, nomeadamente, no que importa, ao domínio do nosso 
universo postal.

a) – O incremento das taxas

Sensivelmente um mês antes da emissão do 20 centavos 
castanho chocolate escuro sobre salmão, ocorreu um muito 
significativo aumento dos custos, e daí uma alteração na tabela 
de taxas de portes internos, pondo-se em evidência o facto de o 
encargo postal para a franquia das encomendas postais até 6 kg., 
e sem taxa intermédia de peso inferior, passar a ser de 40 centavos5.

Cumulativamente com este facto o selo da taxa 30 
centavos da emissão de 1917, castanho sobre papel amarelo, de 
que só tinham sido emitidos 200.000 exemplares, foi suprimido6, em 
1921, a que acresce a circunstância de ao tempo apenas como 
valores superiores existirem os 50 centavos e 1 escudo.

Como consequência os selos 20 C. porcelana castanho 
chocolate escuro sobre salmão, aos pares, passaram a ser 
utilizados, principalmente, para franquiar as encomendas postais, 
e as remessas de pequenos valores em numerário, como aliás se 
infere dos nº. 4, 7, 8, 9, e 10, dos quadros A e B constantes adiante.

E, por outro lado, sendo a sua emissão, para o denteado 
15 x 14, apenas de 1.100.000, entre Agosto de 1919 e Novembro do 
mesmo ano; e no que concerne ao denteado 12 x 11 ½ somente 75.000 unidades, em Fevereiro de 19207, 
precisamente no período de tempo em que estavam em vigor as normas constantes da legislação aludida 
na nota de rodapé nº. 5, resulta absolutamente curial que tais factos determinassem a quase absorção 
completa do selo, e, em particular do 20 C. com o denteado 12 x 11 ½, que, circulado, se tornou um selo 
raro, e sobre documento postal de raridade extrema.

b) - As dificuldades na aquisição do papel de impressão

Quebrados os circuitos económicos pelo conflito mundial, nos primeiros anos seguintes à cessação 
das hostilidades seguir-se-iam ainda muitas dificuldades quanto à obtenção de papel de qualidade para 
a produção de selos postais, nomeadamente, nas quantidades desejadas e na manutenção ao longo 
do tempo dos mesmos lotes, sem interrupções de fornecimento.

Reproduzimos aqui as palavras do grande historiador filatélico Prof. Oliveira Marques: “O ano de 
1918 marca o fim da regularidade e estabilidade do papel adquirido. Os fornecimentos irão sendo agora 
muito irregulares, variando as casas fornecedoras e as quantidades compradas. Em 1919 há um ligeiro 
retorno a uma sequência ordeira; porém 1920, 1921, 1922 e 1923 são anos de caos nos tipos de papel....”. 
“Só em 1924 volta a normalidade” 8.

b’) - O 20 centavos castanho sobre papel branco

Comprovado está que a partir de Setembro de 1920, o selo de 20 centavos castanho deixou de 
poder ser fabricado sobre papel porcelana colorido, “por se ter esgotado o de cor” 9, pelo que passou a 
ser impresso sobre papel branco, enquadrando-se na dita emissão Ceres de 1.920-22 10, selo este que teria 
entrado em circulação em Setembro de 1920 11.

O papel porcelana colorido que foi utilizado até Setembro de 1920, não era de fabrico nacional e 
sempre foi importado. Mas, neste caso do papel utilizado no 20 C. castanho chocolate escuro sobre salmão 

5 - Decreto-lei 5856, de 5-6-1919,D.G. nº 107, de 5-6; Portaria Mº.C.C. nº 1.900 de 19-7-1919(em vigor até 31-12-1920); ibidem O.Marques, 
fls. 51.

6 - Cfr. O. Marques, in História, 1958, fls. 43.
7 - Vide investigações de O. Marques, idem, fls. 53.
8 - Cfr. O. Marques, in História, idem, fls. 47.
9 - Cfr. ibidem, fls.54, in fine.
10 - Portaria nº. 2.425, de 8-9-1920.
11 - Cfr. 24ª edição do Catálogo Afinsa, fls. 105.

____________________

Notas sobre o selo de 20 C. da emissão Ceres, Continente, dita de 1917-1920
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será muito difícil determinar a sua exacta proveniência. É muito provável que a sua origem provenha da 
casa fornecedora que igualmente colocou à disposição da Casa da Moeda os papéis para as impressões, 
nomeadamente, dos 14 e 30 centavos, respectivamente, azul sobre amarelo e castanho sobre amarelo, da 
emissão dita de 1917-20; ou ainda, dos 20, 30, 50 centavos, e 1 escudo, respectivamente, castanho sobre 
verde, castanho sobre rosa, laranja sobre salmão, e finalmente, verde sobre azul, da inicial emissão de 1912.

O que se sabe em concreto é que os papéis coloridos, tapetados de porcelana, mais precisamente 
de caulino caldeado de várias tonalidades de cor, que serviram para os ditos altos valores da emissão 
de 1912, abstraindo do conhecido e inicial papel porcelana dito ordinário, foram fornecidos à Casa da 
Moeda pela firma Domingos da Silva Ayres, de Lisboa 12, questionando-se quanto à sua origem, se alemã ou 
austríaca, sendo esta última a mais provável, considerando a semelhança com o papel dos selos emitidos 
ao tempo por aquele último país 13.

b ‘’ ) - As sobras dos fornecimentos de papel porcelana colorido de 1911-12

Entretanto sabe-se que o papel onde fora impresso o 30 centavos castanho sobre rosa, da primeira 
emissão, se esgotou, “não havia na Casa da Moeda papel rosa em quantidade suficiente”14 e daí o selo 
da mesma taxa da dita emissão 1917-20, ter de ser impresso sobre um outro papel, também porcelana mas 
de cor amarela, “cujo papel era facilmente obtido” 
15. Este facto verificado, ocorrido em 1917, leva, em 
princípio, à eventual possibilidade de em “stock” na 
Casa da Moeda ainda existirem sobras de papeis 
porcelanas coloridos fornecidos, em 1912, pela firma 
Domingos da Silva Ayres, que no total somaram 1.284 
resmas 16, e, nomeadamente, porcelanas de fundo 
salmão, que mais tarde, teriam sido, naturalmente 
com as devidas reservas, utilizados para a fabricação 
dos selos de 20 centavos castanho chocolate escuro 
sobre salmão, em 1919.

Esta possibilidade fundamenta-se também 
no facto de as quantidades emitidas da taxa de 50 
centavos, em 1912, – note-se selo com fundo salmão 
- serem relativamente diminutas, apenas 100.000 
unidades. Invoco Catálogo S. Ferreira, 1918. Em 1916 
e 1917, desse papel, resultaram mais 75.000 selos, e, 
mais tarde, em 1918 e 1919, este mesmo selo – frisa-se, 
com fundo salmão - foi ainda novamente fabricado 
nas quantidades, respectivamente, de 100.000 e 
50.000 unidades 17.

Como podereis constatar da impressão da 
folha de álbum junto reproduzida exibem-se para 
este putativo selo cores de fundo que vão desde o 
ligeiramente rosado, verde-claro, salmão - com duas 
tonalidades – até o amarelo.

E, para reforçar esta hipótese, apresento-
vos seguidamente, três belas quadras novas do 50 
centavos laranja, papel porcelana colorido, ditas 
clandestinas, sendo as duas primeiras, uma sobre papel rosa, e outra sobre papel amarelo, mas, ambas, 
nitidamente, com goma não original, toda “estalada”, e esta última com uma particularidade interessante, 
no verso, nas duas últimas unidades, está uma assinatura a lápis, precisamente igual à que consta do livro 

12 - Cfr. O. Marques, in História, idem, fls. 36.
13 - Idem fls. 36.
14 - Ibidem fls. 43.
15 - Ibidem fls. 43.
16 - Ibidem fls. 36.
17 - Ibidem fls. 49.
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“Guia do Coleccionador de Selos Postais”18, ou seja, a do autor desta obra, o antigo negociante de selos, 
Artur O. de Vasconcelos.

Ceres type – Colour and chalky paper trials – 50 c. - 1911

Tipo Ceres – 50 centavos – provas de impressão em papeis porcelana coloridos diversos – 1ª emissão – 1911

A terceira destas ditas quadras, já é sobre papel salmão, sem sombra de qualquer dúvida, e a sua 
goma pela alguma experiência que tenho e julgo ser absolutamente original.

Resta acrescentar que os três itens estão denteados com a máquina adquirida em Janeiro de 
1920, ou seja 12 x 11 ½, sendo esta terceira, possivelmente, a emitida oficialmente, e as restantes originárias 
da Casa da Moeda, mas executadas particularmente, não esquecendo nunca que este selo além de ter 
edição em 1912, também a teve, oficialmente, em 1918, e tal como consta do catálogo Afinsa 19, também 
em 1920, agora com o denteado 12 x 11 ½.

Como conclusão creio não ser incorrecto dizer que em 1920 ainda havia o tal papel das sobras dos 
fornecimentos da firma Domingos da Silva Ayres, de Lisboa, efectuados em 1911-1912, e, por conseguinte, 
são muito grandes as possibilidades de ele ter sido a base para o 20 C. castanho chocolate escuro sobre 
salmão, de 1919 e 1920, respectivamente, de denteados 15 x 14 e 12 x 11 ½. 

18 - Edição do “Mercado Filatélico”, 1953, fls. 14.
19 - 24 ª. edição, fls. 99.

____________________
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Mas, que fique claro, todos os pressupostos, premissas, desta formulada hipótese, se baseiam, numa 
primeira fase da sua formulação, nas fabulosas investigações de Oliveira Marques, de quem sou tributário, 
e, naturalmente, nas suas excepcionais qualidades de trabalho e perseverança.  O autor destas linhas 
apenas é um glosador, um simples hermeneuta, focado num caso absolutamente particular.

Três quadras novas, do 50 centavos da 1ª emissão Ceres, continente, ditas clandestinas, impressas em três papéis 
porcelana diferentes, nas cores rosa, amarela e salmão

Nos dias de hoje, mesmo considerando o nosso actual “Princípio Constitucional” do chamado 
“direito ao arquivo aberto”, – acesso a arquivos e registos administrativos – “o direito de saber” 20, muito 
dificilmente seria possível obter o extraordinário acervo de informação que nos deixou aquele Historiador 
– por experiência própria o afirmo.

c) - A aquisição em 1920 de uma nova máquina de picotar selos

Em Janeiro de 1920 foi adquirida à casa inglesa Grover & Company, Ltd., Britannia Engineering 
Works, de Londres, uma nova máquina de dentear selos – chegava a picotar 2.000 folhas por hora, com 
a possibilidade de se adaptar a variáveis limites de denteado 21.

Esta máquina ao contrário da comprada na Alemanha por volta de 1908, que picotara até aí os 
selos das emissões Ceres, à razão de 15 x 14 dentes, por cada 2 cm. lineares, respectivamente, nos topos 
e nos lados, denteava agora, à razão de 12 x 11 ½, e começou desde logo, Janeiro de 1920, a trabalhar 
em simultâneo com a antiga 22, de início em folhas de 100 selos, e só em fins de 1921 ou Janeiro de 1922 
ficou exclusivamente em uso a máquina de picotar 12 x 11 ½, , cortando em folhas de 180 selos.

O facto da ambas as máquinas cortarem desde aquela data em simultâneo os selos Ceres, é muito 
importante, porque a partir desta realidade se infere que pelo menos parte indeterminada dos 75.000 selos 
do valor de 20 centavos de cor castanha chocolate escuro sobre papel de cor salmão, fabricados em 
Fevereiro de 1920 23, constituem os selos que conhecemos emitidos destas cores e taxa denteados 12 x 11 
½, e vêm descritos nos catálogos.

E daqui também se concluirá que a produção do 20 centavos, 12 x 11 ½, ficou aquém das 75.000 
unidades, e daí a razão da sua raridade, conjugada com os outros factores antes mencionados, já que, 
também, lembrando o que se disse acima, a partir de Setembro de 1920, o selo de 20 centavos castanho 
deixou de poder ser fabricado sobre papel porcelana colorido, por se ter esgotado o de cor, pelo que 
passou a ser impresso sobre papel branco.

20 - Artigo 268º da Constituição da R.P.; aditado pela Lei 1/89; cfr.Ac.TC 156/92; Direito Constitucional e Teoria da Constituição, J.J.Gomes 
Canotilho, 3ª. Edição, pág. 481. 

21 - Ibidem, O.M., História, fls. 48
22 - Ibidem (19).
23 - Ibidem, fls. 53.
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d ) – Os clichés defeituosos 
Denteado 15 x 14

   Nas páginas seguintes apresentam-se três folhas de álbum, com vários exemplos de, unidades, 
um par e dois blocos, respectivamente de 10 e 6 unidades, novas e usadas, todas com falhas de clichés, 
parte com desenhos elucidativos 24 dos respectivos defeitos.

1917 - 20 ISSUE
20 C. CHOCOLATE ON SALMON - COLOURED CHALKY - PERF. 15 X14

1ª folha de álbum com exemplos de falhas de clichés do 20 centavos porcelana sobre salmão da 2ª emissão de 
1917-20, denteado 15 x 14

Notas sobre o selo de 20 C. da emissão Ceres, Continente, dita de 1917-1920

16th

____________________
24 - Elaborados pelo saudoso Amigo Eduardo Silva.

16th

Die flaw on 16th stamp
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1917 - 20 ISSUE
20 C. CHOCOLATE ON SALMON - COLOURED CHALKY - PERF. 15 X14

2ª folha de álbum com exemplos de falhas de clichés do 20 centavos porcelana sobre salmão 
da 2ª emissão de 1917-20, denteado 15 x 14

Die flaw on 16th stamp

12th
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1917 - 20 ISSUE
20 C. CHOCOLATE ON SALMON - COLOURED CHALKY - PERF. 15 X14

DIE FLAW

3ª folha de álbum com exemplos de falhas de clichés do 20 centavos porcelana sobre salmão da 2ª emissão de 
1917-20, denteado 15 x 14

Ditas falhas de clichés são descritas do topo, para baixo, de cada folha, e da esquerda para a 
direita, e referenciadas no livro catálogo 25, como segue:

14th

17, 34 th

18 th

20, 33 th

25 - Portugal-Ceres-Variedades de Cliché-J.M.Miranda da Mota; Armando Mário O. Vieira, 129/30.

____________________
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Falhas catalogadas25

Falhas não catalogadas

Denteado 12 x 11½ 

e) - O esgotamento dos selos nos locais de venda para franquia postal

O pessoal operário da Casa da Moeda declarou-se em greve a partir de 10 de Julho até 3 de 
Setembro de 1920, desmotivado por o seu trabalho não ser devidamente recompensado, e os níveis salariais 
não acompanharem os constantes aumentos dos custos. Esta falta de incentivo já era antes repercutida 
notoriamente pela falta de cuidado na limpeza dos clichés, ou da verificação das suas falhas, e consequente 
substituição se caso disso, antes de os encravar nas pranchas, que os aqui expostos quadros documentam.

E, deste modo, a produção de selos praticamente parou durante 54 dias, uma vez que a tentativa 
de ultrapassar a situação utilizando soldados do Batalhão de Sapadores Caminhos de Ferro 26, não resultou, 
porque o novo pessoal não era especializado, conforme se sabe pelos pouquíssimos selos que produziu, 
de uma qualidade lamentável. 

Este facto contribuiu para que, nomeadamente os 20 castanho chocolate escuro sobre salmão, 
produzidos a partir de Agosto de 1919, e particularmente, os de denteado 12 x 11 ½, saídos da Casa da 

26 - ibidem, fls. 54 e 55.

____________________
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Moeda, em Fevereiro de 1920, se esgotassem a um ritmo muito acelerado, em razão do aumento de 
portes de que já falámos. Para confirmar esta situação fala o quadro adiante que, relativamente a este 
último denteado, nos apresenta apenas unidades circuladas em 1920, e do de 15 x 14, selos datados de 
1919, 1920 e apenas 2 de 1921. 

Também, o 7º Congresso da União Postal Universal, que se reuniu em Madrid de 1 de Outubro a 
30 de Novembro de 1920, convencionou alterar as taxas postais atendendo à subida de todos o materiais 
por causa da Guerra, com consequência logo para Portugal do aumento dos portes a partir do dia 1 de 
Janeiro de 1921 27.

Como tal, uma carta de peso mínimo, registada, custava os 20 centavos, ou o mesmo para uma 
com duplo porte. Este factos, conjugados com o aumento anterior de 191928 já referenciado, e com 
a rarefacção dos selos provocada pela dita greve, no verão de 1920, e o pequeno número editado, 
determinou inexoravelmente a raridade dos selos de 20 centavos, e, em particular, os produzidos a partir 
de Fevereiro de 1920, tão escassos, os denteados 12 x 11 ½.

Mas, apesar destes factos, é verdade que os coleccionadores filatélicos, e também respectivos 
comerciantes, no devido momento se aprovisionaram de muitas unidades, e até alguns blocos, 
principalmente dos do primeiro denteado, que hoje, sem terem nunca circulado, constituem o acervo 
que de tempos a tempos são apresentados para venda nos leilões da especialidade.

Agora, devidamente circulados, excluindo as chamadas cartas filatélicas, em carta ou qualquer 
outro documento postal, o mesmo já não sucede em termos de disponibilidade, são verdadeiras raridades. 

Exemplo de três selos fabricados na Casa da Moeda por altura da greve de 1920.

f) - Os iconoclastas da filatelia

“- Correspondência para si, primo judeu-errante, - anunciou Luísa estendendo-me uma carta com selos de 
França. Veio agora no correio da tarde. Trouxe-a o distribuidor e pediu os selos. Diz que é coleccionador”.
“Olhei o envelope. A carta vinha recambiada de Lisboa. Conheci a letra de Suzette, que me escrevia de 
Paris. Parece-me que a mão de Luísa tremia ligeiramente ao entregar-me a carta. Arranquei as estampilhas 
e meti o envelope e o resto no bolso, de mau humor”.

Assim reza este excerto retirado dum livrinho que neste Verão, para uma leitura amena e 
despreocupada na estação calmosa, naquele Minho, todo verde de vinhedos, e dos constantes apelos 
a Camilo, pelas placas de lugares, como “Prazins”, “Ceide”, sei lá que mais, comprei num alfarrabista de 
Guimarães, primorosamente escrito por Augusto de Castro, o “Plínio da Avenida” como lhe chamavam 
pelos seus pontificantes editoriais no “Diário de Notícias” 29.

É exactamente assim, e desde sempre, que a generalidade das pessoas procedem, e é por tal, que 
existem verdadeiras raridades filatélicas, e de outro modo outras peças que deveriam existir, desapareceram 
completamente, se pensarmos em termos conceptuais de uma filatelia de âmbito muito lato, que sempre 
tenho defendido 30, que não o simples selo pelo selo, objecto de colecção.

27 - Decreto nº 7.220, de 31 -12-1920 – D.G. nº 267, de 31 de Dezembro de 1920. Idem O.. Marques fls 56. 
28 - Decreto nº.5.856, de 5 de Junho de 1919.
29 – O Amor e o Tempo – novelas – 2ª Edição, Empresa Nacional de Publicidade, fls. 190/1.
30 - “a filatelia” – A. Bombeiros V. Sintra, nº19,1989, pág. 11/13; idem, idem, nº21,1990, pág. 7/10; idem, idem, “O encanto da Filatelia”, 
nº23,1990, pág.9/10; idem, idem, idem, nº26,1991, pág. 16/18; idem, idem, idem, nº.31,1992, pág. 7/9; “O Timbre”, nº 37,2001, pág.31/6; 
Boletim do C. F. de Portugal, nº.401, pág. 20/3; idem, nº407, idem, pág. 19/23; idem, nº.404, idem, pág.10/13; idem, nº.410, 2005, idem, 
pág.41/6; idem, nº416, Jun.2007, pág.14/18; idem,421, idem, 2008, pág. 49/56.

____________________
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Universo dos selos examinados com datas, origens e destinos, de possível leitura, e descrições, 
relativamente ao 20 centavos porcelana castanho chocolate escuro sobre salmão.

A - Denteado 15 x 14

B - Denteado 12 x 11 ½

Par do 20 centavos porcelana sobre salmão da emissão Ceres-continente- 1917-20, denteado 12 x 11 
1/2 , circulado em Fevereiro de 1920

Notas sobre o selo de 20 C. da emissão Ceres, Continente, dita de 1917-1920
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C - Quadro resumo de ambos os denteados, com datas de circulação, com limites cronológicos 
mínimos, e máximos

Conclusões

Da economia do texto é mister que se tirem conclusões, em dois planos distintos, e de densidade 
diversa: uma mais técnica, mas ligeira e lúdica, filatélica, “tout court”; outra num patamar mais universal, 
com uma reflexão mais profunda, partindo da indução dum verdadeiro microcosmos, portador de imagens 
de momentos históricos, na perspectiva do tribuno Cícero, “a vida dos mortos consiste na lembrança dos 
vivos”.

I – A partir de uma pequena amostragem, a possível, no nosso património, e nas buscas que foram 
efectuadas ao longo de muitos anos nos catálogos de leilões da especialidade, trazendo, por outro lado, 
à colação, toda a exaustiva pesquisa de Oliveira Marques, tentou-se colocar um dado selo da emissão 
Ceres, do continente português, da 2ª emissão, o 20 centavos castanho chocolate escuro, impresso em 
papel porcelana colorido, da cor salmão, perante as suas circunstâncias particulares, as que acima estão 
descritas e analisadas, a maior parte das quais tiveram a sua sede remota no grande conflito mundial de 
1914-18.

Perante tal quadro colocou-se à nossa mente a convicção de que efectivamente, o selo em 
questão, em unidades novas não circuladas, tem uma raridade muito relativa, e circuladas como franquia 
postal, descoladas do seu documento de origem, uma amplitude temporal muito restrita daquela que 
lhe está assinalada na respectiva legislação, apenas 17 meses, no denteado 15 x 14 e, no denteado 12 
x 11 ½, um escasso mês, sem prejuízo de, a prazo, e com novas achegas doutros coleccionadores, este 
período de tempo se venha alargar.

Mas além destas ilações ainda concluímos pela certeza de que existem alguns bons blocos, novos, 
do denteado 15 x 14, o primeiro a ser emitido, muito menos de unidades novas do denteado 12 x 11 ½ , 
e quanto a blocos novos deste último denteado somente são conhecidas até agora 3 quadras, que têm 
atingido no mercado preços muito elevados.

Talvez o mais relevante facto filatélico é a extrema raridade de peças circuladas para conferir 
franquia postal, em cartas ou outros documentos. Só encontrámos 3 cartas circuladas com o denteado 15 x 
14, e sendo uma delas claramente filatélica, além de uma peça em fragmento de carta inquestionavelmente 
comercial, já mostrado no início. 

E, note-se bem, o selo com denteado 12 x 11 ½ , até hoje, que se saiba, apenas existe circulado 
em um único fragmento de invólucro de encomenda postal !

II – Numa outra perspectiva, que não as contingências simplesmente materiais e externas ao 
selo - e entenda-se, a imagem do selo que desde 1912 até 1945, teve poder de franquia em Portugal, a 
estampilha postal denominada “Ceres” - focando agora apenas aquele num plano indutivo, como objecto 
de interesse puramente relacionado com cultura, em esfera alargada, criado a partir do homem para um 
determinado fim, importa desde logo reportarmo-nos às normas legais que estabeleceram as bases do 
concurso público, o primeiro na nossa história postal, para apresentação de projectos para um novo selo.

E embora no texto legal não se tenha estabelecido que os projectos tivessem que se enquadrar 
explicitamente num tema determinado, o certo é que, tanto pelas bases já antes estabelecidas por Brito 
Camacho 31 32, numa interpretação não literal, com base no espírito da lei, e em ordem à “ratio juris” e o 

31 - 4 de Fevereiro de 1911-D.G. nº. 29, de 6 de Fevereiro. 
32 - O médico militar, fundador da União Republicana, dissidente do Partido Republicano de Afonso Costa, que curiosamente, em 1902, 
confraternizou numa tertúlia de Paris, no Café de l’ Observatoire, com o autor do desenho “Ceres”, o Pintor Constantino Fernandes, de 
quem traçou, mais tarde, in memoriam, uma saudosa lembrança – 1878-1920.

____________________
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interpretativo elemento histórico, é evidente que a imagem teria que ser uma alegoria ao novo regime 
republicano, tentando condensar a sua ideologia.

Uma das três quadras novas conhecidas do 20 centavos Ceres-continente papel porcelana cor salmão, denteado 12 
x 11 ½, da emissão de 1917-20.

Foi o que Constantino Fernandes conseguiu, enquanto desenho, com a imagem enérgica de uma 
mulher representando o trabalho e a pátria, à semelhança das “Mariannes” 33, de França, ou não tivesse 
ele ali estudado, como bolseiro.

Assim o selo “Ceres” é uma imagem de um regime, de uma ideologia, em contraponto com as 
imagens dos selos, consignadas ao tema “independência de Portugal” de 1926, 1927 e 1928, que retratam 
uma outra visão de governo da “polis”, subordinada a esquemas mais autoritários, com uma valorização 
dos valores da tradição histórica, como alicerce legitimário.

Consequentemente talvez não seja inexacto pensar numa “arqueologia filatélica” como adjuvante 
do conhecimento histórico, aliás como defendeu o Historiador Oliveira Marques 34, que incluiu a Filatelia 
no âmbito das ciências auxiliares da História.

____________________

33 - in, Boletim do Clube Filatélico de Portugal, nº.416, pág.14/18.
34 - in, Guia da História da 1ª República Portuguesa, editorial estampa, 1981, pág. 562/4

Um conjunto de ensaios para o primeiro selo da República apresentados ao 
concurso de 1911 e atribuidos a Roque Gameiro
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L’Émission au Type Aigle
Et les tarifs coloniaux intérieurs1

*
A emissão “Tipo Águia”

E os portes coloniais internos1

Lorsque les timbres-poste au type Aigle sont mis en 
vente à partir de 1859, les colonies françaises disposent d’une 
relative autonomie postale, du moins pour ce qui concerne le 
service postal intérieur.

En effets, seuls les tarifs pour l’extérieur sont imposés 
par la métropole, dans la mesure où ils résultent d’accords 
internationaux ou qu’ils supposent des acheminements 
français ou via la France. Par contre, chaque Gouverneur 
ou Commandant a la possibilité d’instaurer dans la colonie 
dont il a la charge, les tarifs intérieurs qui lui semblent les plus 
adaptés à la situation locale. Et c’est ainsi que nos colonies 
ont pu présenter, au moins jusqu’en 1878 et parfois même au-
delà, des tarifs pour le moins surprenants, chaque territoire 
ayant ses particularités de taxe et de progression de poids, 
de quoi dérouter les collectionneurs ne connaissant pas les 
documents officiels coloniaux. 

Quando os selos postais do tipo Águia foram postos 
à venda a partir do ano de 1859, as colónias francesas dispu-
seram de uma relativa autonomia postal, pelo menos no que 
respeita ao serviço postal interno.

Com efeito, apenas os portes para o exterior foram 
impostos pela metrópole, na medida em que os mesmos re-
sultavam de acordos internacionais ou de disposições legais 
francesas. Em compensação, cada Governador ou Coman-
dante tinha a possibilidade de estabelecer na colónia de 
que era responsável, os portes internos que lhes parecessem 
mais de acordo com a situação local. É assim que as colónias 
francesas puderam apresentar, pelo menos até 1878 e, por 
vezes, até mais tarde, portes de valores surpreendentes, em 
virtude de cada território apresentar particularidades de ta-
xação e de escalões de pesos, o que desconcerta/confunde 
os coleccionadores que desconhecem estas particularidades 
de taxação e de escalões de pesos.

*

____________________
(1) - Cet article a fait l’object d’une première publication dans le numéro 203 du 1er trimestre 2010 de Documents philatéliques, la revue 
de l’Academie de Philatélie.
(1) - Este artigo foi objecto de uma primeira publicação no nº 203, do 1º trimestre de 2010, de Documents philatéliques, da revista da 
Academia de Filatelia (França).
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Il ne s’agit pas bien entendu, de faire dans 
ces pages une étude exhaustive des tarifs intérieurs 
de toutes les colonies françaises de 1860 à  18781, 
mais simplement de vous présenter quelques 
exemples particulièrement significatifs de la richesse 
et de l’originalité de ce sujet.

Le Sénégal

C’est certainement la colonie qui présente 
des tarifs intérieurs les plus étonnants mais aussi les 
plus adaptés au contexte particulier de ce pays. 

La loi du 20 mai 1854 ayant été promulguée 
par le Gouverneur du Sénégal le 20 juillet suivant2, 
le tarif entre deux bureaux du  Sénégal est donc, 
comme en métropole, de 20 centimes jusqu’à 7 g 
½ pour la lettre affranchie comme le montre cette 
lettre de Gorée pour Saint-Louis du 22 février 1862 
transportée par «Courrier» c’est-à-dire par la voie de 
terre et piétons se relayant3 (Figure 1).

Durant toute la période des Aigles, ce prix 
de 20 centimes pour une lettre simple entre deux 
bureaux4 ne change pas, seul le poids de la lettre 
simple sera modifié pour passer à 10 grammes, mais 
seulement à partir du 15 février 1870, par arrêté du 
Gouverneur du 8 février 18705.

Mais le Sénégal ne se limite pas à Saint-Louis 
et Gorée. La vaste région du haut du fleuve est en 
cours de pacification d’où une présence militaire 

(1) - Ceux qui sont intéressés peuvent toujours se référer aux trois ouvrages 
de l’auteur consacrés aux tarifs coloniaux (éditions Brun & Fils, Paris)
(2) - Bulletin administratif du Sénégal de 1854, n° 40.
(3) - Annuaire du Sénégal et dépendances de 1863 et 1864.
(4) - Saint-Louis et Gorée sont les seuls bureaux du Sénégal jusqu’à 
l’ouverture de celui de Bakel le 1er janvier 1863.
(5) - Moniteur du Sénégal du 15 février 1870.

Não se trata – bem entendido – de escre-
ver um estudo exaustivo dos portes internos de 
todas as colónias francesas de 1860 a 18781, mas 
simplesmente de vos apresentar alguns exemplos 
particularmente significativos da riqueza e origina-
lidade deste tema.

O Senegal

É certamente a colónia que apresenta os 
portes internos mais invulgares mas também os melhor 
adaptados ao contexto particular deste território.

Segundo a lei de 20 de Maio de 1854, pro-
mulgada pelo Governador do Senegal em 20 de 
Julho seguinte2, o tarifário entre duas estações postais 
do Senegal é portanto como na metrópole, de 20 
cêntimos até 7 g ½ por carta franquiada como revela 
a carta de Gorée para Saint-Louis de 22 de Fevereiro 
de 1862 transportada por “Courrier”, isto é, por via 
terrestre e peões que se revezavam3 (Figura 1).

Durante todo o período em que circula-
ram este tipo de selos, o preço de 20 cêntimos por 
carta simples entre duas estações de correio4 não 
se alterou, apenas o peso das referidas cartas será 
modificado para 10 gramas, mas unicamente a 
partir de 15 de Fevereiro de 1870, por portaria do 
Governador de 8 de Fevereiro do mesmo ano5.

Mas o Senegal não se limita a Saint-Louis 
e Gorée. A vasta região da parte superior do rio 
[Senegal, por certo] está em curso de pacificação 

Figure 1 – Lettre du 22 février 1862 de Gorée pour Saint-Louis affranchie à 20c, tarif colonial du 20 juillet 1854. Mention 
«Courrier» précisant en 1862 la voie de terre par piétons.

Figura 1 – Carta de 22.Fev.1862, de Gorée para Saint-Louis, franquiada (20 c), tarifa colonial de 20.Jul.1854. Menção 
“Courrier” (1862), determinando a via terrestre por peões.

____________________

(1)- Os interessados podem sempre consultar três obras de autor, 
dedicadas às tarifas coloniais (edições Brun & Fils, Paris).
(2) - Bulletin administratif du Sénégal, de 1854, nº 40.
(3) - Annuaire du Sénégal et dépendances de 1863 e 1864.
(4) - Saint-louis e Gorée eram as únicas estações postais do Senegal 
até à abertura da de Bakel, em 1 de Janeiro de 1863.
(5) - Moniteur du Sénégal, de 15 de Fevereiro de 1870.
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importante dans des fortins échelonnés le long du 
fleuve. Le climat tout autant que l’insécurité posent 
de sérieux problèmes pour assurer un service postal 
régulier dans ce secteur difficile (Figure 2).

Pendant la saison des hautes eaux, de juillet à 
novembre, ce sont des navires de la marine impériale 
qui transportent les correspondances entre Saint-Louis 
et le haut du fleuve et ce service est gratuit6.

Pendant la saison sèche, de décembre 
à juin, le niveau du fleuve est trop bas pour per-
mettre le passage des bâtiments de l’État et le 
transport des correspondances se fait alors par la 
voie de terre au moyen de Courriers piétons que le 
Gouverneur estime d’ailleurs «payés cher» compte 
tenu de la difficulté du trajet et de sa dangerosité 
du fait de combats incessants. Gratuit jusqu’en 
février 1858, cet acheminement nécessite un af-
franchissement obligatoire particulièrement élevé 
pendant les sept mois de saison sèche à partir du 
16 février 18587 :

Lettre simple n'excédant pas 5 g ½           1 F
Lettre de 5 g ½ à 7 g inclus               2 F
Lettre de plus de 7 g à 10 g ½ inclus          3 F
 et ainsi de suite. 

D'autre part, les plis ne peuvent pas excéder 
une longueur de 8 cm et une largeur de 6cm

Ce tarif très particulier sera remplacé en 
1860, avec l'affranchissement toujours obligatoire, 

(6) - Il devient payant, au prix d’une lettre de bureau à bureau, 20 c 
par 7 g ½ à partir du 8 février 1860 (Feuille officielle du Sénégal et 
dépendances du 7 février 1860).
(7) - Bulletin administratif du Sénégal de 1858, n° 36.

resultante de importante presença militar, instalada 
ao longo do rio. O clima, bem como a insegurança, 
punham sérios problemas para estabelecer, no 
sector, um serviço postal regular (Figura 2).

Durante a estação das chuvas, de Julho a 
Novembro, eram os navios da marinha imperial que 
transportavam a correspondência entre Saint-Louis 
e a parte superior do rio. Este serviço era gratuito6.

Durante a estação seca, de Dezembro a Ju-
nho, o nível das águas do rio é demasiado baixo para 
permitir a passagem das embarcações do Estado, 
pelo que o transporte de correspondência fazia-se 
por terra através de Carteiros/peões que o Gover-
nador aliás considerava “caros” mesmo tendo em 
consideração as dificuldades do trajecto e do perigo 
que representavam tendo em atenção os incessantes 
combates levados a efeito na região. Gratuitos até 
Fevereiro de 1858, este encaminhamento necessitava 
de uma franquia obrigatória particularmente elevada 
durante os sete meses da estação seca a partir de 16 
de Fevereiro de 1858 7: 

Carta simples não excedendo 5 g ½            1 F
Carta de 5 g ½ a 7 g inclusive                       2 F
Carta de mais de 7 g a 10 g ½ inclusive    3 F
e assim sucessivamente.

Por outro lado, os sobrescritos não poderiam ex-
ceder um comprimento de 8 cm e uma largura de 6 cm.

Este tão particular tarifário será substituído 
em 1860, com franquia paga em selos obrigatória, 

Figure 2 – Carte du haut du fleuve Sénégal – Nouvel atlas des colonies françaises, par Paul Pelet, 1891.
Figura 2 – Mapa da parte superior do rio Senegal – Nouvel atlas des colonies françaises, de Paul Pelet, 1891.

____________________

(6) - Este serviço torna-se pago a partir de 8 de Fevereiro de 1860 
(Feuille officielle du Sénégal et dépendances, de 7 de Fevereiro 
de 1860).
(7) - Bulletin administratif du Sénégal, de 1858, nº 36.
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un prix identique mais une progression de poids 
encore plus draconienne :

Lettre simple jusqu'à 3 g ½ inclus               1 F
Plus de 3 g ½ à 7 g inclus                2 F
Plus de 7g à 10 g ½                 3 F

En 1862, le prix des lettres acheminées 
par voie de terre pendant la saison sèche reste le 
même mais la progression de poids devient plus 
raisonnable, de 7 g ½ en 7 g ½.

En fait, les nombreux combats dans la zone 
ont souvent empêché d'assurer régulièrement le 
service postal et nous ne connaissons pas (encore 
!) de lettres pour le haut du fleuve pendant cette 
période. 

De toute façon, un nouveau tarif voit très 
rapidement le jour, à partir du 1er janvier 18638,  
nettement moins onéreux mais tout de même deux 
fois et demi plus élevé que le tarif entre deux bureaux 
du Sénégal ou que celui de la voie de avisos de la 
saison des hautes eaux :

Lettre simple jusqu'à 7 g ½  inclus            50 c
Plus de 7 g ½ à 15 g inclus              1 F

 et ainsi de suite, 50 c par 7 g ½ 

Voici donc une lettre de Saint-Louis à 
Dagana, située sur le haut du fleuve Sénégal, 
du premier échelon pesant entre jusqu'à 7 g ½  
(Figure 3).

Ce tarif de 50 centimes par 7 g ½ est modifié 
à partir du 15 février 1870 par l’arrêté du Gouverneur 
précité du 8 février 1870 (note 4) avec un prix qui 
reste au double de la lettre de bureau à bureau : 40 
c par 10 grammes.

(8) - Arrêté du Gouverneur du 8 décembre 1862, Bulletin administratif 
du Sénégal de 1862, n° 171.

por um preço/valor idêntico mas uma progressão 
dos escalões de peso mais draconiana:

- Carta simples até 3 g ½ inclusive           1 F
- Mais de 3 g ½ a 7 g inclusive                   2 F
- Mais de 7 g a 10 g ½                                   3 F

Em 1862, o preço das cartas encaminha-
das por via terrestre durante a estação seca fica 
na mesma mas os escalões de peso torna-se mais 
razoável, de 7 g ½ em 7 g ½.

Pelo que respeita aos numerosos combates 
na zona, estes impediram, com frequência, o ser-
viço postal e nós não conhecemos (ainda!) cartas 
endereçadas à região (superior do rio), durante 
este período. 

Seja como for, uma nova tarifa é rapida-
mente criada, a partir de 1 de Janeiro de 1863 (9), 
menos onerosa mas mesmo assim duas vezes e 
meia mais elevada que a tarifa entre duas estações 
postais do Senegal ou das estabelecidas para a 
estação das chuvas:

Carta simples até ás 7 g ½ inclusive          50 c
Mais de 7 g ½ até 15 g inclusive                  1 F
e assim sucessivamente, 50 c por cada 7 g ½.

Eis então uma carta de Saint-Louis com 
destino a Dagana, situada na parte superior do rio 
Senegal, do primeiro escalão, pesando menos de 
7 g ½ (Figura 3).

Este porte de 50 cêntimos por 7 g ½ foi altera-
do a partir de 15 de Fevereiro de 1870 por portaria do 
referido Governador, datada de 8 de Fevereiro de 1870 
(nota 4), com uma franquia que fica no dobro da carta 
de estação postal a estação postal: 40 c por 10 gramas.
____________________

(8) - Portaria do Governador de 8 de Dezembro de 1862, Bulletin 
administratif du Sénégal., de 1862, nº 171.

Figure 3 – Lettre de Saint-Louis du 13 mars 1867  pour Dagana située à environ 120 km de Saint-Louis, entre Saint-Louis 
et Podor. Elle est affranchie à 50 centimes en application du tarif de 1863 des correspondances du premier échelon de 
poids pour le haut du fleuve pendant la saison sèche transportées par Courriers piétons  -  Quelques  lettres connues.
Figura 3 – Carta de 13.Mar.1867 para Dagana, situada a cerca de 120 km de Saint-Louis, entre esta cidade e Podor. 
Franquiada (50 c), de harmonia com a tarifa de 1863 (1º escalão) para a parte superior do rio [Senegal] durante a es-
tação seca transportadas por “Courriers” peões – Apenas algumas cartas são conhecidas.
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La Cochinchine

Les timbres-poste au type Aigle n’ont été 
envoyés en Cochinchine qu’à partir du moment où 
l’administration civile a pu prendre le relais d’une 
gestion strictement militaire, c’est-à-dire en 1863. 
C’est aussi à cette date qu’un arrêté du Gouverneur 
de Cochinchine du 13 janvier 18639, organise un 
service postal intérieur avec des tarifs très éloignés 
de ceux auxquels la métropole est habituée :

De la ville pour la ville
lettre de moins de 20 g              20 centimes
De Saigon pour l'intérieur et vice versa
lettre de moins de 10 g              30 centimes

Dès le mois de juin 186310, c’est-à-dire quatre 
mois et demi plus tard,  ce tarif est modifié à la 
demande du ministre de la marine et des colonies, 
et s’applique maintenant aux lettres circulant d’un 
point à un autre de la Cochinchine, sans distinction :

jusqu'à 10 g inclus         
  10 c lettre affranchie                                        

  20 c lettre non affranchie
de 10 à 20 g      
  20 c lettre affranchie      

  30 c lettre non affranchie
de 20 à 100 g    
  40 c lettre affranchie         

  60 c lettre non affranchie  
 de 100 à 200 g

  80 c lettre affranchie
  1 F 20 lettre non affranchie

et ainsi de suite en ajoutant 40 c par 100 g 
supplémentaires pour les lettres affranchies et 60 c 
pour les lettres non affranchies

Les lettres circulant en Cochinchine, 
affranchies avec des Aigles et soumises à ce tarif  de 
juin 1863 ne sont pas fréquentes (Figure 4).

(9) - Bulletin officiel de la Cochinchine de 1863, n° 15.
(10) - Arrêté du Gouverneur du 13 juin 1863, Bulletin officiel de la 
Cochinchine de 1863, n° 74.

A Cochinchina

Os selos postais do tipo Águia não foram 
remetidos para a Cochinchina senão a partir do mo-
mento em que a Administração civil tomou conta de 
uma gestão que até aí era estritamente militar, isto 
é, em 1863. É, pois, nesta data, que uma portaria do 
Governador da Cochinchina, de 13 de Janeiro de 
18639, organiza um serviço postal interior com portes 
muito afastados daqueles em uso na metrópole:

De cidade para cidade
 carta com peso inferior a 20 g - 20 cêntimos

De Saigão para o interior e vice-versa 
 carta com peso inferior a 10 g - 30 cêntimos

Desde o mês de Junho de 186310, isto é, qua-
tro meses e meio mais tarde, este tarifário foi modifica-
do, a pedido do ministro da Marinha e das Colónias, 
aplicando-se desde então às cartas circulando de 
um ponto a outro da Cochinchina, sem distinção:

até 10 g inclusive 
  10 c carta com selo        
  20 c carta sem selo aposto
de 10 a 20 g  
  20 c carta com selo       
  30 c carta sem selo aposto
de 20 a 100 g 
  40 c carta com selo       
  60 c sem selo aposto
de 100 a 200 g 
  80 c carta com selo       
  1F 20 carta sem selo aposto

e assim sucessivamente adicionando-se 40 c por cada 
100 g, para as cartas com selos, e 60 c para as cartas 
que carecessem de selo/s.

Os sobrescritos que circularam no interior da 
Cochinchina, franqueadas com os selos denominados 
“Águias” e sujeitos ao tarifário de 1863, são raros (Figura 4).

Figure 4 – Lettre du 12 février 1866, de Saïgon pour Tjoben (ou Tcho Ben), ville située à 128 km de Saïgon. Affranchissement 
à 10 c pour 10 g maximum, tarif d’un point à un autre de la Cochinchine du 2 juin 1863.  Rarissime lettre à ce tarif.

Figura 4 – Carta de 12.Fev.1866, enviada de Saigão para Tjoben (ou Tcho Ben), localidade situada a 128 km de Saigão. 
Franquiada (10 c para o máximo de 10 g, segundo tarifa interna, fixada em 2.Jun.1863).

____________________

(9) - Bulletin officiel de la Cochinchine, de 1863, nº 15.
(10) - Portaria do Governador de 13 de Junho de 1863, Bulletin 
officiel de la Cochinchine, de 1863, nº 74.
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Ces tarifs seront effectivement modifiés par 
un arrêté du Gouverneur du 22 novembre 186611, là 
encore «selon le désir exprimé dans la dépêche du 
ministre» de la marine et des colonies «parce qu’il 
convient de les rapprocher autant que possible de 
ceux de la métropole» comme le précise le Gouver-
neur dans le considérant de son arrêté. 

La Réunion

Très ancienne colonie française, la Réu-
nion a organisé son service postal intérieur dès 
1816 en lui apportant au fil des années plusieurs 
modifications successives. Dans le but de mettre 
en vente les timbres-poste au type Aigle, c’est une 
refonte complète que le Gouverneur organise par 
un arrêté en date du 24 décembre 186012  com-
plété  par celui du 30 novembre 186613 pour les 
progressions de poids, en suivant au plus près les 
directives ministérielles pour un fonctionnement 
aussi proche que possible du service postal inté-
rieur de la métropole. 

 Après quelques années, la Réunion s’est 
quelque peu démarquée de la métropole. C’est 
ainsi que 

- le tarif de la lettre affranchie de bureau à 
bureau est resté à 20 c jusqu'en 1878 alors 
qu'il passait à 25 c en France en septembre 
1871 (Figure 5). 
- la lettre recommandée n'est créée qu'en 
1885 alors qu'elle existe en France depuis 
1873.

(11) - Bulletin officiel de la Cochinchine de 1866, n° 165.
(12) - Le Moniteur de l’île de la Réunion du 5 janvier 1861.
(13) - Journal Officiel de la Réunion du 8 décembre 1866.

Estes portes serão alterados por uma porta-
ria do Governador de 22 de Novembro de 186611, 
onde consta “segundo o desejo expresso num 
despacho do ministro” da Marinha e das Colónias 
“em virtude de ser conveniente os aproximar, 
tanto quanto possível, dos da metrópole” como o 
sublinhou o Governador na portaria acima referida.

A Reunião

Muito antiga colónia francesa, a Reu-
nião organizou o seu serviço postal interno desde 
1816, levando a efeito, ao longo de vários anos, 
sucessivas modificações. Com o fim de lançar em 
circulação os selos postais do tipo Águia, o Go-
vernador procedeu a uma reforma completa e 
organizou, através de uma portaria, com data de 
24 de Dezembro de 186012, complementada por 
outra de 30 de Novembro de 186613 – escalões de 
pesos – seguindo de perto as directivas ministeriais 
para a por em funcionamento, tão aproximado 
quanto possível, do serviço postal interno francês.

Alguns anos depois, a ilha da Reunião 
demarcou-se um pouco do tarifário da metrópole 
e assim temos:

- o porte da carta/sobrescrito franquiada de 
estação postal a estação postal ficou pelos 
20 c até 1878, enquanto em França passara 
a 25 c, em Setembro de 1871 (Figura 5).
- a carta/sobrescrito registada, apenas foi 
instituída em 1885, enquanto que em Fran-
ça havia já sido criada em 1873.

Figure 5 – Lettre partie du petit bureau de Sainte-Suzanne le 22 février 1877 à destination de Saint-Gilles, commune sans 
bureau de poste desservie par celui de Saint-Paul. Affranchissement à 25 c pour 10 g, tarif colonial de la lettre de bureau 

à bureau de 1866. (Utilisation tardive du 5 c Aigle dont la dernière livraison remonte à 1867).
Figura 5 – Carta remetida da pequena estação de Saint-Suzanne, em 22.Fev.1877, com destino a Saint-Gilles, loca-

lidade sem estação postal, servida pela de Saint-Paul. Franquiada (25 c para 10 g – tarifa colonial de carta entre 
estações postais, de 1866). Utilização tardia do selo de 5 c, tipo Águia.

____________________

(11) - Bulletin officiel de la Cochinchine, de 1866, nº 165.
(12) - Le Moniteur de l’île de la Réunion, de 5 de Janeiro de 1861.
(13) - Journal Officiel de la Réunion, de 8 de Dezembro de 1866.
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Mayotte e Dependências

A história postal de Mayotte, durante o pe-
ríodo dos selos tipo Águias, limita-se a reclamações 
incessantes, junto das autoridades metropolitanas 
francesas, no sentido de obter o minimum vital em 
matéria de comunicações, pedidos esses esque-
cidos e sem resposta, reiterados incansavelmente 
ao longo dos anos, sem qualquer sucesso … Mas o 
Comandante encarregado da colónia, apesar das 
contrariedades, acabou por organizar um serviço 
postal interno, do qual resulta ter havido algum 
proveito, em termos de história postal, nesta colónia 
tão abandonada pela metrópole.

O ministro da Marinha e das Colónias havia 
aconselhado o Comandante superior de Mayotte 
a inspirar-se no serviço postal da Reunião para or-
ganizar um serviço semelhante em Mayotte e suas 
Dependência (Nossi Bé). 

Nós, no entanto, verificamos que a portaria 
do Comandante superior de Mayotte, datada de 11 
de Março de 1866 (14), criou um serviço postal original, 

bem adaptado às singularidades desta co-
lónia, com a criação de portes inusitados.

É assim que nós temos, entre outros, 
um extraordinário porte para sobrescrito 
registado, e franquiado, de estação postal 
a estação postal, de 40 cêntimos e de 60 
cêntimos, não franquiados, para 10 gramas 
(Figura 6).

Fig. 6 – Carta registada (circulação interna), da estação 
postal da 1ª circunscrição, Dzaoudzi para Débéné, lo-
calidade da 2ª circunscrição, assistida pela estação de 
Mamoutzou. Franquiada (40 c para 10 g, segundo a tarifa 
colonial de 11.Mar.1866 para as cartas registadas entre 
duas estações postais). Trata-se da única carta registada 
conhecida, de circuito interno, de Mayotte, franquiada 
com selo do tipo Águia.

____________________

 Mayotte et dépendances

L’histoire postale de Mayotte durant la pé-
riode des Aigles se limite à des réclamations inces-
santes auprès de la France pour tenter d’obtenir 
le minimum vital en matière de communications, 
demandes laissées sans réponses, réitérées inlassa-
blement au fil des années, sans le moindre succès 
…Mais le Commandant  supérieur en charge de la 
colonie a tout de même fini par organiser un service 
postal intérieur dont on peut se demander s’il a eu 
une quelconque utilité compte tenu de la situation 
de cette colonie quelque peu abandonnée de la 
métropole.

Le ministre de la marine et des colonies avait 
conseillé au Commandant supérieur de Mayotte 
de s’inspirer du service postal de la Réunion pour 
organiser celui de Mayotte et de ses dépendances 
(Nossi Bé). Mais nous constatons que l’arrêté du 
Commandant supérieur de Mayotte en date du 11 
mars 186614 crée un service postal plutôt original, très 
adapté à la spécificité de  cette colonie, avec des 
tarifs particulièrement inattendus.

C’est ainsi que nous avons, entre autres,  
un extraordinaire tarif pour la lettre recommandée 
ou chargée de bureau à bureau  à 40 centimes 
affranchie et 60 centimes non affranchies par 10 
grammes  (Figure 6).

Figure 6 – Lettre recommandée circulant dans Mayotte,  
du bureau de la 1ère circonscription,  Dzaoudzi, pour Dé-
béné commune de la 2ème circonscription desservie par 
le bureau de Mamoutzou. Affranchissement à 40 c par 10 
g, tarif colonial du 11 mars 1866 des lettres recomman-
dées de bureau à bureau. Seule lettre intérieure recom-
mandée connue de Mayotte affranchie au type Aigle. 

(14) - Annuaire de Mayotte et dépendances pour l’année 1874. (14) - Annuaire de Mayotte et dépendances (1874).
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A UPU e o correio de bordo 
em Portugal Continental e na Madeira 

entre 1892 e 1934

Abstract

The present study covers the mail posted on the high 
seas, in the ships mailbox, in the hands of postal agents or 
even handed to officers of merchant ships, sent to, from or 
through continental Portugal and Madeira Island, between 
1892 and 1934. 

The 1892 date is connected with the implementation 
of new rules established by Universal Postal Union (UPU), 
at the 1891 Viena Universal Postal Convention, about the 
usage of postage stamps inside packets travelling on high 
seas or at ports of call and the 1934 date is related to the 
end of the 1929 London Universal Postal Convention rules.

The reasons for this deadline are the end of the 1929 
London Convention and the beginning of the 1934 Cairo 
Convention rules, together with the changes produced on 
postal relations by the Second World War, which began 
during the following period of UPU postal laws. Changes 
were the times and risks of mail transports, censorship of the 
correspondence and even the break of relations between 
several countries. Beyond these arguments there’s another 
one, new and very important. In the thirties and forties the 
geography of the international mail transports began to 
change. There was in those times a new player on the field, 
with great arguments of efficiency and rentability on long 
distances – the airplane and, by consequence, the airmail. 

We analyse the usage of stamps on prepaid 
correspondence, posted aboard packets on high seas 
or in the terminal and intermediate ports of call, plus their 
cancellations aboard the packets and at the post offices 
in maritime harbours where the mail is handed over to be 
forwarded. 

The analysis of the maritime postal service above 
characterized contains, through the whole text, a detailed 
look at the specific UPU postal rules, in portuguese and french.
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Introdução

O estudo ora presente abrange o correio entregue a bordo de navios da marinha mercante 
enviado para, de ou através de Portugal continental e da Madeira no período compreendido entre 1892 
e 1934. 

Por razões contextuais analisam-se regulamentos e procedimentos de natureza postal anteriores a 
1892, na medida em que as decisões relativas a estes assuntos foram tomadas em data diferente da do 
início do período ora em estudo.

A data de 1892 corresponde à aplicação da decisão tomada pela União Postal Universal (UPU), 
no Congresso de Viena de 1891, relativamente ao tipo de franquia postal e marcação a adoptar 
na correspondência entregue em barcos no alto mar ou em portos nacionais. A data de 1934, mais 
precisamente 31 de Dezembro, corresponde ao fim da aplicabilidade das disposições da Convenção 
Postal Universal de Londres, de 1929.

As razões que determinaram o balizar deste período temporal, para além de serem as datas limite 
das convenções em apreço, são também determinadas pelas alterações introduzidas nas relações postais 
internacionais pela segunda guerra mundial, que deflagrou durante o período de tempo em que vigorou a 
convenção que se seguiu à de Londres e que foi a do Cairo de 1934. As alterações invocadas passaram pelas 
mudanças na geografia económica-política-militar-social e consequente afectação material das relações 
postais internacionais, seja nos tempos e riscos no transporte das comunicações escritas, seja na censura 
entretanto instituída ou seja no corte de relações entre alguns dos intervenientes no conflito. Acresce a estes 
argumentos um outro, que não é de somenos. A saber; durante a década de 30 o panorama da geografia 
de transportes do correio internacional começou a mudar em Portugal. E começou a mudar porque um 
novo actor tinha acabado de se impor com argumentos de eficácia e rentabilidade inquestionáveis no 
panorama das grandes distâncias – o avião e, por arrastamento, o correio aéreo. 

A legislação regulamentadora do serviço postal ora em análise foi consultada com o método 
de confrontação de fontes no Diario do Governo, na Collecção official de legislação portugueza com 
referências à publicação no Diário do Governo, nos Documents du congrès postal de [...] editados pela 
UPU contendo os relatórios, convenções, acordos, protocolos e regulamentos de execução e numa 
publicação em edição autónoma da Convenção de Londres em 1929. 

Os artigos fundamentais para o enquadramento do serviço postal de bordo são transcritos da 
legislação em francês e português, de acordo com as fontes consultadas.

 
I – A situação postal internacional antes e após o Congresso de Viena de 1891

A 15 de Setembro de 1874 deu-se início em Berna a um congresso internacional cujas decisões 
viriam a reformular as regras da organização postal internacional até aí existentes. Antes da aplicação 
dos princípios estabelecidos em Berna as relações postais internacionais eram reguladas por tratados entre 
os países interessados que para o efeito estabeleciam acordos bilaterais. Esses acordos entre os países 
implicavam condições de circulação postal com diferenças nos pesos, taxas, direitos de trânsito, etc. As 
diferenças em questão e as dificuldades que geravam do ponto de vista da organização dos serviços 
já tinham estado na origem da Conferência de Paris em 1863, cujas decisões, embora não vinculativas, 
assentaram no estabelecimento de procedimentos comuns com o objectivo de simplificar e melhorar o 
funcionamento do correio internacional. 

Na sequência dos trabalhos do congresso de Berna foi concluído, em 9 de Outubro de 1874, 
um tratado cujo artigo 1º dizia que “Les pays entre lesquels est conclu le présent traité formeront, sous 
la désignation de Union générale des postes, un seul territoire postal pour l’échange réciproque des 
correspondances entre leurs bureaux de poste.” “Os paizes entre os quais é celebrado o presente tratado 
formarão sob a denominação de “união geral dos correios”, um só território postal para a permutação 
recíproca de correspondências entre as respectivas estações de correios.”

In Documents du congrès postal international réuni à Berne du 15 Septembre au 9 Octobre 1874, no 
Diario do Governo nº65 de 23 de Março de 1875 e na Carta de confirmação e ratificação [...] tratado para 
a creação de uma união geral das postas [...] publicada na Collecção official da legislação portugueza 
anno de 1875.
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Portugal foi um dos signatários do 
tratado de 1874 através de Eduardo Lessa 
– director geral dos correios – tendo o 
mesmo entrado em vigor em 1/7/1875. 
Os outros signatários foram a Alemanha, 
Áustria-Hungria, Bélgica, Dinamarca, Egipto, 
Espanha, Estados Unidos da América, 
França, Grã-Bretanha, Grécia, Holanda, 
Itália, Luxemburgo, Noruega, Roménia, 
Rússia, Sérvia, Suíça e Turquia. A adesão de 
novos países à União Geral dos Correios ficou 
igualmente prevista, constituindo desde logo 
uma das características fundamentais dos 
objectivos da nova instituição.

No Règlement de détail et d’ordre pour 
l’exécution du traité, XXVII, 16) ficou estatuído 
que a língua oficial seria o francês. A saber:

“La langue off iciel le du Bureau 
international sera la langue française”. 

In Documents du congrès postal 
international réuni à Berne du 15 Septembre 
au 9 Octobre 1874. 

A língua a utilizar nas discussões, nas 
publicações, etc., foi objecto de decisões 
em congressos posteriores envolvendo 
mais nacionalidades, porém o princípio de 
utilização do francês no que diz respeito 
aos formulários de relações recíprocas 
apresentava, no texto do regulamento 
da Convenção de Washington de 1897, a 
seguinte redacção:

“XXXIX. / Langue. / 1. – Les feuilles d’avis, 
tableaux, relevés et autres formules à l’usage 
des Administrations de l’Union pour leurs relations réciproques doivent, en règle général, être rédigés en 
langue française, à moins que les Administrations intéressées n’en disposent autrement par une entente 
directe.” 

Aquando da data de entrada em vigor da Convenção de Londres em 1/7/1930, o artigo 30 do 
texto principal mantinha o mesmo princípio da utilização do francês com ou sem tradução noutra língua, 
excepto se as administrações postais interessadas dispusessem de outro modo por entendimento directo 
e continha o seguinte articulado: 

“1. – Les formules à l’usage des Administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en 
langue française, avec ou sans traduction interlinéaire dans une autre langue, à moins que les Administrations 
intéressées n’en disposant autrement par une entente directe.”. 

Com a instituição da União Geral dos Correios deu-se início a um relacionamento postal internacional 
novo, cujo objectivo de criação de um só território postal entre os signatários rapidamente se estendeu 
a outros países, que até aí se relacionavam através de convenções bilaterais. Foi estatuído neste tratado 
um conjunto de princípios de relacionamento de que se salientam a normalização de taxas no interior 
do território postal da união, a distribuição das receitas provenientes das taxas do correio internacional, a 
liberdade de trânsito postal, a regulação de litígios entre as administrações postais dos diferentes países 
e a instituição de uma secretaria sob a denominação de “bureau international de l’union général des 
postes” – “secretaria internacional da união geral dos correios”.    

A Berna 1874 seguiram-se os congressos de Paris em 1878 e de Lisboa em 1885, tendo em Paris sido 
alterada a designação inicial de União Geral dos Correios para União Postal Universal (UPU).

 
As conferências de Berna/1876 (novas adesões e direitos de trânsito postal), de Paris/1880 

(encomendas postais), de Bruxelas/1890 (projecto de assinaturas de jornais e publicações periódicas) e o 

Fig. 1 – Carta de lei de 18 de Março de 1875 com a aprovação 
do Tratado de Berna, de 9 de Outubro de1874, publicada no 

Diario do Governo nº65 de 23 de Março de 1875.
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congresso de Berna/1900 (comemoração dos 25 anos da UPU), não tiveram como objecto convenções 
sobre o tratamento das correspondências em estudo, pelo que não serão analisadas.

Em 1891 reuniu-se o congresso da UPU em Viena de Áustria, tendo saído das resoluções do mesmo 
uma medida que viria a implicar a mudança dos procedimentos na correspondência entregue a bordo 
de navios. Consistiu a medida no estabelecer quais os selos e tarifas postais a aplicar nas correspondências 
entregues em alto mar ou nos portos de escala em que os navios se encontrassem. Foi igualmente 
decidido a quem incumbiria a marcação destas correspondências. 

Em 1897, no congresso de Washington, foi adicionada à decisão já tomada em Viena/1891, para 
a marcação destas correspondências, uma terminologia específica para os carimbos. 

O tipo de correio até aqui descrito e a sua forma de tratamento e manipulação foram de novo 
abordados nos congressos de Roma/1906, Madrid/1920, Estocolmo/1924 e Londres/1929.

II – A legislação da UPU aplicada ao correio de bordo após 1892

O correio de bordo ora em apreço foi estabelecido na Convenção de Viena de 1891 contendo 
dois articulados básicos. Um envolvendo os selos e a tarifa postal – artigo 11, 3 – e outro a marcação da 
correspondência – Regulamento VI, 3 – tendo entrado em vigor em 1/7/1892.

Da leitura e interpretação dos normativos instituidores do serviço postal de bordo verifica-se que 
a franquia das correspondências entregues a bordo de navios, no alto mar, poderia ser efectuada com 
os selos e tarifas do país a que pertencesse ou dependesse o barco, mas, se o barco se encontrasse nos 
pontos extremos do percurso ou em escala intermediária, a franquia e taxa só seriam válidas com os selos 
do país onde o barco estivesse estacionado. Pelo Regulamento, VI, 3, foi igualmente acordado que a 
obliteração destas correspondências seria efectuada pelo agente postal embarcado ou, na sua ausência, 
pelo posto de correio que as viesse a encaminhar. Não consta desta decisão a nomenclatura a adoptar 
nas marcas ou carimbos utilizáveis nesta operação.

A proposta inicial relativa a este serviço postal recebeu durante o congresso objecções de vários 
países em torno da nacionalidade dos selos a utilizar e da dificuldade em saber se as correspondências 
tinham sido depositadas em alto mar ou nos portos, tendo sido alterada antes da decisão final. Os textos 
definitivos aprovados foram os seguintes: 

Convenção Postal Universal. Viena, 4 de Julho de 1891. 
“Article 11 / 3. Les correspondances déposées en pleine mer à la boîte d’un paquebot ou entre 

les mains des commandants de navires peuvent être affranchies au moyen des timbres-poste et d’aprés 
le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend le dit paquebot. Si le dépôt à bord a lieu pendant 
le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l’une des escales intermédiaires, 
l’affranchissement n’est valable qu’autant qu’il est effectué au moyen de timbres-poste et d’après le tarif 
du pays dans les eaux duquel se trouve le paquebot.” 

A tradução da “Carta de confirmação e ratificação [...]” da convenção postal, constante na 
Collecção official de legislação portugueza anno de 1893, é a seguinte:

“As correspondencias, que no alto mar se lançarem na caixa de correio de um paquete ou se 
entregarem ao commandante de um navio, poderão ser franqueadas por meio de sellos postaes e conforme 
as taxas do paiz a que pertencer ou de que depender o mesmo paquete ou navio. Se a entrega das 
correspondencias a bordo se realisar emquanto o paquete ou navio estiver em um dos pontos extremos ou 
em uma das suas escalas intermediarias, a franquia só será válida quando effectuada por meio de sellos 
postaes e conforme as taxas do paiz em cujas aguas o referido paquete ou navio estacionar.” 

 “Règlement de détail e d’ordre pour l’exécution de la convention
VI. / Application des timbres.
3. – L’application des timbres sur les correspondances déposées sur les paquebots dans les boîtes 

mobiles ou entre les mains des commandants incombe, dans les cas prévus par le parágraphe 3 de l’article 
11 de la Convention, à l’agent des postes embarqué ou, s’il n’y en a pas, au bureau de poste auquel ces 
correspondances sont livrées.”

A carta de confirmação e ratificação atrás citada não contém o regulamento de execução, 
constando o mesmo do Documents du congrès postal de Vienne 1891 [...].
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Com esta redacção o regulamento de execução determinou que a aplicação dos carimbos nas 
correspondências depositadas nos navios, nas caixas móveis ou nas mãos dos comandantes, competisse, 
nos casos previstos pelo parágrafo 3 do artigo 11 da Convenção, ao agente postal embarcado, ou, se o 
mesmo não existisse, ao posto de correio ao qual essas correspondências fossem entregues. 

Figs. 2, 2 pormenor e 2 verso – Carta cujo selo indica proveniência de barco inglês, com carimbo Paquebot 
e marca de dia de entrada em Lisboa de 27 de Outubro de 1897. Encaminhada para Londres com marca de dia de 
chegada, no verso, de 30 de Outubro de 1897. Carimbo Paquebot com data anterior à entrada em vigor da respectiva 
legislação da UPU (1/1/1899). Medidas: cerca de 35x5 mm. A data de 1897 é referida na literatura da especialidade para 
este tipo de carimbo de Lisboa por CÂMARA (1990), DRECHSEL (1980), GREENWOOD/CAMARA (1983) e HOSKING (2000). 

Em 27 de Outubro de 1897 deram entrada no porto de Lisboa os seguintes barcos ingleses, cf. Diario do Governo 
nº 245 de 29 de Outubro:

Vapor Orellana vindo de Liverpool; vapor Liguria vindo de Valparaiso; iate Origin vindo de Fogo; vapor Klyde 
vindo de New-Port; vapor Woodlands vindo de Cardiff e a escuna Little Mystery vinda de St. John.

O número de embarcações inglesas entradas na mesma data não permite uma identificação objectiva daquela 
que terá dado origem a esta carta. 

 
No congresso de 1897 em Washington, entrado em vigor em 1/1/1899, manteve-se o já definido em 

1891 para os selos da franquia e foi definido no Regulamento de execução, VIII, 3, que a correspondência 
em causa seria marcada pelos agentes postais a bordo ou, caso não existissem, nos postos de correio em 
que fossem entregues. Levariam neste caso a marca de dia e a menção Paquebot. A menção Paquebot 
poderia ser colocada de forma manuscrita, por meio de carimbo ou marca. 

A proposta para acrescentar ao texto de 1891 a marcação da correspondência consta do 
Documents du congrès postal de Washington 1897 (1898:75), refere a Circulaire du Bureau international 
du 17 novembre 1893, nº7591/417 e foi analisada pelos congressistas com intervenções em torno do saber 
a quem competia a marcação das correspondências.
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As redacções definitivas aprovadas foram as seguintes:
Convenção Postal Universal. Washington, 15 de Junho de 1897.
Article 11 / 3. Contém o mesmo articulado de 1891.
“Règlement de détail et d’ordre pour l’exécution de la convention
VIII. / Application des timbres.
3. – Le timbrage des correspondances déposées sur les paquebots dans les boîtes mobiles ou entre les 

mains des commandants incombe, dans les cas prévus par le paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, 
à l’agent des postes embarqué ou, s’il n’y en a pas, au bureau de poste auquel ces correspondances sont 
livrées. Le cas échéant, celui-ci les frappe de son timbre à date ordinaire et y appose la mention “Paquebot” 
soit à la main, soit au moyen d’une griffe ou d’un timbre.” (Figuras 3 e 4)

Fig. 3 e 3 pormenor – Bilhete postal ilustrado com imagens do Porto, sem elementos postais no verso, entregue a 
bordo de barco alemão com marca de dia Deutsche Seepost Linie Hamburg Südamerika em 18.12.05, marca de dia do 
Porto na mesma data e carimbo Paquebot com cerca de 34x5 mm. Barco com indicativo não totalmente identificável 
XXX(?), da carreira entre Hamburgo e a América do Sul. Bilhete postal ilustrado encaminhado para Hamburgo com 
chegada a 22.12.05. 

De acordo com o Diario do Governo nº 289 de 21 de Dezembro de 1905, em 18 de Dezembro o serviço das barras 
foi o seguinte no que a entradas de barcos alemães reporta:

Luz (Foz do Douro) – Entradas: vapores alemães Soneck vindo de Hamburgo, Feronia vindo de Bremen e Theseus 
vindo de Anvers.

Leixões – Entradas: vapor alemão Prinz Segismund (sic).
Atendendo a que em 18 não saiu do porto nenhum dos citados, que a 19 só o Prinz Sigismund saiu (embora o Diario 

do Governo não diga para onde), que a 20 saiu o Feronia para Lisboa e que o Prinz Sigismund pertencia à companhia 
marítima alemã Hamburg-Amerikanische Packetfahrt Aktien Gesellschaft (HAPAG), o barco provavelmente foi(?) este 
último, construído em 1902, de 4689 toneladas (4564?). 

Nota - O Diario do Governo nº291 de 23 de Dezembro regista que a 20.12.05 entrou no porto de Leixões o navio 
alemão Petropolis (da Hamburg-Südamerikanische Dampfschiffahrst-Gesellschaft (HSDG)) tendo saído no mesmo dia. 
A não existirem erros sistemáticos de datas nas três marcas de dia o barco não foi este.

Em 1906 em Roma o princípio geral segue a fórmula de 1891/7 e passou a conter a expressão “... 
ou entre les mains des agents des postes...”, texto este que já constava do articulado do regulamento de 
execução de 1897 e que assim passou a constar do texto principal da convenção. 

Convenção Postal Universal. Roma, 26 de Maio de 1906. 
“Article 11 / Affranchissement des envois; coupons-reponse; franchise de port
5. – Les correspondances déposées en pleine mer à la boîte d’un paquebot ou entre les mains des 

agents des postes embarqués ou des commandants de navires peuvent être affranchies au moyen des 
timbres-poste et d’aprés le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit paquebot. Si le dépôt 
à bord a lieu pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l’une des escales 
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intermédiaires, l’affranchissement n’est valable qu’autant qu’il est effectué au moyen de timbres-poste et 
d’après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le paquebot.”

“Règlement d’exécution de la convention
IX. / Application des timbres.
4. – Le timbrage des correspondances déposées sur les paquebots dans les boîtes mobiles ou entre 

les mains des agents des postes embarqués ou des commandants incombe, dans les cas prévus par le 
paragraphe 5 de l’article 11 de la Convention, à l’agent des postes embarqué ou, s’il n’y en a pas, au 
bureau de poste auquel ces correspondances sont livrées en main. Le cas échéant, celui-ci les frappe de 
son timbre à date ordinaire et y appose la mention “Paquebot” soit à la main, soit au moyen d’une griffe 
ou d’un timbre.”

Fig. 5 – Bilhete postal ilustrado com imagem do Rio de Janeiro, sem elementos postais no verso, entregue a bordo 
do barco inglês Asturias, construído em 1908, 12002 toneladas, da The Royal Mail Steam Packet Company (R.M.S.P.), 
em 31.Jun.08. Apresenta marca de dia de entrada em 1(?) Julho de 1908 em Lisboa mais carimbo PAQUETE e marca de 
chegada à Holanda a 4.7(?). O barco efectuava a carreira entre Southampton e Buenos Aires. Apresenta igualmente 
carimbo indicativo de ter sido entregue em alto mar – Posted on the high seas – e de controle no destino(?). 

Em 1920 na Convenção de Madrid não foram introduzidas alterações de conteúdo nos textos em 
análise. O texto é semelhante ao do regulamento de 1906, com actualização do conjunto § e art. Adicionou-

Figs. 4 – Bilhete postal ilustrado do Rio de Janeiro, escrito no verso a 8 de Outubro e encaminhado em Lisboa 
para Paris, com carimbo PAQUEBOT e marca de dia de 24 de Outubro de 1906. Entregue a bordo de barco da The Royal 
Mail Steam Packet Company (R.M.S.P.) que de acordo com o Diario do Governo nº244 de 27 de Outubro de 1906 será 
o paquete Thames (II), proveniente de Buenos Aires, construído em 1889 com 5645 toneladas.
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se também ao texto da convenção a expressão “[...] sauf arranjement contraire entre les Administrations 
intéressées [...]”. 

Convenção Postal Universal. Madrid, 30 de Novembro de 1920.
“Article 13 / Affranchissement des envois; coupons-réponse; franchise de port
5. – Les correspondances déposées en pleine mer dans la boîte d’un paquebot ou entre les mains des 

agents des postes embarqués ou des commandants de navires peuvent être affranchies, sauf arranjement 
contraire entre les Administrations intéressées, au moyen des timbres-poste et d’aprés le tarif du pays auquel 
appartient ou dont dépend ledit paquebot. Si le dépôt à bord a lieu pendant le stationnement aux deux 
points extrêmes du parcours ou dans l’une des escales intermédiaires, l’affranchissement n’est valable 
qu’autant qu’il est effectué au moyen des timbres-poste et d’après le tarif du pays dans les eaux duquel 
se trouve le paquebot. “

“Règlement d’exécution de la convention postale universelle
IX. / Application des timbres.”
3. – Texto idêntico ao de 1906 com actualização do número do artigo.

Em 1924 em Estocolmo manteve-se na convenção a mesma estrutura do serviço postal, tendo sido 
retirada do artigo 36 do regulamento de execução a palavra “griffe”.

Convenção Postal Universal. Estocolmo, 28 de Agosto de 1924.
“Titre III / Dispositions concernant les correspondances postales / Chapitre I
Dispositions générales / Article 42 / Modalités d’affranchissement”
3.-  Contém o mesmo texto de 1920 com utilização de “de timbres-poste” em vez de “des timbres-

poste”.
“Règlement d’exécution de la convention postale universelle
Titre V / Opérations au départ et a l’arrivée des envois / Chapitre unique / Article 36.
Application du timbre à date”
4. – Idem texto de 1906/1920 com adição de palavra “soit” na 1ª frase e supressão da palavra “griffe” 

na última “[...] et y appose la mention “Paquebot” soit à la main, soit au moyen d’un timbre.”
 
Em 1929 em Londres a palavra paquebot foi substituída no então art.º 46, § 3, do texto da convenção, 

por “Navire”. No art.º 41, §4 do regulamento foi introduzida a expressão “oficial de bordo encarregado 
do serviço”. A saber: “A aplicação dos carimbos nas correspondências lançadas nas caixas móveis dos 
navios compete ao agente postal, ou ao oficial de bordo encarregado do serviço, ou, na falta dêste, à 
repartição postal de escala à qual essas correspondências sejam entregues a descoberto. Neste caso, a 
referida Repartição marca as mesmas correspondências com a sua marca de dia e apõe-lhes a indicação 
Navire, Paquebot ou qualquer outra análoga”. 

Convenção Postal Universal. Londres, 28 de Junho de 1929.
“Titre III / Dispositions concernant les correspondances postales / Chapitre I
Dispositions générales / Article 46 / Modalités d’affranchissement”
3. – Idem 1920/24 com substituição da palavra “paquebot” por “navire”.
“Règlement d’exécution de la convention postale universelle
Titre V. / Opération au départ et à l’arrivée des envois. / Chapitre unique. / Article 41.
Application du timbre à date.
4. – Le timbrage des correspondances déposées sur des navires incombe à l’agent des postes 

ou à l’officier du bord chargé du service, ou, à leur défaut, au bureau de poste de l’escale auquel ces 
correspondances sont livrées à découvert. Dans ce cas, le bureau les frappe de son timbre a date et y 
appose la mention “Navire”, “Paquebot” ou tout autre analogue.”

III – A legislação postal e a prática portuguesa

A legislação interna portuguesa e as práticas sobre este assunto seguiram o internacionalmente 
estatuído ao longo do período de tempo em apreço, apresentando-se de seguida alguns exemplos 
diferenciados. A saber: Um decreto com o regulamento dos correios de 1902, uma circular de aplicação 
prática de 1914 e um compêndio de formação profissional de 1922.

1 – Regulamento para o serviço dos correios. Decreto de 14 de Junho de 1902.
“Art.º 365º Incumbe aos agentes postaes embarcados:

a) Comparecer a bordo duas horas antes da partida dos paquetes.
b) Verificar se é feita devidamente a recepção das malas que houver de se effectuar em 

Lisboa ou Porto e nos diversos portos da escala, e fazer com que a carga e descarga das 
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malas se effectue com toda a regularidade e sem demora;
c) Manipular as correspondencias da ultima hora ou que sejam depositadas no 

receptaculo a bordo, antes da partida, ou nos portos de escala, e bem assim registar as 
correspondencias e valores declarados, que para tal fim sejam apresentados a bordo;

d) Dividir, tanto quanto possivel, as correspondencias destinadas a Lisboa ou Porto pelos 
districtos da posta interna, ou por zonas de modo a facilitar a sua rapida distribuição;

e) Vender sellos e mais fórmulas de franquia, tanto aos passageiros e equipagem do 
paquete, como a estranhos que nos portos os procurem – para o que lhes será feito o 
adiantamento competente;

f) Trocar malas com os collegas embarcados em outros vapores da carreira, contendo as 
correspondencias que tenham recebido, tanto avulsas como em malas, para os portos a 
que os outros vapores se destinem;

g) Executar o serviço de permutação de fundos e a recepção de assinaturas para jornaes 
e outras publicações periodicas, quando as circumstancias o permittam e a Direcção 
Geral dos Correios e Telegraphos assim o tenha ordenado;

[...]”

Fig. 6 e 6 pormenor – Bilhete postal ilustrado da Madeira, sem elementos postais no verso, endereçado a Lisboa, 
escrito a 2/4/1910 e entregue a bordo do paquete África, construído em 1905 com 5515 toneladas, da Empreza Nacional 
de Navegação (E.N.N.), com carreira entre Lisboa e as costas ocidentais e orientais de África. Marca de dia de 3(?) de 
Abril de 1910 no Funchal sobre selo de 10 réis de D. Manuel II e encaminhamento para Lisboa. O paquete África saiu de 
Lisboa a 1 de Abril de 1910, para Moçambique, de acordo com o Diario do Governo nº74 de 7 de Abril de 1910. Tarifa 
de bilhete postal interno, 10 réis, cf. art.º 6º do decreto de 14 de Junho de 1902. 

2 – Circular nº1:034/1:646, de 23 de Abril de 1914. In Boletim Telégrafo-Postal nº 244, Abril de 
1914. 

“... á chegada de qualquer navio, o empregado que a bordo receba as malas do correio deve 
pedir que lhe sejam imediatamente entregues todas as correspondências que hajam sido lançadas nas 
caixas de bordo, entregues aos agentes postais embarcados ou aos comandantes no alto mar.

São só estas correspondências que podem ser franqueadas por meio de selos postais do país a 
que pertence ou de que depende o navio e são carimbadas com a marca de dia usual e a chancela 
Paquebot.

Se, porêm, a entrega das correspondências se efectuar a bordo nas caixas aos agentes embarcados 
ou aos comandantes enquanto o navio estiver em qualquer dos nossos portos, isto é, em águas portuguesas, 
a franquia só é válida quando efectuada com selos portugueses, devendo ser considerados nulos quaisquer 
outros que tenham afixados e procedendo-se nessa conformidade.”
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3 – Augusto Véras no Compêndio de legislação postal internacional editado em 1922, para uso 
dos alunos das escolas de correios e telégrafos, descreve na página 55 o procedimento adoptado na 
Convenção de Madrid em 1920 para os selos a utilizar na correspondência de bordo e adiciona-lhe o 
seguinte:

“Alguns países como a Alemanha e a Dinamarca, usam franquiar as correspondências lançadas 
no alto mar nos seus paquetes segundo as tarifas internacionais, outros, como a Inglaterra, segundo as 
taxas do serviço interno. É claro que para as correspondências destinadas ao próprio país.”

Na página 77 descreve o princípio de marcação das correspondências com o carimbo Paquebot 
enunciado no Regulamento da Convenção de 1920.    

IV – Correio proveniente de bordo destinado a Portugal e encaminhado por outros países

O correio enviado de bordo para países diferentes daqueles onde o barco atracava, recebia o 
tratamento postal até aqui referido e era encaminhado em malas fechadas ou a descoberto para o seu 
destino. 

Fig. 7 e 7 pormenor – Bilhete postal ilustrado de Southampton, escrito e datado no verso a 15.9.908, enviado 
para Luso/Portugal,  a partir de barco da Deutsche Seepost Linie Hamburg Südamerika. Trânsito em Southampton com 
marca de dia de 16 SP 08 indicando a proveniência de paquete – PACKET-LETTER – e encaminhamento para Portugal 
com chegada ao Luso em 19 de Setembro. O barco foi o König Wilhelm II, da companhia Hamburg-Amerikanische 
Packetfahrt Aktien Gesellschaft (HAPAG), construído em 1907 com 9410 toneladas, de acordo com o número “XL.” da 
marca de dia e também em conformidade com o descrito pelo remetente no texto – “[...] e cá vamos no alto mar a 
bordo do Kining [sic] Wilhelm II [...]”. 

Nota – Registe-se o facto do remetente ter dividido manualmente a face do bilhete postal destinada ao 
endereço – frente - o que já estava em conformidade com o disposto em XVI. / 2. – do Regulamento da Convenção 
de Roma de 1906, entrada em vigor em 1/10/1907. O artigo em questão estabeleceu que o expedidor dispunha 
do verso e da parte esquerda da frente, estando a metade direita da frente reservada aos selos, endereço e 
menções de serviço.
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V - Síntese

1 - UPU – Congressos e Convenções Postais. 1891-1929.
Aprovação e Ratificação em Portugal

Locais dos 
Congressos 
e datas das 
Convenções

Aprovação em Portugal Confirmação e ratificação texto da 
Convenção Francês-Português

Data de 
entrada 
em vigor

Viena 
4/7/1891

Decreto(?) de 8 de Junho de 1892
Collecção official de legislação 
portugueza Anno de 1892
(D. do G. nº132 de 14 de Junho)

Carta de confirmação e ratificação [...] 
14 de Dezembro de 1893
Collecção official de legislação 
portugueza Anno de 1893 
(D. do G. nº10 de 13 de Janeiro de 
1894)

1/7/1892
Art.º 28

Washington
15/6/1897

Carta de lei de 7 de Julho de 1898
Collecção official de legislação 
portugueza Anno de 1898 
(D. do G. nº149 de 11 de Julho)

Carta de confirmação e ratificação [...] 
30 de Setembro de 1898
Collecção official de legislação 
portugueza Anno de 1898 
Supplemento à Collecção de 
legislação portugueza
(D. do G. nº281 de 15 de Dezembro)

1/1/1899
Art.º 28

Roma 
26/5/1906

§ único do art.º 1º da Carta de lei de 7 de 
Julho de 1898
“É o governo auctorizado a ratificar as 
modificações que os ulteriores congressos 
ou conferencias de união postal 
introduzirem nas mencionadas convenções 
e accordos, e bem assim quaesquer 
ajustes que, sobre serviço postal, sem 
prejuizo das clausulas da mesma união, 
forem concluidos entre Portugal e outras 
nações, comtanto que em nenhum 
caso as disposições que de futuro forem 
convencionadas, importem aggravamento 
dos encargos actualmente estabelecidos”. 
(D. do G. nº149 de 11 de Julho)

Carta de confirmação e ratificação [...] 
7 de Setembro de 1907
Collecção official de legislação 
portuguesa Anno de 1907 
(D. do G. nº209 de 18 de Setembro de 
1907)

1/10/1907
Art.º 28

Madrid 
30/11/1920

Decreto nº 7:399 de 17/3/1921
Colecção oficial de legislação portuguesa 
publicada no ano de 1921 Primeiro 
semestre (D. do G. nº56)

Carta de confirmação e ratificação [...] 
29 de Março de 1921
Colecção oficial de legislação 
portuguesa publicada no ano de 1921 
Primeiro semestre (D. do G. nº69)

1/1/1922
Art.º 30

Estocolmo
28/8/1924

Decreto nº 11:127 de 10/10/1925
Colecção oficial de legislação portuguesa 
publicada no ano de 1925 Segundo 
semestre (D. do G. nº217)

Carta de confirmação e ratificação [...] 
14 de Novembro de 1925
Colecção oficial de legislação 
portuguesa publicada no ano de 1925 
Segundo semestre (D. do G. nº252) 
     

1/10/1925
Art.º 80

Londres
28/6/1929

Decreto nº 18:491 de 19/6/1930
Colecção oficial de legislação portuguesa 
publicada no ano de 1930 Primeiro 
semestre (D. do G. nº140)

Carta de confirmação e ratificação [...] 
26 de Janeiro de 1931
Colecção oficial de legislação 
portuguesa publicada no ano de 1931 
Segundo semestre (D. do G. nº168-supl.)

1/7/1930
Art.º 81

Válida até 
31/12/1934

OBSERVAÇÃO - As conferências de Berna/1876 (novas adesões e direitos de trânsito postal), de Paris/1880 
(encomendas postais), de Bruxelas/1890 (projecto de assinaturas de jornais e publicações periódicas) e o congresso 
de Berna/1900 (comemoração dos 25 anos da UPU), não incidiram sobre o tratamento das correspondências de 
bordo em estudo.
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2 - UPU – Congressos, Convenções e Regulamentos de Execução
Artigos relativos ao correio de bordo. 1891-1929.

Locais dos 
Congressos 
e datas das 
Convenções

Data de 
entrada 
em vigor

Convenção
Artigos sobre 

selos/ franquias

Regulamento
Artigos sobre 

carimbos e marcas

Fontes (ver Fontes e Bibliografia)

Viena 
4/7/1891

1/7/1892
Art.º 28

11, 3 (F1 e F2) VI, 3 (F2) F1 - Collecção official de legislação 
portuguesa anno de 1893
F2 - Documents du congrès postal de 
Vienne 1891

Washington
15/6/1897

1/1/1899
Art.º 28

11, 3 (F1 e F2) VIII, 3 (F2) F1 - Collecção official de legislação 
portuguesa anno de 1898
F2 - Documents du congrès postal de 
Washington 1897

Roma 
26/5/1906

1/10/1907
Art.º 28

11, 5 (F1 e F2) IX, 4 (F2) F1 - Collecção official de legislação 
portuguesa anno de 1907
F2 - Documents du congrès postal de 
Rome 1906

Madrid 
30/11/1920

1/1/1922
Art.º 30

13, 5 (F1 e F2) IX, 3 (F2) F1 - Colecção oficial de legislação 
portuguesa publicada no ano de 1921
F2 - Documents du congrès postal de 
Madrid 1920

Estocolmo
28/8/1924

1/10/1925
Art.º 80

42, 3 (F1 e F2) Titre V
Article 36 (F2)

F1 - Colecção oficial de legislação 
portuguesa publicada no ano de 1925
F2 - Documents du congrès postal de 
Stockholm 1924

Londres
28/6/1929

1/7/1930
Art.º 81

Válida até 
31/12/1934

46, 3 (F1, F2 e F3) Titre V
Article 41, 4 (F2 e F3)

F1 - Colecção oficial de legislação 
portuguesa publicada no ano de 1931
F2 – Convenção acordos e 
regulamentos celebrados no congresso 
postal de Londres 1929
F3 - Documents du congrès postal de 
Londres 1929

Conclusão

Em 4/7/1891 foi regulada pela UPU em Viena a utilização de selos na franquia da correspondência 
entregue a bordo de barcos. Ficou então estatuído que as correspondências entregues no alto mar 
poderiam ser franquiadas com os selos e tarifas do país a que pertencesse ou dependesse o barco, mas, 
se o barco se encontrasse nos pontos extremos do percurso ou em escala intermediária, a franquia e 
taxa só seriam válidas com os selos do país onde o barco estivesse estacionado. A obliteração destas 
correspondências seria efectuada pelo agente postal embarcado ou no posto de correio que efectuasse 
o seu encaminhamento. A legislação para este efeito entrou em vigor em 1/7/1892.

Em 15/6/1897 em Washington o texto sobre a utilização de selos e tarifas das correspondências 
manteve-se igual ao de 1891. O regulamento que veio a ser aprovado especificou que, na inexistência 
de agente postal embarcado, as correspondências atrás referidas  levassem marca de dia e carimbo 
Paquebot no posto de correio onde fossem entregues. Esta determinação entrou em vigor em 1/1/1899. 
São conhecidos carimbos com a designação em questão, em vários países, antes da entrada em vigor 
da convenção. A aplicação do carimbo “Paquebot” consta dos regulamentos até ao fim do período de 
tempo ora em estudo. Em Portugal também foi utilizado o carimbo “Paquete”.

Em 1906 em Roma, 1920 em Madrid e 1924 em Estocolmo a estrutura básica do serviço postal de 
bordo manteve-se.

A UPU e o correio de bordo em Portugal Continental e na Madeira entre 1892 e 1934



147

Em 1929 em Londres manteve-se a utilização de selos e a franquia a pagar. A palavra “paquebot” 
passou a ter, de acordo com o texto do regulamento, os equivalentes “navire” ou “qualquer outra 
análoga”, o que na prática já se verificava desde os primeiros anos do serviço. O regulamento de 
execução da Convenção de Londres passou a referir a aplicação de carimbos também pelo “oficial de 
bordo encarregado do serviço”.

Os procedimentos de tratamento da correspondência em estudo implicaram, ao longo dos anos 
e com as variantes de aplicação de carimbos e marcas especificadas na legislação citada, que selos de 
um país fossem obliterados noutro ou que os objectos de correspondência fossem carimbados por agentes 
postais embarcados ou pelos oficiais de bordo encarregados do serviço do correio. 

As correspondências provenientes de bordo podiam ser destinadas ao país onde os barcos atracavam 
ou a outros países, seguindo posteriormente para o seu destino em malas fechadas ou a descoberto.
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Curiosidades em Obliterações Postais

“A Marcofilia constitui, sem dúvida, o mais curioso
capítulo da mais vulgarizada arte de coleccionar”

António Fragoso, 1943

 1. Preâmbulo

 O verdadeiro interesse manifestado pelos filatelistas 
portugueses sobre marcofilia ainda não fez 100 anos. Pode 
dizer-se que esta especialidade era um parente pobre da 
filatelia nos primeiros tempos após a implantação da Re-
pública em Portugal, apesar de, nessa época na Europa a 
marcofilia merecer já a atenção dos coleccionadores dada 
a relevância para o estudo do encaminhamento das cor-
respondências e das operações postais a que tinham sido 
submetidas.
 
 Para os filatelistas, o estudo de variedades, anoma-
lias e erros apresentados pelas marcas postais é assunto que 
desperta actualmente o maior interesse. 
 
 Por outro lado, a marcofilia, pelas suas caracterís-
ticas e mesmo não sendo uma ciência, pode constituir um 
precioso auxiliar da história e da toponímia.

 2. Objecto e finalidade do trabalho

 Este estudo refere-se a marcas postais obliterantes 
(marcas de dia), conhecidas como do “tipo de 1880” e ovais 
datadas (de dupla oval e outras de oval simples usadas nas 
repartições postais ambulantes) que apresentam, no indi-
cativo do mês, anomalias resultantes de erros do gravador 
quando produziu esses carimbos (em aço ou latão).

 Trata-se, portanto, de marcas do Correio do período 
adesivo em Portugal resultantes de operações de inutiliza-
ção dos selos por marcação manual das correspondências.

 Naturalmente que um trabalho deste tipo, sobre 
matéria muito pouco conhecida, não poderá ser exaustivo 
quanto à listagem das localidades onde essas singularida-
des ocorreram.
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 Tal desígnio está fora das preocupações imediatas pois, como 
sempre acontece no que à marcofilia diz respeito, só com a 
colaboração dos coleccionadores que ao assunto se tenham 
dedicado será possível levar por diante um levantamento mais 
completo. A minha ideia é, tão-somente, mostrar anomalias, 
explicá-las com base na constituição dos carimbos e divulgar as 
que são do meu conhecimento. 

 
 3. Carimbo e marca postal

 Nem sempre, em marcofilia, a nomenclatura utilizada nos escritos 
se torna clara para o leitor devido às nuances na interpretação 
dos termos usados. Para tentar evitar tal dificuldade, começo por 
clarificar o significado que atribuo neste trabalho quando usar os 
dois conceitos primordiais que são susceptíveis de poder causar 
alguma confusão, dado que a eles me irei referir inúmeras vezes 
no decorrer do texto: carimbo e marca postal. 

 Na generalidade, para o filatelista, o conceito de carimbo tanto 
se refere ao instrumento que o operador dos correios usa para 
assinalar uma qualquer operação postal, como à marca que o 
seu uso deixa impressa na correspondência que foi objecto de 
um tratamento. Desde já se notam duas interpretações possíveis 
para um mesmo termo, como aliás o dicionário da Academia 
das Ciências de Lisboa refere ao apresentar para “carimbo” 
vários significados entre os quais o de “objecto” e de “marca 
produzida por esse objecto”.

 Neste trabalho, o termo carimbo será usado apenas no sentido 
de referir o instrumento a partir do qual se obtêm as marcas postais, 
que são o que resulta ao assinalarem-se, nas correspondências, 
as várias operações postais a que foram sujeitas, quer seja 
apenas para inutilização dos selos que ostentam (marcas postais 
obliterantes ou obliterações postais) quer seja para assinalar 
uma outra operação postal qualquer ou indicar, por exemplo, a 
via seguida pela correspondência.

 Neste sentido, podemos dizer que os marcofilistas estudam, 
classificam e catalogam as marcas postais, ou seja, aqueles 
“sinais” que as peças filatélicas (selos, cartas, …) ostentam e 
que lhes foram introduzidos pelos serviços do correio, durante 
a manipulação, para assinalar as operações postais a que as 
correspondências foram submetidas.

  
 4. Os carimbos circulares datados de 1880

 Antes de entrarmos na caracterização das anomalias no 
indicativo do mês detectadas em marcas postais obliterantes, 
vejamos como eram constituídos os carimbos criados em 1880, 
as chamadas marcas de dia, muito semelhantes na estrutura 
(mas não nas legendas nem no esqueleto) aos que hoje em dia 
são utilizados nas nossas estações postais.

 Nas marcas de dia de 1880 surgiu, pela primeira vez, a legenda 
“CORR.º E TEL.º” precisamente porque nesse ano os dois serviços 
– correios e telégrafos – autónomos até então, foram aglutinados 

numa mesma direcção geral.
 
 Nesses carimbos de 1880 os elementos que compõem a data estão dispostos horizontalmente ao 
contrário, como é sabido, do que acontecia nos carimbos datados vindos do período pré-adesivo e nos 
que foram criados no início do período adesivo em que estes elementos estavam dispostos verticalmente.

Fig. 1
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 Em virtude de não se terem encontrado anomalias 
nos carimbos do tipo de 1880 com data horária ou indicativo 
da expedição, não são explorados estes elementos na carac-
terização da constituição dos carimbos.

 O tipo de carimbo em estudo é composto por dois 
elementos bem interligados entre si através de um parafuso - 
há um cabo de madeira que aparafusa numa peça metálica 
de aço onde se encontra o bloco datador (na fig. 1 está re-
produzido um carimbo usado na estação postal de CHAVES).

 Nos carimbos do tipo de 1880, onde o indicativo do 
mês está representado por letras, o parafuso metálico que 
permite a união sólida dos dois elementos pertence ao cabo 
de madeira e nos modelos mais recentes, onde o indicativo 
do mês está representado por algarismos, o parafuso está soli-
dário com o bloco metálico, como se pode ver na fig. 2 onde 
está representado um carimbo da DCP – Direcção Comercial 
do Porto.

 Como naturalmente se compreende, o manipulador 
postal segura o carimbo pelo cabo para o manusear durante 
a operação de inutilização dos selos da correspondência, o 
que nem sempre consegue fazer com a qualidade desejada 
pelos filatelistas e que os regulamentos dos serviços postais 
exigem – marcação legível da data e do nome da estação 
postal – e isto apesar das sucessivas recomendações contidas 
nas circulares que a Administração dos Correios foi fazendo 
chegar, desde bastante cedo, aos seus funcionários através 
das repartições postais.

 Quanto ao bloco datador, é constituído por um 
conjunto de peças móveis (carretos ou rodízios) que giram 
em torno de um mesmo eixo (tambor fixado no interior do 
instrumento). Cada carreto é, dito de uma forma simples, uma 
espécie de roda facetada (cada face contém uma almofada 
para a gravação) com lugar para 12 inscrições. Actualmente, 
nos carimbos com o indicativo do mês em números, só são 
necessárias 10 almofadas.

 Fora do alinhamento do eixo do carimbo há um 
retentor (uma espécie de espigão metálico não pontiagudo) 
que se retira para se poderem mover os carretos para 
acertar o dia, o mês e o ano. O próprio retentor é usado para 
efectuar essa operação e, quando introduzido novamente 
no mecanismo do sistema do bloco datador, bloqueia-o. Nos 
tipos de carimbos mais recentes esse retentor é aparafusado 
para garantir mais segurança (fig. 2).

 Para o indicativo do dia há dois carretos: um para o 
algarismo das dezenas, com quatro almofadas ocupadas 
com os algarismos 1, 2, 3 e um traço (- ) e outro carreto 
para o algarismo das unidades, com os algarismos de 0 a 
9, ficando duas almofadas em branco. Geralmente são 
gravadas duas ou três séries repetidas dos algarismos das 
dezenas tendo em conta o natural maior desgaste destes 
algarismos 1, 2 e 3. 
 
 Em relação ao indicativo do ano, cada carimbo dispõe igualmente de dois carretos, um para 
fornecer o algarismo das dezenas do ano (normalmente apenas com 3 algarismos diferentes, o que 
permite pensar que estes carimbos eram produzidos a pensar num tempo de vida médio de cerca de 30 
anos) e o outro carreto para o das unidades com a sequência de 0 a 9 e duas almofadas em branco (por 
exemplo, 93 significava 1893 e 05 referia-se ao ano de 1905).

   Fig. 2
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 Para o indicativo do mês, estes carimbos circulares datados de 1880 foram concebidos de molde 
a disporem de um único carreto com 12 almofadas onde eram gravadas, em cada uma delas, as três 
primeiras letras do nome de cada mês (contudo, há casos em que foram gravadas mais do que três letras 
do nome do mês). Assim, não havia a possibilidade de aparecerem marcas postais obliterantes com 
as letras trocadas no nome do mês já que se dispunha de 
um único carreto, a menos que o gravador tivesse errado 
ao efectuar o seu trabalho, como aconteceu nos casos 
que irei apresentar e que constituem a razão de ser deste 
trabalho.

   
 5. Os carimbos datados de dupla oval

 Entretanto, vejamos como eram constituídos os 
carimbos datados de dupla oval de que se mostra na fig. 3 
um exemplar usado pelos correios em S. João das Lampas 
e que pertence ao Património Museológico da Fundação 
Portuguesa das Comunicações, tal como o de Chaves 
referido anteriormente. 

 Nesse carimbo, semelhante aos de 1880 no 
funcionamento mas não no esqueleto nem na liga metálica 
que agora é de latão, os cinco carretos que o compõem 
têm 12 almofadas cada um, o que permite uma série de 
doze inscrições. Por sua vez, e ao contrário do que acontece 
nos carimbos circulares datados de 1880, o parafuso que 
serve para ligar as duas partes do carimbo está acoplado à 
parte metálica onde se situa o bloco datador.

 O carreto relativo ao primeiro algarismo do 
indicativo do dia (algarismo das dezenas) tem as almofadas 
gravadas sequencialmente com um traço (-), 1, 2, 3, quatro 
almofadas em branco, o zero (0) e mais três almofadas em 
branco e o carreto do algarismo das unidades apresenta as 
almofadas gravadas com a sequência de 1 a 9 mais o zero 
(0) e duas almofadas por gravar.

 Nos carretos do ano, a sequência dos algarismos 
das dezenas é 8, 9 e 0 com as restantes nove almofadas por 
gravar (a fig. 3 mostra uma almofada em branco no carreto 
relativo ao algarismo das dezenas do ano) e a sequência 
dos algarismos das unidades é de 1 a 9 mais o zero (0) e 
duas almofadas por gravar.

 Esta quantidade de algarismos gravados no 
indicativo do ano, permitiria um período de utilização 
de -1.JAN.80 a 31.DEZ.09, ou seja, de cerca 30 anos, à 
semelhança daqueles que foi habitual gravar nos circulares 
datados do tipo de 1880. Isto certamente sem prejuízo 
de, se o carimbo ainda estivesse em boas condições, se 
inscreverem nas almofadas em branco outros algarismos 
de que o uso necessitasse, prolongando assim a vida 
do carimbo para além do período previsto quando foi 
fabricado.

 Quanto ao indicativo do mês, foram gravadas sucessivamente nas 12 almofadas deste carimbo 
de S. João das Lampas as seguintes legendas: JAN., FEV., MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOS, 
SET., OCT., NOV. e DEZ. De notar que estes indicativos do mês não têm todos as três letras iniciais do nome 
e, por outro lado, na almofada referente a Outubro foi gravada a anomalia OCT, tal como a fig. 3 mostra.
Neste carimbo o retentor tem a forma de um gancho de latão.
 
 Relativamente aos carimbos ovais das repartições ambulantes, de menores dimensões que os de 
dupla oval, a sua constituição e funcionamento são análogos a estes pelo que se tornam desnecessárias 
mais descrições e/ou comentários. 

 Fig. 3
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 6. Erros de gravação no indicativo do mês

 Estamos agora em condições de melhor avaliar as anomalias que terão ocorrido durante o 
processo de gravação dos carimbos no que diz respeito ao indicativo do mês, que é o único aspecto 
que interessa para este estudo.

 Quanto às variedades/anomalias que este sistema de carimbos originou, no que diz respeito aos 
indicativos do dia e do ano, ficará para outro trabalho quando a disponibilidade de tempo o permitir, 
embora António Fragoso se tenha debruçado já, e bem, sobre esse assunto.

 Mas voltemos aos indicativos do mês. A observação de um número incontável de peças do 
período adesivo de Portugal (selos usados, cartas e bilhetes-postais), ao longo das últimas dezenas de 
anos, permitiu-me a aquisição gradual de algum material que evidenciava, nas marcas que ostentava, 
anomalias no indicativo do mês que despertaram a minha curiosidade.

 Embora muito pouco frequentes, encontrei tais anomalias em marcas de dia do tipo de 1880, em 
marcas de dupla oval datadas e em marcas ovais das repartições postais ambulantes, no período global 
de cerca de 60 anos que abarca o último quartel do séc. XIX e as primeiras décadas do séc. XX, mais 
concretamente desde 1878 até 1938.

 Quais são então essas anomalias?

onde devia estar aparece
ABR APR
SET SEP
OUT OCT
DEZ DIZ
DEZ DEC

 Claro que podia dar-se o caso de as marcas estarem mal batidas e, por isso, parecerem o que 
não eram. Contudo, tal circunstância está fora de questão atendendo a que todas as marcas estão bem 
batidas nas peças que irei apresentar e, portanto, não suscitam a mínima dúvida.

 Mas antes de o fazer, é pertinente que se pergunte como poderão ter ocorrido essas anomalias. 
Uma coisa é, desde já, certa: está de lado qualquer potencial falha do operador postal ao actualizar a 
data no carimbo pois as três letras do indicativo do mês eram gravadas em conjunto ficando na mesma 
almofada do carreto.

 Então, como explicar esses indicativos que mais parecem as iniciais dos meses em francês ou 
inglês, conforme os casos? E como interpretar a legenda “DIZ”?

 Nesse tempo os carimbos eram fabricados na Casa da Moeda e poderá questionar-se: será que 
haveria lá algum gravador estrangeiro que se descuidou no trabalho de gravação e ninguém reparou 
no erro? Uma consulta a este estabelecimento impressor sobre essa possibilidade resultou negativa por 
falta de elementos de registo quanto a nomes de gravadores que nela terão trabalhado no período em 
questão.

 De qualquer modo, tendo sido o gravador do carimbo nacional ou estrangeiro, apenas me 
ocorre dizer que se trata de erros do gravador ao efectuar o trabalho, os quais deram azo a que os 
marcofilistas pudessem acrescentar mais umas quantas curiosidades/variedades às suas colecções de 
obliterações postais portuguesas.

 Também não será de excluir a hipótese de esses carimbos terem sido encomendados fora da 
Casa da Moeda e terem escapado a uma revisão cuidada das legendas. 

 7. Relação dos carimbos com erros de gravação

 Os quadros seguintes mostram a listagem das localidades cujos carimbos apresentam erros de 
gravação no indicativo do mês e indicam ainda o período conhecido (certamente ainda bastante 
indefinido) de uso do carimbo com essa anomalia.

Curiosidades em obliterações postais
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Erro de gravação
APR

Tipo de carimbo Localidade Data/Período de uso do carimbo OBS.
dupla oval datado ÉVORA 9 Abril 1880 Fig. 4

dupla oval datado S. BRÁS D’ALPORTEL 22-25 Abril 1880 Fig. 5

dupla oval datado ? (sobre selo da Horta - Açores) 10 Abril 1897 Fig. 6

  

Erro de gravação
SEP

Tipo de carimbo Localidade Data/Período de uso do carimbo OBS.
1880 circular datado BARCELOS 15 Setembro 1933 Fig. 7

1880 circular datado COGULA 7 Setembro 1905 Fig. 8

1880 circular datado COIMBRA 1 Setembro 1893 – 20 Setembro 1904 Fig. 9

1880 circular datado FARO 22 Setembro 1908 Fig. 10

1880 circular datado HORTA (Açores) 15 Setembro 1894 – 4 Setembro 1902 Fig. 11

1880 circular datado VILA FRANCA DO CAMPO (Açores) 7 Setembro 1907 Fig. 12

1880 circular datado VILA FRANCA DE XIRA 19 Setembro 189? Fig. 13

Fig. 5 Fig. 6Fig. 4

Fig. 7

Fig. 13Fig. 10Fig. 8
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Erro de gravação
OCT

Tipo de carimbo Localidade Data/Período de uso do carimbo OBS.
dupla oval datado ABRIGADA 31 Outubro 1883 Fig. 14

dupla oval datado CHAVES 5-30 Outubro 1883 Fig. 15

dupla oval datado COLARES ? Outubro 1893 Fig. 16

oval datado R. A. DO PORTO – LISBOA / C. M. 10 Outubro 1878 Fig. 17

dupla oval datado S. JOÃO DAS LAMPAS (1) ? Outubro ? Fig. 3

(1) Este carimbo encontra-se actualmente na Fundação Portuguesa das Comunicações

Fig. 12

Fig. 11

Fig. 9

Fig. 17Fig. 16Fig. 14
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Erro de gravação
DIZ

Tipo de carimbo Localidade Data/Período de uso do carimbo OBS.
dupla oval datado R. A. DE VALENÇA - PORTO / C. C. 1 Dezembro 1881 Fig. 18

dupla oval datado S. BRÁS D’ALPORTEL 6 Dezembro 1878 – 9 Dezembro 1879 Fig. 19

Erro de gravação
DEC

Tipo de carimbo Localidade Data/Período de uso do carimbo OBS.
1880 circular datado AVEIRAS DE CIMA 27 Dezembro 1917 – 23 Dezembro 1935 Fig. 20

1880 circular datado AVEIRO 6 Dezembro 1916 – 27 Dezembro 1925 Fig. 21

1880 circular datado AVENIDA 20 Dezembro 1892 – 31 Dezembro 1919 Fig. 22, 23

1880 circular datado CASTELO BRANCO 5 Dezembro 1899 Fig. 24

1880 circular datado CASTRO DAIRE 10 Dezembro 1938 Fig. 25

1880 circular datado CUBA 17 Dezembro 1912 Fig. 26

1880 circular datado ÉVORA 14 Dezembro 1905 Fig. 27

1880 circular datado FARO 28 Dezembro 1913 Fig. 28

1880 circular datado FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 17 Dezembro 1925 Fig. 29

1880 circular datado MAFRA 23 Dezembro 192? Fig. 30

1880 circular datado OVAR 24 Dezembro 1911 – ? Dezembro 1923 Fig. 31

1880 circular datado SABROSA (1) 7 Dezembro 1920 – 12 Dezembro 1920 Fig. 32

1880 circular datado SETE RIOS 19 Dezembro 1910 Fig. 33

1880 circular datado SINTRA ? Dezembro 1907 – 29 Dezembro 1922 Fig. 34
(1) Embora o ano da marca no sobrescrito esteja “00” ele corresponde ao ano “20” de 1920 (trata-se de outra anomalia, agora no 
indicador do ano, mas não é erro do gravador)

Fig. 15

Fig. 18 Fig. 19
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Fig. 27Fig. 24

Fig. 20

Fig. 22

Fig. 21

Fig. 23
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Fig. 30Fig. 29Fig. 28

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 31
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 Várias outras peças podiam ser reproduzidas mostrando o uso de alguns destes carimbos dentro 
dos limites dos períodos indicados. Todavia, como isso só serviria para reforçar os elementos apresentados 
e pouco acrescentaria à conclusão final, optou-se por não alongar mais este trabalho.

 Em face do exposto, corroborado pelas imagens apresentadas de peças circuladas e de 
carimbos, não restam dúvidas sobre a realidade destes erros de gravador. Os que se reportam à legenda 
“DEC” são os mais frequentes (mas sempre numa perspectiva de pouco comuns) e aqueles que aparecem 
em carimbos de um maior número de localidades.

 Seria interessante conhecerem-se marcas postais de outras localidades onde estas anomalias 
poderão ter ocorrido e também peças de outros períodos com as marcas apresentadas tendo em vista 
uma melhor caracterização dos intervalos de tempo em que elas se verificaram, tudo indicando, pelos 
exemplares descobertos, que apenas os carimbos datados do tipo de 1880 (além dos ovais datados) 
foram “premiados” com tão estranha distinção.

 Nota final: Agradeço ao Património Museológico da Fundação Portuguesa das Comunicações 
e aos CTT no Porto a oportunidade que me deram de poder analisar e de recolher imagens de carimbos 
para melhor documentar e ilustrar este artigo.

Fig. 33

Fig. 32

Fig. 34
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Fernando Bernardo
faabernardo@msn.com

              

Selos Clássicos de Relevo de Portugal
Variedades não Catalogadas 

(I)

Introdução

Os primeiros selos postais portugueses foram 
emitidos em 1 de Julho de 1853 e, desde então, volvidos 
mais de 150 anos, foram manuseados por muitos filatelistas 
e minuciosamente observados e estudados por pioneiros do 
coleccionismo especializado. Nos dias que correm, seria pois 
improvável a descoberta de novidades de monta no campo 
da filatelia clássica. Porém, de tempos a tempos, ficamos 
boquiabertos com algumas descobertas. É o caso da singela 
peça que se reproduz.

Não obstante os meritórios trabalhos de insignes e 
incontornáveis figuras da nossa filatelia, as sucessivas edições 
do catálogo especializado vêm introduzindo timidamente 
pequenas actualizações na área técnica – refiro-me apenas 
a esta, pois a das cotações não cabe no âmbito deste artigo 
e que, no meu ponto de vista, exigiria uma séria reflexão e 
reclamaria alterações urgentes.

Para o filatelista, mormente o especializado, estas 
variedades, a par daquelas que são levadas à estampa e 
observadas em exposições assim como todas aquelas que 
são dadas a conhecer e debatidas em tertúlias nos clubes 
ou no ciberespaço, ou ainda, resultado das nossas próprias 
descobertas, funcionam como um tónico contra o marasmo, 
obrigando-nos a redobrada atenção e a remexer as nossas 
colecções.

Assim, na prática, o catálogo é (ou deveria ser) o 
veículo natural e o manual de consulta indispensável a todo o 
coleccionador, iniciado ou avançado, que nele vai procurar 
as informações necessárias para a correcta identificação e 
classificação dos seus selos. Todavia, caberá a nós filatelistas 
alterarmos posturas – até para que possamos reivindicar 
melhorias – partilhando as novas descobertas para que estas 
possam vir a ser registadas para todo o sempre nos catálogos, 
acessível e ao serviço de todos os amantes desta fantástica 
modalidade. Ao fazê-lo, estaremos a dar um forte e decisivo 
contributo para o conhecimento, a amplitude e o prestígio 
da filatelia e história postal portuguesa.
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                        “fita direita” em papel costelado e denteado 14

 

Fig. 1 - Elvas (21.7.1874)    Lisboa (22.7.1874)

Fig. 2 - Certificado de peritagem

Fig. 3 - Pormenor do parecer

Selos Clássicos de Relevo de Portugal * Variedades não catalogadas (I)
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Um “fita direita” impresso em papel costelado e perfuração na medida 14... – Quem diria, hein!?

Fiquei admiradíssimo quando em meados de Junho do corrente ano detectei esta estranha 
combinação de papel/denteado. Embora singular, a peça não me oferecia muitas dúvidas. O facto de 
estar sobre suporte circulado e sem o mínimo indício de mão habilidosa conferia-lhe plena credibilidade. 
Ainda assim, decidi partilhar a descoberta no fórum Selos-Postais e aguardei as opiniões dos seus membros, 
alguns deles, conhecedores desta área. As opiniões divergiram entre aqueles que se pronunciaram: uns 
rejeitaram-na, outros mostraram-se cautelosos, e outros ainda, concederam-me o benefício da dúvida e 
endereçaram-me os parabéns. 

Surpreso fiquei novamente quando um amigo (também membro do fórum) me informou que 
possuía um selo solto, com estas características, da taxa de 100 réis, certificado pelo INEXFIP.

Fig. 4  -  (cortesia de A. Abrantes Correia)

Fig. 5 - Parecer da peritagem

Indispensáveis são as consultas às “bíblias” dos saudosos Eng. Armando Vieira e Prof. Oliveira 
Marques. Também, um arrolamento de peças franquiadas com “denteados 14” e “papéis costelados” 
assim como respectivas datas de circulação. Cruzada e processada toda a informação, limito-me a 
reproduzi-la sumariamente e, com as devidas reservas, aventuro-me a tecer algumas considerações.

Papel Costelado
 

O papel costelado é, basicamente, um papel liso que foi comprimido entre dois cilindros. Um 
deles estriado com rectilíneas paralelas, transmitindo-as a uma das superfícies do papel. Estes sulcos 
são homogéneos e dispostos sempre na horizontal, embora mais ou menos pronunciados. Em alguns 
exemplares são quase imperceptíveis a olho nu, sendo necessário observá-los com luz rasante à superfície 
do selo com o auxílio de uma boa lente para os detectar, notando-se melhor nas margens do selo, i.e., 
áreas não impressas e não calcadas pelos relevos do cunho de serviço. No momento da impressão as 
folhas foram introduzidas sem se ter em atenção a face lisa ou canelada. Por isso, existem selos com o 
costelado na frente e no verso. Exceptuando a segunda vaga de taxas na primeira emissão dos “fita 
direita” (15, 150 e 300 réis), o papel costelado é conhecido nas restantes taxas desta emissão. Não há 
documentação oficial que comprove o início ou fim da utilização deste papel. À escassez de peças 
circuladas juntam-se-lhe o facto da ausência de datas nas obliterações da época (carimbos de barras) 
nos selos soltos e a dificuldade em os detectar sobre carta quando o raiado se encontra no verso.

Segundo John Norris Marsden, o papel costelado surgiu em 1870 ou 1871. Na obra de Oliveira 
Marques, este pequeno trecho indicia essa possibilidade:

“Houve é certo, uma mudança de papel em Março de 1871: com efeito, o fiel dos 
armazéns, Augusto César Jorge, dirigindo-se ao Director da Casa da Moeda em 7 
de Março, comunicava-lhe ter nessa data saído do armazém a primeira remessa de 
estampilhas feitas no novo papel.”
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Fig. 6 - Lisboa (26.10.1872)      Figueira da Foz
Carta remetida de Lisboa para a Figueira da Foz, franquiada com três selos de 25 réis (CE 40), todos eles do tipo II e

em denteado 12 ½, um em papel costelado (frente) e os restantes em papel liso, correspondente ao triplo porte 
interno (75 réis) para uma carta com peso compreendido entre 21 e 30gramas.

Selos Clássicos de Relevo de Portugal * Variedades não catalogadas (I)

Por seu lado, Armando Vieira viu, da taxa de 25 réis, peças circuladas entre 6 de Julho de 1872 
e 21 de Março de 1875. Na minha colecção não encontrei peças que extravasassem essas datas limite.

Creio, também, que o “novo papel” seria o costelado. Estranho é que Armando Vieira não 
conhecesse peças antes de Junho de 1872. Seria ténue o canelado? Estaria este presente apenas no 
verso dos selos? 

Certo, certo, é que o papel costelado foi utilizado em várias tiragens. A prová-lo temos, por 
exemplo, os sete tipos (cunhos) referenciados em selos da taxa de 25 réis. 

Tendo presente peças da minha colecção e o recenseamento de outras observadas em 
catálogos de leilões, exposições e de outras origens, há grande probabilidade que a Casa da Moeda 
tenha utilizado este papel em Março de 1871 até finais de 1874. Não se conhecem exemplares em 
denteado 13½ pois a máquina nesta medida só começou a funcionar em Janeiro de 1875.

Denteado 14

A utilização da máquina de dentear na medida 14 é, para mim, um dos grandes mistérios da 
filatelia clássica e, quiçá, jamais teremos certezas sobre as peripécias que levaram à escassa utilização 
desta ferramenta. As dúvidas subsistem e há elementos imponderáveis que dificultam qualquer opinião 
conclusiva. Senão vejamos: 

As duas primeiras máquinas destinadas à perfuração dos selos postais portugueses (tipo grade, 
denteado 12½) foram adquiridas à firma londrina Joseph Fenn e à bruxelense Gouweloos Frères, em 
Fevereiro de 1866 e princípios de 1867, respectivamente. Devido ao aumento do tráfego postal e à usura 
das ferramentas de perfurar, para acautelar previsíveis sobressaltos, em 4 de Janeiro de 1872, o Director 
da Casa da Moeda enviou um interessante ofício ao Director dos Correios: 

“Existem n’esta casa duas machinas destinadas ao serviço de picar os sellos de franquia, 
mas estou receoso de que, no caso de uma d’ellas ter um desarranjo qualquer, a outra não 
possa dar vasão ao trabalho, e porisso julgo do meu dever ponderar a V.Exaª que há grande 
conveniencia e necessidade de fazer acquisição de mais uma das referidas machinas, e 
lembrar que em vista das repetidas queixas do publico, que reconhece não ser o picotado 
actuallmente em uzo tão vantajoso como o que se encontra nos sellos postaes dos outros 
paizes, será também conveniente que a nova machina produzisse um picado bem miudo e 
fossem n’esse sentido reformadas as chapas das duas a que primeiro me referi. “

 
A solicitação foi parcialmente satisfeita. Com efeito, em 18 de Julho de 1872 a Casa da Moeda 

recebeu três peças interiores com destino a uma das máquinas, as quais tinham sido reproduzidas de 
modelos em madeira enviados cinco meses antes à Direcção dos Correios. Por exclusão e lógica, esta 
nova grade perfurou na medida 14, pois como já se disse, não existem selos/peças em denteado 13½ 
antes de Janeiro de 1875, data em que foi adquirida à casa Respaldiza, de Bruxelas. Por explicar está a 
inexistência do denteado 14 em peças circuladas em 1872 e 1873 e encontremo-lo apenas em 1874.  
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 Na minha colecção tenho peças circuladas apenas neste ano, no período compreendido entre 
21 de Fevereiro e 28 de Novembro – existirão porventura outras que dilatem este período.

Uma imperfeição da nova ferramenta de dentear e/ou a sua fragilidade resultante de cortantes 
de menor diâmetro poderá justificar a sua não utilização e, como alvitrou o Eng. Armando Vieira, optou-
se pela utilização das ferramentas antigas reservando a nova para uma emergência. E é bem provável 
que assim fosse. Um episódio relatado pelo Prof. Oliveira Marques reforça essa ideia. Limito-me a citá-lo:

“Em Agosto de 1874, O Director da Casa da Moeda dirigiu um veemente apelo ao 
Director dos Correios, para que alguma coisa fosse feita a bem do material empregado 
na oficina do selo, por que a chapa de uma das máquinas de fazer picado (sic) saira 
imperfeita e, tendo-se partido uma das antigas, valera-lhe a habilidade de alguns 
operários que conseguiram apresentar uma, toda nova, feita na oficina.”

Na prática, este apelo forçou e deu origem à aquisição da máquina 13½ vinda da Bélgica, tendo 
chegado a Lisboa a bordo do vapor “Dante”, em 1 de Janeiro de 1875. Aparentemente, provocou a 
imediata e definitiva inactividade da grade em denteado 14. 

Conclusão

Estas são, para já, os dados que disponho e as inferências que retiro sobre tão nublado assunto. 
As nuvens dissipar-se-ão pouco a pouco com o revelar de novas fontes (oficiais e oficiosas) e/ou com um 
amplo apanhado de peças filatélicas.

Em relação à peça/variedade que deu origem a este singelo artigo, constatamos que o papel 
costelado e o denteado 14 estiveram activos e coexistiram (no espaço e tempo) o que, no meu ponto de 
vista, viabiliza a existência das peças apresentadas. Embora fugaz, inclino-me para uma utilização não 
fortuita e, será expectável que existam mais exemplares com estas características, nestas e noutras taxas.

Estou certo que os filatelistas farão o seu trabalho de reverem os seus selos/peças. Por sua parte, 
os responsáveis pela orientação técnica do catálogo especializado farão o seu, espero.
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Fig. 7 - Ereira (27.11.1874)      Lisboa (29.11.1874)     Rio de Janeiro (24.12.1874) 
Carta datada de Ereira, circulada do Cartaxo para o Rio de Janeiro, franquiada com selo de 50 réis (CE 41) do tipo I, em 

papel liso, denteado 12½ e outro de 100 réis (CE 43) do tipo I, em papel liso, denteado 14, correspondente ao porte 
simples (150 réis)de uma carta com peso até 10g com destino ao Brasil, transportada em paquete subsidiado.
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Monarquia do Norte
Percurso de uma coluna republicana

Preâmbulo

Todos os coleccionadores têm os seus pequenos 
momentos de glória, em que fazem uma compra de carác-
ter excepcional. Comigo aconteceu um desses dias numa 
bela tarde de Julho de 2003. Estava a dar a volta habitual 
pelas “capelinhas” da Baixa, quando ao entrar numa loja o 
comerciante me diz: “Tenho aqui uma coisa especial!... Mas 
é cara!”.

A minha pulsação deve ter disparado de imediato. 
Naturalmente, fiquei interessado e quis saber o que seria essa 
peça tão especial. O comerciante informou-me:” São cator-
ze postais da Monarquia do Norte!...”. Examinei os postais e 
após uma breve discussão do preço (que não me serviu de 
nada, visto que o comerciante sabia muito bem o valor do 
que estava a vender...), acabei por comprar todo o conjun-
to.
Quando me desafiaram a escrever um artigo para o número 
especial da revista do nosso clube, fui buscar ao “baú dos te-
souros filatélicos” estas “jóias” e a história que elas têm para 
contar...
 

O presente artigo tem por base nove postais selec-
cionados do conjunto dos catorze, enviados pelo alferes Iná-
cio Baptista, do 1º Batalhão de Infantaria nº 17, à sua esposa, 
entre 10 de Fevereiro e 1 de Março de 1919, que abrange 
uma parte do período conhecido por “Monarquia do Norte”. 
O estudo desta correspondência, permitirá conhecer o tra-
jecto da coluna desde Torres Novas até ao Cachão. 

Os cinco postais restantes foram omitidos do presen-
te estudo, por conterem mensagens repetitivas e não acres-
centarem informação relevante.

Sabemos que por vezes aparecem conjuntos seme-
lhantes, mas em regra, estes são rapidamente dispersos por 
vários coleccionadores, perdendo-se deste modo a visão 
global que a análise do grupo poderia facultar. Por outro 
lado, o estudo dos trajectos seguidos pelas diversas colunas, 
efectuado através da correspondência e do cruzamento de 
informação com diversas fontes bibliográficas, pode consti-
tuir um apoio para o desenvolvimento de colecções filatéli-
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cas sobre a “Monarquia do Norte”, já que é do conhecimento geral que o material filatélico existente é 
relativamente escasso.

Deste modo, assume uma particular relevância o conhecimento e divulgação desta 
correspondência. 

Enquadramento Histórico

Foi recentemente publicado na revista do clube (nº 414) um excelente artigo, intitulado “Uma 
monarquia republicana”, da autoria do nosso associado Inácio Miranda, cuja releitura, obviamente 
recomendo, e em que são detalhadas várias facetas históricas deste período efémero e rocambolesco. 
Contudo, para uma melhor compreensão do presente artigo, afigura-se necessário efectuar uma 
abordagem sintética de alguns factos, cuja sucessão cronológica nos irão permitir uma visão mais 
abrangente do ambiente em que decorreu a acção.

A implantação da 
Republica em Portugal, 
não foi um processo pacífi-
co nem de aceitação uni-
versal. O novo regime po-
lítico saído da revolução 
de 5 de Outubro de 1910, 
foi desde logo contestado 
pelas facções monárqui-
cas e entre 1910 e 1919 
ocorreram diversas tentati-
vas de militares para repor 
a monarquia em Portugal.
Durante este período de 
grande instabilidade e 
turbulência política, des-
tacou-se a figura do capi-
tão Paiva Couceiro (fig. 2) 
– conhecido pela alcunha 
de “capitão-fantasma” 
– que foi o principal di-
namizador das iniciativas 

monárquicas e o grande 
responsável por várias 

tentativas contra-revolucionárias, incluindo a Monarquia do Norte.

A Republica assumiu, 
nos primeiros anos, um forte 
carácter anticlerical, sobretu-
do nos governos liderados por 
Afonso Costa, alcunhado com o 
epíteto de “Mata-frades”. Desta 
forma, foram tomadas diversas 
medidas que penalizaram os 
interesses da igreja católica e 
passaram pela nacionalização 
dos bens do clero, pela laiciza-
ção do Estado, nomeadamente 
com a introdução de legislação 
sobre o divórcio e o casamento 
civil.

Não causa admiração 
o facto de as duas primeiras 
incursões monárquicas enca-
beçadas por Paiva Couceiro, 
ocorridas em Outubro de 1911 
e Julho de 1912 terem o patro-

Fig. 1 – Postal ilustrado Comemorativo da Revolução de 5 de Outubro de 1910

Fig. 2 – Postal ilustrado Paiva Couceiro e bandeira da monarquia
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cínio de grupos ligados à 
igreja católica.

A primeira incur-
são aconteceu em 5 de 
Outubro de 1911. Consistiu 
na entrada em Portugal 
de uma coluna militar, li-
derada por Paiva Coucei-
ro, pela zona de Vinhais. 
Inicialmente as tropas re-
publicanas não se conse-
guiram opor ao seu avan-
ço. Contudo, a falta de 
apoio popular e o cons-
tante reforço das colunas 
republicanas acabaram 
por provocar a retirada da 
coluna monárquica em 20 
de Outubro, pela fronteira, 
junto a San Marin.

A segunda incur-
são, ocorrida em 3 de 
Julho de 1912, foi melhor 
preparada e contou com o apoio de forças ligadas à igreja católica, destacando-se a guerrilha do pa-
dre Domingos Pereira que provocou a sublevação de Celorico de Basto e de outras localidades como 
Molares, Corgo, Infesta, Carvalho, Canedo, e Vale do Bouro. Esta agitação no Minho destinava-se a pro-

vocar uma distracção, 
enquanto a coluna de 
Paiva Couceiro entrava 
por Trás-os-Montes para 
atacar Chaves no dia 8. 

Estas duas ten-
tativas foram rapida-
mente controladas pe-
las forças republicanas 
e em ambos os casos, 
as tropas lideradas por 
Paiva Couceiro bate-
ram em retirada pela 
fronteira da Galiza. Mas 
os conspiradores monár-
quicos prosseguiram as 
suas actividade dentro 
e fora de Portugal.

Os incidentes e 
acontecimentos, que 
ocorreram neste perío-
do, são muito numero-
sos e dada a sua com-
plexidade não podem 
ser devidamente disse-

cados neste artigo. Apresentamos em seguida, uma breve cronologia de alguns acontecimentos mais 
relevantes: 

1911
19 de Junho - Golpe do Palácio de Cristal – comandado por Paiva Couceiro;
3 de Outubro - Primeira incursão monárquica vinda da Galiza e comandada por Paiva Couceiro;
5 de Outubro – Sublevação de Coimbra e combate de Vinhais.

Fig. 3 – Postal ilustrado editado pela Ilustração Portuguesa em 1912. O Burro 
(Paiva Couceiro) transporta os contra-revolucionários para a Galiza sob o 

chicote do padre Matos. 

Fig. 4 – Postal ilustrado editado pela Ilustração Portuguesa em 1912. As tropas 
monárquicas lideradas por Paiva Couceiro regressam à Galiza derrotadas pelas 

forças Republica Portuguesa. 
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1912
3 de Julho – Segunda incursão monárquica vinda da Galiza e comandada por Paiva Couceiro, 
com combates em Valença, Basto e Chaves;
6 de Julho – Levantamento monárquico-clerical de Celorico de Basto – Guerrilha do Padre 
Domingos Pereira.
1913
21 de Outubro – Tentativa de golpe militar em Lisboa liderado por João Azevedo Coutinho, lugar-
tenente de D. Manuel II.
1914
8 de Abril – Surge a Causa Monárquica, com o apoio de D. Manuel II, que colocou como seu 
representante e lugar-tenente Aires D’Ornelas;
20 de Outubro – Pronunciamento militar de Mafra dirigido pelo Major Rodrigues Nogueira.
1915
20 de Janeiro – Movimento das Espadas;
25 de Janeiro – Inicio da Ditadura de Pimenta de Castro com o apoio das forças Monárquicas;
14 de Maio – Fim da Ditadura de Pimenta de Castro;
27 de Agosto – Revoltas monárquicas em Braga, Guimarães e Santo Tirso.
1916
13 de Dezembro – Revolta militar dirigida por monárquicos e republicanos conservadores, como 
Aníbal de Azevedo e o Capitão Vasco Carvalho em Tomar, Abrantes, Castelo Branco e Figueira 
da Foz.
1917
20 de Janeiro – Tentativa de golpe de Estado militar, comandado pelo Coronel Botelho de 
Vasconcelos e pelos Capitães Vasco de Carvalho e Eurico Cameira;
5 de Dezembro – Revolução Sidonista.
1918
28 de Abril – Eleições. Os monárquicos conseguem eleger 31 deputados para a Câmara e 10 
senadores.
14 de Dezembro - Assassinato de Sidónio Pais;
18 de Dezembro – Formação da Junta Militar do Norte;
23 de Dezembro – Combates entre forças monárquicas e republicanas em Trás-os-Montes; o 
Coronel João de Almeida, da Junta Militar do Sul concentra algumas forças militares em Monsanto.
26 de Dezembro – As forças lideradas pelo Coronel João de Almeida, manifestam a intenção de 
bombardear Lisboa a partir de Monsanto e de lançar a restauração da monarquia, mas desistem 
ao verificar que têm pouca adesão popular.
1919 
10 de Janeiro – Revolta de Santarém, Lisboa (Castelo de São Jorge e Arsenal de Marinha) e da 
Covilhã, para restabelecer a Constituição Republicana;
14 de Janeiro – Movimentações das forças monárquicas;
19 de Janeiro – Implantação da Monarquia do Norte no Porto pela Junta Patriótica do Norte;
23 de Janeiro – Forças monárquicas comandadas por Álvaro de Mendonça com o apoio de Aires 
D’ Ornelas e de João de Azevedo Coutinho, ocupam Monsanto e bombardeiam Lisboa;
24 de Janeiro – Assalto a Monsanto pelas forças republicanas. Prisão de Aires D’Ornelas;
13 de Fevereiro – Queda da Monarquia do Norte na cidade do Porto.
17 de Fevereiro – Libertação de Vila Real.
19 de Fevereiro – Rendição dos últimos redutos monárquicos.

Como se pode constatar, os primeiros anos da República Portuguesa foram caracterizados por 
uma forte agitação social, politica e militar, em que ocorreram diversas greves e tumultos, provocados 
em grande medida pelas enormes dificuldades económicas vividas pela população e pela evidente 
incapacidade dos governos republicanos em resolverem a situação em que o país estava mergulhado. 
Os governos caiam sucessivamente e entre 1910 e 1919, o país conheceu 15 governos e 7 Presidentes da 
Republica. Para além da forte instabilidade política e social, outros factores marcaram de forma indelével 
a sociedade portuguesa, os traumas provocados pela desastrosa participação na Iª Guerra Mundial, 
com milhares de mortos e feridos, a devastação provocada pela Gripe Pneumónica que dizimou cerca 
de 60 000 portugueses, a crise económica e a fome que afectava uma parte significativa da população.

É neste contexto que a morte de Sidónio Pais, assassinado em 14 de Dezembro de 1918, - visto 
por grande parte da população como o “salvador da pátria” - provoca uma profunda revolta popular 
que é prontamente aproveitada pelos conspiradores monárquicos para lançar mais um golpe contra a 
República.

A Monarquia do Norte inicia-se no Porto em 19 de Janeiro de 1919, com a proclamação de 
Paiva Couceiro no Largo do Monte Pedral, em que declara formalmente a restauração da Monarquia. 
Esta restauração teve grande acolhimento popular na região norte do país e abrangeu as províncias do 
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Minho, Trás-os-Montes, Douro e parte das Beiras (Viseu, Guarda e Castelo Branco). A norte apenas a vila 
de Chaves se manteve fiel à República. 

Oficialmente a Monarquia do Norte termina no Porto, em 13 de Fevereiro de 1919, ou seja, 25 dias 
depois do seu início, com a revolta da Guarda Real (ex-GNR) e as acções militares lideradas pelo capitão 
Sarmento Pimentel. Entretanto, o governo continuou a enviar tropas republicanas para o norte do país, 
para acabar com os focos de resistência monárquica que ainda persistiam. O último combate ocorreu 
em 17 de Fevereiro perto de Vila Real e as ultimas localidades dominadas pelos monárquicos renderam-
se em 19 de Fevereiro. Perseguidos pelas forças republicanas, muitos revoltosos monárquicos refugiam-se 
em Espanha.

Paiva Couceiro fez jus à sua alcunha de “Capitão-fantasma”, aparecendo e desaparecendo, 
sem ser detido, segue para o seu exílio em Madrid. Em 1939, António de Oliveira Salazar permitiu o seu 
regresso a Portugal, onde acabou por viver os últimos anos de vida.

Operações militares republicanas

A reacção do governo, aparentemente terá sido lenta e cautelosa, talvez para tomar o pulso da 
situação e tentar perceber a dimensão do que estava a efectivamente a acontecer no país. O ministro 
da guerra cria em 20 de Janeiro o Quartel General que irá preparar as forças republicanas para levar a 
cabo as operações contra os revoltosos do norte. 

Em 21 de Janeiro fo-
ram publicadas as instruções 
nº 1 que regulavam a mobili-
zação das diversas unidades 
de modo a formar: 11 ba-
talhões de infantaria (cada 
uma com 600 homens), 1 
Bateria de metralhadoras; 
4 Esquadrões de cavalaria 
(cada um com 80 cavalos); 
3 Baterias de Artilharia de 
7,5 cm; 3 Baterias de 9 cm; 
1 Companhia de Sapadores 
Mineiros; 1 Serviço Telegrá-
fico; 3 Ambulâncias; 1 Sec-
ção automóvel de transporte 
de feridos; 1 Companhia de 
Subsistências; 1 Coluna de 
Viveres Hipomóvel; 1 Grupo 

Fig. 5 e 6 – Frente e verso de Pos-
tal ilustrado da Cúria, enviado da 
Cúria para Lisboa por um oficial 
do Quartel General de Comando 
em Chefe das Forças em Ope-
rações, apresentando o carim-
bo do comando e  uma flâmula 
de Lisboa do dia 17 Fevereiro de 
1919. Dado que o postal não tem 
outra indicação de data não é 
possível saber quando foi escri-
to, mas sabemos que os oficiais 
terão chegado entre os dias 13 
e 14. Como não apresenta ou-
tras marcas de expedição ou 
de trânsito podemos supor que 
a correspondência era transpor-
tada em mão pelos militares e 
colocada no correio em Lisboa.
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Automóvel (Coluna de Viveres Automóvel); 1 Secção Auto e 1 Oficina de reparação de Automóveis.

No dia 26 de Janeiro o ministro da guerra, tenente-coronel Silva Bastos nomeia o General Alberto 
Mimoso da Costa Ilharco, Comandante em Chefe das Forças em Operações. A 29 de Janeiro é dada a 
ordem para reunir todas as forças em Tancos, Entroncamento e Torres Novas, onde seriam constituídas as 
Forças em Operações. 

O governo procurou obter apoio junto dos populares e tomou algumas medidas curiosas como o 
Decreto-Lei do dia 10 de Fevereiro, em que autoriza a formação de unidades constituídas por voluntários 
civis, dos 17 aos 50 anos de idade (os menores de 21 anos só  poderiam alistar-se com autorização escrita 
dos pais ou dos tutores...). Foram muitos os voluntários que se prontificaram a defender a Republica, com 
destaque para o famoso Batalhão Académico.

Em 31 de Janeiro o Quartel General desloca-se para o Entroncamento, onde permanece até ao 
dia 9. Entre 10 e 13 de Fevereiro o Quartel General esteve na Pampilhosa, de 13 a 22 na Cúria (fig. 5 e 6), 
de 23 de Fevereiro a 4 de Abril na Granja e regressa a Lisboa  no dia 5 de Abril. 

O Quartel General do Comando em Chefe das Forças em Operações, deu por terminadas as 
operações em 21 de Fevereiro e a sua desmobilização foi ordenada em 12 de Abril. 

Trajecto do Alferes Inácio Baptista e o Regimento de Infantaria 17

Passamos seguidamente ao estudo da correspondência enviada pelo alferes Inácio Batista para 
a sua esposa que se encontrava 
a residir em Beja. 

Postal nº 1 - 10 de Feve-
reiro (fig. 7 frente e fig. 8 verso), 
este postal serviu para informar 
que se encontrava de boa saú-
de. No texto faz referência a 
uma cruz que assinalou na fren-
te do postal para indicar a jane-
la do seu quarto no quartel da 
Escola de Equitação de Torres 
Novas, o que desde logo indicia 
que era a primeira vez que aqui 
se encontrava e que teria vindo 
de outro local. 

Fig. 7 e 8 – Frente e verso de 
Postal ilustrado de Torres Novas, 
enviado para Beja pelo alferes 
Inácio Batista. Na Frente do postal 
é visível no primeiro andar, uma 
cruz assinalando a oitava janela 
(contando da direita para a 
esquerda), indicando o quarto do 
alferes. O postal apresenta uma 
marca de isenção de franquia 
batida a violeta com um carimbo 
de recurso e vestígios do carimbo 
circular datado de Torres Novas do 
dia 10 de Fevereiro.
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Postal nº 2 – 12 de Fe-
vereiro (fig. 9 e 10), no texto é 
feita referência ao Regimento 
de Infantaria Nº17 (RI 17). Este 
dado permitiu averiguar que 
o regimento foi criado em 
1862 e extinto em 1937, tendo 
constituído a Guarnição Mili-
tar da cidade de Beja, duran-
te cerca de 75 anos. Também 
foi possível procurar na biblio-
grafia especializada informa-
ção sobre as actividades dos 
militares deste regimento. 

Fig. 9 e 10 – Frente e verso de Postal 
ilustrado de Santa Comba Dão, en-
viado para Beja pelo alferes Inácio 
Batista. O postal apresenta uma 
isenção de franquia manuscrita e 
está datado do dia 12 de Feverei-
ro, apresenta as marcas da Ambu-
lância da Beira Alta II e de chega-
da a Beja no dia seguinte.

Assim, numa consulta rápida do jornal “A Capital” (que se encontra disponível on line no site 
da Hemeroteca de Lisboa), constata-se que alguns elementos deste regimento chegaram a Lisboa no 
dia 23 de Janeiro e logo no 
dia seguinte, tiveram uma par-
ticipação activa no assalto 
a Monsanto contra as forças 
monárquicas. O mesmo jornal 
refere a partida de um bata-
lhão do RI 17 para o norte no 
dia 29 de Janeiro. Segundo 
Rocha Martins estes homens 
foram integrados nas forças 
destacadas para proteger a 
vila de Mirandela. 

Estamos perante uma 
situação aparentemente im-
possível, os homens do RI 17 
encontravam-se já em Miran-
dela, enquanto o nosso alferes 
ainda estava em Torres Novas. 
De facto, esta situação pode Fig. 11 – Postal ilustrado do Quartel de Infantaria Nº 17 de Beja.
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parecer estranha, mas na realidade trata-se de uma situação perfeitamente normal. 

Em primeiro lugar a resposta à mobilização pedida pelo governo não se efectuou toda ao mes-
mo tempo, e foi ganhando adeptos à medida que se percebia que o lado republicano seria vencedor. 
Em segundo lugar, os regimentos foram divididos em batalhões, e nem todos os batalhões formados com 
militares do RI 17, terão seguido para o norte na mesma altura.

Após esta pequena divagação histórica regressemos ao segundo postal. Este foi enviado de 
Santa Comba Dão, no dia 12 de Fevereiro e apresenta uma marca da ambulância Beira-Alta II. Relata as 
atribulações da viagem, efectuada na véspera, de Torres Novas para estação de caminho-de-ferro do 
Entroncamento e daí, de comboio, para Santa Comba Dão. Informa ainda que irão partir para Trancoso.

Chegado a Trancoso o alferes Baptista escreve quatro postais datados de 13 e 14, dos quais ape-
nas iremos comentar dois.

Postal nº 3 – 13 de Fevereiro (fig. 12), dá informações sobre a correspondência enviada e recebi-
da, indicando que se encontrava em Trancoso. 

Postal nº 4 – 14 de Fevereiro (fig. 13), informa que partiram de Torres Novas no dia onze às 14 horas 
e que chegaram a Trancoso no dia doze pelas 22 horas, omitindo a paragem em Santa Comba Dão. 
Informa ainda que irá partir ao meio-dia para Foz Côa.

Fig. 12 e 13 – Dois postais ilustrados de Trancoso, enviados para Beja pelo alferes Inácio Batista. Apresentam ambos 
uma isenção de franquia manuscrita e estão datados dos dias 13 e 14 de Fevereiro, têm as marcas de expedição de 
Trancoso e de chegada a Beja. No segundo postal é referida a notícia da morte de Paiva Couceiro.
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As últimas linhas des-te postal são preciosas: “Acabamos de ter a notícia que mataram o Coucei-
ro e foi implantada a Republica no Porto, oxalá seja verdade para o bem de nós todos”... 

A primeira parte desta notícia era falsa e tratou-se de um boato posto a circular pelos republica-
nos para quebrar o ânimo às hostes monárquicas (de facto Paiva Couceiro só viria a falecer vinte cinco 
anos mais tarde, em 1944), já a segunda parte da notícia correspondia à verdade, a Republica tinha sido 
restaurada na véspera, dia 13 na cidade do Porto. 

No entanto, é notável a velocidade a que a informação circulou, estando o país em plena guer-
ra civil.

Postal nº 5 – 15 de Fevereiro (fig. 14 e 15), informa que partiram de Trancoso na véspera por volta 
do meio-dia, e que chegaram a Meda cerca das 19:30, depois de marchar 25 quilómetros debaixo de um 
imenso temporal. Refere ainda que ficou abotelado (instalado) em casa de um lavrador e que deverá 
partir, no dia seguinte, para Vila Nova de Foz Côa.

Fig. 14 e 15 – Frente e verso de postal ilustrado da Mêda, enviado para Beja pelo alferes Inácio Batista. Apresenta uma 
isenção de franquia manuscrita e está datado do dia 15 de Fevereiro, tem as marcas de expedição da Mêda e de 
chegada a Beja.

Postal nº 6 – 17 de Fevereiro (fig. 16), refere que partiram de Meda no dia anterior, às nove da 
manhã e que marcharam até Vila Nova de Foz Côa, onde chegaram cerca das 17 horas. Informa ainda 
que não sabe para onde se dirigirão em seguida.
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Fig. 16 – Postal ilustrado de 
Vila Nova de Foz Côa, enviado 
para Beja pelo alferes Inácio 
Batista. Apresenta uma isenção 
de franquia manuscrita e está 
datado do dia 17 de Fevereiro, 
tem as marcas de expedição 
de Foz Côa e de chegada a 
Beja

Fig. 17 e 18 – Dois postais ilustrados de Trancoso, enviados do Cachão para Beja pelo alferes Inácio Batista. Apresentam 
ambos uma isenção de franquia manuscrita e estão datados dos dias 23 e 28 de Fevereiro, têm as marcas da 
Ambulância do Tua II e de chegada a Beja. No segundo postal refere que lhe deve escrever para Mirandela.
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Postal nº 7 – 23 
de Fevereiro (fig. 17), 
foi escrito no Cachão 
e apresenta a marca 
da ambulância do TUA 
II, informa que nos dias 
anteriores escreveu 
duas cartas (talvez por 
ter demasiado tem-
po livre), e que se en-
contra num desterro. 
Acrescenta que “ago-
ra já está tudo termina-
do”. Efectivamente as 
últimas forças monár-
quicas renderam-se no 
dia 19. Pelo conteúdo 
do postal pode inferir-
-se que terá saído de 
Vila Nova de Foz Côa 
por volta do dia 20. 

Postal nº 8 – 28 
de Fevereiro (fig. 18), o 
alferes Baptista pede à 
esposa que lhe escre-
va para Mirandela e 
informa que continua 
com o seu pelotão na-
quele desterro.

Fig. 19 – Excerto da notícia publicada na Ilustração Portuguesa do dia 19 de Maio de 1919, relativa ao ataque das forças 
monárquicas ao Cachão. No texto é referido o estabelecimento da firma Camilo Mendonça & Cardoso – Ambulância do Tua.

A pequena povoação do Cachão tinha sido alvo do ataque de tropas monárquicas no dia 9 de 
Fevereiro, cuja destruição está documentado nas páginas da Ilustração portuguesa. 

Fig. 20 – Postal ilustrado de Trancoso, enviado do Cachão para Beja pelo alferes Inácio Batista. Apresenta uma isenção 
de franquia manuscrita e está datado do dia 1 de Março, tem as marcas da Ambulância do Tua II e de chegada a Beja.

Postal nº 9 – 1 de Março (fig. 20), é o último desta série, e ainda foi escrito no Cachão. Informa que 
continua num desterro e torna a pedir à esposa que lhe escreva para Mirandela. 

Monarquia do Norte * Percurso de uma coluna republicana
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Com o término desta correspondência, como se pode depreender do texto dos Postais nº 8 e 
nº 9, a aventura o nosso alferes deverá ter acabado em Mirandela. Daí, terá regressado a Lisboa e mais 
tarde a Beja, de onde terá partido no início do mês de Fevereiro. 

Fig. 21– Postal ilustrado de Mirandela, em que são comparadas duas fotografias, uma tirada antes do ataque das forças 
monárquicas e outra em que se mostram as consequências dos bombardeamentos. A resistência da população ao 
invasor foi premiada com a atribuição à vila da condecoração militar da Torre-Espada.

Como já foi referido anteriormente, um batalhão do RI 17 tinha sido enviado para guarnecer 
esta vila. Mirandela foi alvo vários ataques por parte das tropas monárquicas, o primeiro ocorreu em 2 
de Fevereiro e foi repelido, mas entre os dias 9 e 11 de Fevereiro os monárquicos atacaram três vezes. 
O segundo destes ataques foi muito violento e os bombardeamentos da artilharia causaram grandes 
estragos. A resistência da vila foi heróica mas, para evitar mais baixas as tropas republicanas optaram por 
abandonar a vila em direcção a Chaves. Por sua vez as forças monárquicas, face ao avanço das colunas 
republicanas vindas do sul, abandonaram Mirandela no dia 13 de Fevereiro. 

O heroísmo manifestado pela população e pelos militares republicanos na defesa da vila valeu a 
Mirandela a condecoração da Torre Espada, que lhe foi atribuída em 1 de Agosto de 1920. 

A coluna do Alferes Inácio Batista, também era constituída por elementos do RI 17 e deveria ter 
a missão de ir em socorro dos seus camaradas que se tinham visto em apuros na defesa de Mirandela.

No quadro que se segue apresenta-se um resumo dos nove postais analisados neste artigo.

Nº de ordem Data Local Figuras no artigo
Postal nº 1 10 Fevereiro Torres Novas Nº 7 e nº 8
Postal nº 2 12 Fevereiro Santa Comba Dão Nº 9 e nº 10
Postal nº 3 13 Fevereiro Trancoso Nº 12
Postal nº 4 14 Fevereiro Trancoso Nº 13
Postal nº 5 15 Fevereiro Meda Nº 14 e 15
Postal nº 6 17 Fevereiro Vila Nova de Foz Côa Nº 16
Postal nº 7 23 Fevereiro Cachão Nº 17
Postal nº 8 28 Fevereiro Cachão Nº 18
Postal nº 9 1 Março Cachão Nº 19

Para termos uma visão do trajecto seguido pela coluna militar do alferes Baptista apresenta-se o 
mapa da figura nº 22, presumivelmente desde Beja até Mirandela.

Monarquia do Norte * Percurso de uma coluna republicana
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Fig. 22– Trajecto da viagem do Alferes Inácio Batista entre Beja e Mirandela.

Monarquia do Norte * Percurso de uma coluna republicana
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Epílogo

Os militares do Regimento de Infantaria 17, de Beja, devem ter chegado a Lisboa de forma 
faseada. Os que chegaram primeiro, no dia 23 de Janeiro, entraram no combate de Monsanto e seguiram 
depois para Mirandela no dia 29, estando já presentes no momento em que ocorreu o segundo ataque 
monárquico, efectuado no dia 9 de Fevereiro. 

O alferes Inácio Batista escreve, para a esposa, de Torres Novas no dia 10 de Fevereiro, onde devia ter 
chegado pouco tempo antes. No dia seguinte a coluna parte para o norte, em socorro dos outros militares do 
RI 17, que estavam a defender Mirandela. É muito provável que estes dois factos estejam intimamente ligados 
entre si. O ataque ocorre no dia 9 e no dia 11 a coluna do alferes Batista parte de Torres Novas.

Quando a coluna chegou ao Cachão no dia 23, já tinha terminado a resistência monárquica e, 
aparentemente, o nosso herói não terá tido ocasião de “molhar a sopa” em confrontos com os trauliteiros. A 
correspondência descreve a viagem de doze dias deste batalhão do RI 17 até ao Cachão - situado a cerca 
de doze quilómetros de Mirandela - e depois os oito dias de “desterro” sofridos pelo alferes e seus camaradas. 

Ficamos sem saber se o regimento chegou efectivamente a entrar em Mirandela, mas o nosso alferes 
certamente que lá deve ter ido, quanto mais não seja para ir recolher as cartas da sua esposa.

Como nota final não podia deixar de dar três informações que encontrei enquanto efectuava as 
minhas leituras em A Capital e que apresento em seguida, relativas ao transporte de correspondências.
 

               

  

              In A Capital 15/1/1919                           In A Capital 15/2/ 1919                                 In A Capital 15/2/ 1919                                                     

Será legitimo concluir-se da leitura destas três noticias que as comunicações postais entre o norte 
e o sul do país se efectuaram em navios da marinha de guerra, entre os dias 15 de Janeiro e 19 de 
Fevereiro de 1919, devido à interrupção dos caminhos-de-ferro entre as cidades de Lisboa e do Porto?
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Moçambique - História Postal
Uma carta rara da 1.ª Guerra Mundial

Este artigo pretende ilustrar, com um exemplo escolhi-
do nas peças da minha colecção, aspectos pouco comuns 
da História Postal de Moçambique da época Colonial. Irei 
analisar, segundo diferentes perspectivas, uma carta circula-
da em 1916, que desde logo se afigura como uma peça muito 
interessante, e que, somados os vários aspectos considerados, 
contem um conjunto simultâneo de características muito 
pouco comuns, que a tornam, a meu ver, verdadeiramente 
rara. (Figura 1 e 2 – Frente e verso)

Tentei seguir, até onde me foi possível, várias linhas de 
investigação, em cada uma das características que analisei.

A) - A carta é enviada a partir da então Vila de 
Quelimane, a qual, segundo o censo indicado no Anuário 
de Moçambique de 1917 (pag. 430), tinha 2769 habitantes, 
sendo “218 de raça branca, 289 de raça asiática, 114 de raça 
mista e 2183 de raça preta” (sic).

Refiro estes dados para dar uma ideia do (pequeno) 
número dos prováveis expedidores. 

Não é visível o nome do remetente, pois ainda que 
porventura estivesse escrito no verso, estaria, como se cons-
tata, ocultado, sob a “cinta” branca posteriormente colada. 
Esse desconhecimento limitou-me a ir, com segurança, ainda 
mais longe na análise da peça.

B) - A carta é enviada para o Estrangeiro, e portanto 
está correctamente franquiada com 5 Centavos, quantia que 
pagava o 1º porte (cartas até 15 gramas - em vigor desde 
1/7/1905 até 15/11/1917).

C) - A franquia foi paga através de selos da emissão 
“Ceres” de 1914, com um par de selos de 2 Centavos de 
Quelimane e um selo de 1 Centavo de Lourenço Marques.

Estamos perante um exemplo de utilização inter distrital 
de selos de diferentes Distritos – o que acontecia por falta de 
algumas taxas nuns Distritos e da existência de sobras noutros.

No entanto, esta prática era contrária ao objectivo 
de, em determinada altura, se terem provido alguns Distritos 
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Figura 1

Figura 2

Moçambique - Uma carta rara da 1.ª Guerra Mundial

de Moçambique com emissões 
próprias, para exclusiva utilização 
nesse Distrito (decisão tomada 
muitos anos antes e noutras circuns-
tâncias). Por esse motivo, houve 
necessidade de publicar, em 1915, 
uma Portaria Provincial para tornar 
possível e legal esta utilização inter 
distrital (Portaria Provincial nº 51 de 
21/1/1915).

Assim, a franquia desta 
carta está correcta e dentro da 
legalidade.

Todavia (e este é um pri-
meiro elemento a considerar na 
análise final), não sendo raras, são 
pouco comuns, as peças circu-
ladas e franqui-adas com selos “ 
Ceres “ de Quelima-ne (retirados 
de circulação em 1920).

D) - A obliteração dos selos é feita pelo carimbo hexagonal a preto, em uso na estação de Que-
limane, com data de 3 de Abril de 1916, ou seja, 25 dias após a entrada de Portugal na 1ª guerra Mundial 
– 9 de Março de 1916.

Importa ter presente que Moçambique (porventura o único território Português que tinha, à data, 
fronteira com o inimigo, no caso, a fronteira norte com a Colónia Alemã do Tanganyka), foi “pioneiro” na 
instituição da censura postal em todo o território Português. Com efeito, embora oficialmente, a Censura 
postal só tenha sido instituída pelo Decreto 2465 de 22 de Junho de 1916, publicado no Boletim Oficial de 
Moçambique de 5 de Agosto de 1916, o facto é que já se praticava censura postal e telegráfica desde 
10 de Março desse ano (Portaria Provincial nº 39, dessa data).

Os Militares foram os primeiros a encarregarem-se da censura à correspondência militar, dos 
prisioneiros de guerra e também da correspondência civil. É no entanto evidente que toda a logística e 
organização envolvida nesta acti-
-vidade censória não era, de todo, 
possível concretizar-se nos 25 dias 
que decorreram para a respectiva 
aplicação na peça ora em apreço, 
pelo que esta intervenção censória 
foi necessariamente improvisada e 
precursora.

Com efeito, utilizaram-se 
como carimbos de censura, os ca-
rimbos em uso na Secretaria Militar, 
que foram assim os precursores dos 
carimbos específicos de censura, 
que vieram a ser usados posterior-
mente (conheço a utilização de 
carimbos da Secretaria Militar em 
Quelimane e em Inhambane, e por 
períodos inferiores a um ano!).

São, portanto, escassas as 
cartas que apresentam carimbos da 
Secretaria Militar, desta ou doutra, 
utilizados como carimbo de censura. 
(É outro elemento a somar na valorização desta carta).

E) - O que mais chamou a minha atenção foi, verdadeiramente, a “cinta” branca colada na 
peça, e onde está manuscrito, a vermelho, “Aberta pela censura / 3-4-916“.
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A meu ver trata-se de uma verdadeira cinta de censura, manuscrita e precursora das cintas im-
pressas que foram utilizadas posteriormente e que ainda não estavam, na altura, disponíveis. (conheço 
cintas impressas por exemplo, de Lourenço Marques, ilha de Moçambique e Inhambane, respectivamente 
em Maio, Junho e Agosto de 1916).

A autenticação desta cinta tem não só o carimbo da Secretaria Militar acima referido, como 
também a assinatura do oficial censor – neste caso, como se apurou, 
tratava-se do Capitão Feliciano António da Silva Leal, à data chefe da 
Secretaria Militar de Quelimane.

Não conheço, nem vi referido qualquer outro exemplar seme-
lhante a esta peça com cinta de censura precursora manuscrita. (É, sem 
dúvida, um elemento preponderante, na apreciação global da raridade 
desta peça).

F) - Por fim, realço o destino da carta, que constitui um factor 
adicional igualmente pouco comum: algures nas Índias Neerlandesas, 
na ilha de Sumatra (actual Indonésia).

Consultando os números apresentados nos “Relatório e Estatística 
dos Correios de Moçambique“ para os anos de 1916 -1917, verifiquei que de todas as estações postais de 
Moçambique, foram enviadas para as Índias Neerlandesas Orientais (terminologia oficial da época), ape-
nas 26 cartas no total! (no mesmo ano, foram expedidas 1350 para o Japão e 2183 para a Austrália, p.ex.).

A reduzida quantidade de correspondência expedida de todo o Moçambique para aquela parte 
do mundo, dá uma ideia clara de como são extremamente raras as cartas de Quelimane para esse destino…

Da análise do que está escrito quanto ao destino da carta, consegui reter “Soengei Lipoet Estate” 
e “Kwala Simpang”. 

Da investigação que efectuei acerca do destinatário, foi possível concluir que se tratava de um 
funcionário superior de uma empresa Holandesa de plantação de borracha chamada “Soengei Lipoet 
Cultuur Maatschappij”, sedeada no Soengei Lipoet Estate. 

A Companhia foi fundada em 1908 e tinha cerca de 2.000 hectares de plantação de borracha. 
Localizada na região norte de Sumatra (hoje província de Atjeh), na época uma das mais importantes 
fontes mundiais de produção de borracha.

“Kwala” ou “Koeala” Simpang (escrito de ambas as formas) era a estação postal mais próxima da 
plantação, e que lhe distribuía a correspondência. (Figura 3)

G) - No verso da carta são ainda bem batidos ou visíveis os seguintes carimbos de trânsito:

•	 No Chinde a 5 de Abril de 1916;
•	 Na ilha de Moçambique a 2 de Maio de 1916;
•	 Em Zanzibar a 22 de Maio de 1916;
•	 Em Penang a 25 de Junho de 1916;
•	 Em Medan a 27 de Junho de 1916;
•	 Em Koeala Simpang a 27de Junho de 1916.

Estabelecer o encaminhamento e o trajecto que a carta teve, constituiu o maior desafio de análise, 
que só consegui resolver parcialmente, esboçando nalguns casos explicações, que, embora plausíveis, 
não pude confirmar totalmente.

Desde logo o encaminhamento, primeiro para o Chinde e depois para a ilha de Moçambique, 
tem seguramente a ver com a escassez de transporte regular por via marítima que se vivia nesses tempos 
de guerra e, em especial, após o apresamento dos navios Alemães nos portos de Moçambique. 

Nessa época, eram mais frequentes os navios que escalavam os portos do Chinde, e principalmente 
o da ilha de Moçambique, do que o porto de Quelimane, fossem por navios de cabotagem da costa ou 
de longo curso. 

Moçambique - Uma carta rara da 1.ª Guerra Mundial

Figura 3
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O encaminhamento até ao Chinde poderia ter sido por via marítima ou, mais provavelmente por 
via terrestre.

Mesmo assim, e reflectindo as dificuldades de transporte marítimo desse conturbado ano, 
reparemos que aos 2 dias que demorou até ao Chinde, há que contrapor os 27 dias do Chinde até à ilha 
de Moçambique. 

Por outro lado, a estação postal da ilha de Moçambique, funcionava como centro encaminhador 
da correspondência de todo o norte litoral de Moçambique, para os diferentes destinos, quer em direcção 
a sul (via Beira, Lourenço Marques ou Cabo) e principalmente em direcção a norte, via Zanzibar.

A presente carta demorou 20 dias a cumprir um trajecto até Zanzibar, que em condições normais 
levaria 2 a 3 dias, certamente pela escassez de navios a fazer essa ligação.

Na costa de Moçambique, a carta terá sido transportada, muito provavelmente, por barcos 
Portugueses (do Chinde no mês de Abril de 1916, saíram - em ambos os sentidos - 6 navios mercantes, 5 
Portugueses e 1 Estrangeiro), mas a partir de Moçambique até Zanzibar, posso afirmar com segurança 
que foi transportada por barcos Ingleses, visto que, durante todo o ano 1916, saíram do porto da ilha de 
Moçambique 38 navios mercantes – sendo que no mês de Maio saíram 7 navios (em ambos os sentidos) 
–, todos eles ingleses.

Zanzibar, à época, era uma importante placa giratória na distribuição da correspondência postal, 
quer seguisse para as Colónias Francesas do Indico, quer o destino fosse a Europa e Américas (via Suez), 
quer se destinasse às Índias, Extremo Oriente e Austrália. Vários navios mercantes de muitas Companhias 
Marítimas de diferentes Nacionalidades, mesmo durante os anos de guerra, escalavam este porto.

Não tive possibilidade de especificar qual a Companhia e o navio que transportou esta carta até 
à escala seguinte (Penang), mas, atendendo a certos pormenores, posso especular com algum grau de 
fiabilidade, que terá sido um navio Inglês.
 
     Senão vejamos:

A ilha de Penang, com a capital do mesmo nome (conhecida como Georgetown) formava 
em 1916, juntamente com Malaca e Singapura, as Índias Orientais Britânicas, sob Administração 
Inglesa, situadas na costa Noroeste da Península Malaia, no estreito de Malaca (actualmente é um 
estado da Malásia). Assim sendo, é natural que o porto de Penang fosse principalmente escalado 
por navios de Companhias de Navegação Inglesas, e destas muito provavelmente da “British Índia 
Steam Navigation”, visto ser, de todas as que escalavam Zanzibar, a que tinha maior número de 
navios na rota do Extremo Oriente. 

Moçambique - Uma carta rara da 1.ª Guerra Mundial

Figura 4
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Figura 5

Creio que a duração de 34 dias indicada na carta para a viagem de Zanzibar a Penang, está 
dentro do expectável nessa altura.

A escala seguinte da carta em apreço, a 27 de Junho de 1916, é Medan, situada na costa Nordeste 
da ilha de Sumatra e cidade capital da Sumatra Setentrional, nas Índias Holandesas, quase em frente a 
Penang, e do outro lado do estreito de Malaca.

É pois natural que Penang fosse também ponto preferencial na distribuição de correspondência 
para a ilha de Sumatra e que houvesse transportes frequentes atravessando o estreito de Malaca. Daí os 
2 dias entre estas duas escalas. 

Por último, a carta chega, no mesmo dia a Koeala Simpang, localidade a cerca de 30 km a norte 
de Medan, e estação postal mais perto do destino final, a plantação de borracha da Empresa Holandesa 
atrás citada. (Figura 4 e 5)

Em conclusão, considero esta peça, que constituiu um fascinante desafio pessoal de investigação, 
um exemplar raro da História Postal de Moçambique.

Lisboa, Outubro de 2009
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República de Moçambique
Os misteriosos avisos de chegada de encomendas postais, 

processados nos primeiros meses do novo País

_________________________

1 – Como é geralmente sabido, Moçambique foi, administrativamente, provín-
cia, colónia e estado (não falando nos distritos autónomos, que tiveram selos); 
depois da Independência, a República Popular de Moçambique transformou-
-se em República de Moçambique. Nós preferimos usar a designação de terri-
tório ultramarino, quando nos referimos a Moçambique, antes da sua Indepen-
dência, i.e. num contexto geográfico.
2 – O autor já escreveu diversos artigos em revistas especializadas sobre este 
assunto; veja-se também o e-book, disponível na Internet.

 Introdução

 Já o disse antes!...

 A Filatelia dos Países de Língua Oficial Portuguesa, 
especialmente nos primeiros anos das suas independências, 
apresenta nuances que vale a pena explorar. Esta é a 
opinião que já antes expressei algumas vezes, e que julgo 
não ser demais repetir.

 É certo que a proliferação de emissões nestes 
países é uma realidade que nos entristece; todos os dias 
confrontamo-nos com selos que, na sua quase totalidade, 
nada têm a ver com a sua cultura, história, fauna ou flora, 
recursos naturais, paisagens (e muitos outros aspectos 
que a sensibilidade do leitor facilmente aprende), estas 
quase “vinhetas”, dizia, levaram muitos coleccionadores 
(especialmente portugueses) a votar ao ostracismo filatélico 
os antigos territórios portugueses do Ultramar1.

 Referindo-me à República de Moçambique país 
que, filatelicamente falando melhor conheço, como muitos 
sabem, gostaria de aqui abordar mais alguns aspectos que 
poderiam motivar os coleccionadores, se pusessem de lado 
certos preconceitos.

 Por exemplo: as sobrecargas Independência 
contêm variedades constantes, dignas de atenção, 
especialmente no que respeita à sua posição relativa nas 
folhas; as correspondências registadas dos primeiros anos 
deste país devem ser escrutinadas com cuidado, dadas as 
várias situações que apresentam, em relação aos carimbos e 
etiquetas de registo, resultantes das alterações toponímicas 
que ocorreram2.
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 Sobre este último aspecto, ouso, como exemplo, chamar a atenção para a minha colecção 
subordinada ao tema “República [Popular] 
de Moçambique – Os Primeiros Dez Anos de 
Independência: Correspondências Regis-
tadas”, que numa exposição inter-regional 
obteve medalha de Prata (67 pontos) e feli-
citações do Júri. A visão, talvez algo distorci-
da do jurado que classificou esta colecção 
(para ele, certamente, só os clássicos conta-
vam…), não lhe atribuindo a Prata Dourada 
necessária para a passagem à categoria de 
nacional (mais três pontinhos acrescentados 
às “felicitações”, bastavam….) fez com que 
uma colecção de seis quadros, embora de 
peças modernas, mas única no género, tal-
vez por isso mesmo diferente e digna de ser 
vista, com bastante interesse histórico e di-
dáctico (perdoe-se-me o atrevimento dos 
adjectivos que aqui consigno!), tivesse sido 
relegada para a “prateleira”! A colecção po-
deria continuar a ser exposta nas exposições 
inter-regionais, reconheço… mas para isso se-
ria necessário que eu estivesse disposto a su-
portar os custos inerentes, que actualmente 
não são pequenos! 

 Peço aos leitores que relevem esta nota pessoal, por isso escrita na primeira pessoa do singular, 
o que não é habitual nos meus trabalhos. Termino esta introdução, e, insistindo no meu ponto de vista, 
apresento aos leitores um tema inédito, no âmbito das considerações que acabo de expender, referentes 
a “avisos de chegada de encomendas postais” com anomalias diversas. Este trabalho certamente não 
deixará de lhes interessar, assim o espero.

 Explicação Prévia
 Supostos carimbos de favor

 Quando começámos a coligir apontamentos para o estudo referido, ocorreu-nos que seria opor-
tuno esclarecer uma incorrecção de certo modo comum, sobre supostos carimbos de favor, e que tem 

relação indirecta com o 
assunto que vamos ana-
lisar a seguir, tema este, 
note-se, que é razão de ser 
deste trabalho.

 É frequente aparece-
rem no mercado selos usa-
dos de Moçambique colo-
nial, por vezes com goma, 
em quadras com carimbos 
muito bem batidos e até 
mesmo grandes blocos ou 
meias-folhas (Fig. 1 e 2); o 
mesmo acontece com al-
gumas das primeiras emis-
sões de Moçambique in-

dependente (Fig. 3). Muitas vezes são altos valores (10$00, 15$00, 20$00, 30$00, 50$00), p.e. das emissões 
“Peixes”, “Borboletas”, “Mapa”, “Brasões”, falando só de selos coloniais.

 O que nos surpreende é que vulgarmente estas peças são estigmatizadas com o “ferrete” de 
carimbos de favor, e por isso desprezadas,

Figura 1

Figura 2
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 Haverá razões para isso?

 O “Regulamento para 
a Execução do Serviço de Cor-
respondências Postais nas Pro-
víncias Ultramarinas” (Decre-
to n.º 40.592, de 5 de Maio de 
1956) dá-nos a pista certa para 
esclarecer o assunto.

 Vejamos o que diz o 
Art.º 440, do Capítulo XIX – Ar-
quivo de Documentos. “Os avi-
sos de chegada de correspon-
dências registadas em que haja 
selos afixados e inutilizados são 
enviados […] à caixa privativa 
ou lutuosa dos empregados dos 
C.T.T. à qual pertence o produto 
da venda dos selos inutilizados que se retirem dos mesmos documentos e de outros existentes em arqui-
vo”. E depois, o Parágrafo 2.º determina: “Na falta de caixa privativa ou lutuosa os documentos serão 
enviados […] que promoverá a venda em hasta pública, dos selos retirados” […]. O parágrafo 1.º detalha 
alguns procedimentos internos, de serviço, a cumprir, que não consideramos de interesse transcrever.

 Julgamos que todos estão de acordo em que selos carimbados por favor são aqueles que 
as pessoas levam aos correios, onde qualquer funcionário mais complacente apõe cuidadosamente 
a sua marca-do-dia, após o que o filatelista (principiante?) os recolhe3. Isto significa, como é óbvio 
(e nem precisaríamos de o expressar …), que estes valores postais não cumpriram a sua função de 
portear correspondências ou pagar serviços. Ora acontece que os selos referidos naquele Regulamento 
cumpriram a sua missão: com eles foram pagos portes de correio (ou outros serviços, como p.e. taxas de 
despacho aduaneiro) e ainda, de acordo com o mesmo Regulamento, prestavam ajuda humanitária 
aos funcionários necessitados dos Correios, através da sua lutuosa, depois de vendidos em leilão. Logo, 
se pagaram um serviço postal (e aqui incluímos os portes de encomendas postais, pois o Artigo acima 
transcrito refere claramente “outros [documentos] existentes, em arquivo”) em nossa opinião não são 
carimbados de favor e por isso, insistimos, são perfeitamente coleccionáveis.

 Supomos que vale a pena analisar esta questão com um pouco mais de pormenor, acrescentando 
alguns argumentos em favor da nossa opinião.

 Assim, é importante salientar que já em 1914 – o que não pode deixar de nos surpreender! – foram 
transmitidas instruções em relação ao aproveitamento dos selos inutilizados, para venda em leilão.

 Transcrevemos na íntegra dois documentos muito interessantes e esclarecedores sobre este 
assunto.4

1) Ordem de Serviço publicada no Boletim dos Correios e Telégrafos de Moçambique n.º 108, de 
Outubro de 1914

N.º 583. – Tendo S. Ex.ª o Encarregado do Govêrno, por seu despacho de 30 de Dezembro de 
1913, concordado com uma proposta desta Repartição para que os selos nacionais colados aos avisos 
de remessa das encomendas postais, em vez de destruídos pelo fogo como até aqui, fôssem, de futuro, 
vendidos em leilão, constituindo o seu produto receita da Caixa de Auxílios aos Empregados dos Correios 
e Telégrafos, determino que a secção respectiva da Divisão Postal envie à Direcção da mesma Caixa 
os referidos selos, devendo os avisos de remessa continuarem a ser destruídos pela forma regulamentar, 
depois de permanecerem um ano na Província a contar da data da sua recepção. [sic]
Lourenço Marques, 9 de Outubro de 1914. = O Sub-director, servindo de Director, Leopoldo Carlos Madeira.

2) Ordem de Serviço publicada no Boletim n.º 298, de Setembro de 1928

N.º 91. – Determino que as direcções telégrafo – postais enviem à 3.ª Divisão, mensalmente e 
acompanhados de nota, os selos afixados nos telegramas, à medida que estes forem excedendo o prazo 
de conservação em arquivo e se deva proceder à sua inutilização.

Figura 3

_________________________

3 – É certo que algumas administrações disponibilizam selos carimbados de favor, geralmente temáticos e de taxas baixas, para pacotes; 
mas não é este o caso que analisamos.
4 - Agradecemos ao Amigo Altino Pinto, sempre atento e prestável, por nos ter facilitado o acesso a estes dois documentos, extraídos 
dos seus “arquivos implacáveis”.
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A 3.ª Divisão remetê-los há à Caixa de Auxílios aos Empregados dos Correios e Telégrafos. [sic]
Lourenço Marques, 5 de Setembro de 1928. – O Director, F. Menano.

 Geralmente, estes selos, especialmente os que pagavam os portes das encomendas postais5, 
portes muitas vezes de alto valor (encomendas enviadas por via aérea p.e.), nem sempre eram colados 
nos respectivos impressos. Primeiro, porque os impressos não comportavam os muitos selos necessários 
(Fig. 4 / verso); segundo, porque era mais prático carimbar, no fim da tarde, todos os selos corresponden-
tes ao valor dos portes do movimento diário6. 
Assim, os selos eram cuidadosamente carim-
bados, segundo instruções recebidas, dado 
o fim a que se destinavam em última análise, 
isto é, a venda em hasta pública7, revertendo 
o valor apurado em benefício da Lutuosa dos 
Funcionários dos C.T.T. de Moçambique.

 Estes leilões eram efectuados com 
regularidade, no tempo colonial; após a inde-
pendência de Moçambique ainda se realizou 
pelo menos um leilão, não tendo nós a certe-
za se foram realizados dois ou três (Fig. 4).

 As peças que adiante estudamos 
provêm, na sua maioria, destes leilões.

 Em qualquer dos casos, antes de pas-
sarmos adiante, deixamos a questão: não é 
absurdo pensar-se que os Correios ou particu-
lares carimbassem de favor selos de alto valor 
facial, desvalorizando-os substancialmente?

 Em relação aos Correios, a questão 
seria ainda mais absurda, pois que, carim-
bando-se os selos, estes perdiam o seu valor 
de franquia, apenas servindo para a venda 
em leilões, a preços muito inferiores ao valor 
facial, causando assim graves prejuízos à Fa-
zenda Pública. Naqueles tempos não se emi-
tiam selos para serem carimbados de favor 
e vendidos em pacotes, como o fazem hoje muitos países8; os selos destinavam-se essencialmente a 
franquiar correspondências (embora com um “olho” nos coleccionadores!), segundo as necessidades 
postais. Constituíam um valor que a Fazenda Pública controlava e contabilizava.

 Isto é verdade se considerarmos carimbos de favor somente os valores postais que não tiveram 
utilização postal. No caso de considerarmos de favor, como alguns pretendem, também os selos realmente 
correspondentes a portes e que foram cuidadosamente tratados para serem vendidos em leilão, como 
ficou dito, tendo em vista a sua futura inclusão em colecções filatélicas ao mesmo tempo que cumpriam 
uma função social, então a conversa é outra…

 Regulamento para a execução do serviço de correspondências postais nas Províncias 
Ultramarinas

 Este Regulamento foi aprovado pelo Decreto n.º 40.592, de 5 de Maio de 1956. Era então Raul 
Jorge Rodrigues Ventura, o Ministro do Ultramar. O seu conteúdo é extremamente pormenorizado, com 

_________________________

5 – Existia um Regulamento para correspondências postais e outro para encomendas postais.
6 – Movimento diário, mas também mensal, em determinadas circunstâncias.
7 – Estes leilões eram bastantes concorridos e apreciados, pois permitiam a aquisição de bons lotes por preços muito razoáveis.
8 – Encontrámos em Moçambique cooperantes Soviéticos que tinham em seu poder grandes quantidades de selos novos e usados que 
só trocavam por bons selos de Moçambique, segundo orientações da empresa estatal que controlava a filatelia no seu país. Foi-nos 
dito que, de todas as emissões, eram impressos selos, para além das quantidades oficialmente estabelecidas, destinados àquele efeito.

Fig. 4 – As formalidades aduaneiras, no valor de 418$00, 
referem-se a várias encomendas. No impresso só foram 
colados selos no valor de 118$00; os restantes selos (300$00), 
foram obliterados separadamente.
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as suas 178 páginas (incluindo anexos) e 23 capítulos, divididos em nada menos de 505 artigos e muitas 
alíneas e parágrafos. Imagine-se os conhecimentos que na altura deveriam ter os chefes das estações 
postais, para bem cumprirem a sua obrigação de manter os Correios em perfeito funcionamento, 
comparando com aquilo que actualmente é possível fazer com um simples clic do computador!...

 Mas é claro que este Regulamento (como tantos outros, muito antigos ou mais modernos) não 
perdeu a sua importância para os filatelistas do nosso tempo, que gostam de investigar e divulgar o 
resultado dos seus estudos.

 No caso concreto deste trabalho, a maioria das dúvidas que se possam pôr na interpretação dos 
documentos que vamos analisar serão esclarecidas pela sua consulta. Resolvemos, assim, ao contrário do 
que é costume fazer-se – incluir uma adenda no final ou recorrer a um sem número de notas –, começar 
com uma espécie de sinopse deste Regulamento, que certamente facilitará a boa compreensão do 
trabalho.

 Os leitores dirão se a “inovação” lhes agrada…

 Assim:-

 Capítulo I – Denominação e classificação do serviço de correspondências postais
Art.º 4.º - As correspondências ordinárias e registadas compreendem todas as classes de objectos 
admitidas pela Convenção Postal Universal e seu regulamento ou sejam: cartas, bilhetes-postais 
simples, bilhetes-postais de resposta paga, manuscritos, impressos, impressões em relevo para uso 
dos cegos, fonopostais e pacotes postais.

 Nota – As encomendas postais enquadram-se num serviço à parte, sujeito ao “Regulamento 
para a Execução do Serviço de Encomendas Postais”. Não nos foi possível, infelizmente, ter acesso a 
este Regulamento. Contudo, como em grande parte o Regulamento das Correspondências Postais tem 
muitas disposições que se aplicam também às encomendas, como é o caso do processamento dos 
registos, passagem pela Alfândega (referimos o caso especial dos pacotes postais) e outras, não nos 
parece que este nosso estudo possa vir a ser muito prejudicado.

 Capítulo III – Condições de estabelecimento e execução do serviço
Art.º 27.º - As estações em que possam ser despachadas, de acordo com os serviços alfandegários, 
as correspondências sujeitas a direitos aduaneiros serão autorizadas a permutar malas directas 
com o exterior […]

 Capítulo IV – Estabelecimento, cobrança e isenções de taxas
  Secção I – Estabelecimento de taxas

Art.º 53.º - Os pacotes postais ficam sujeitos às mesmas taxas [postais] que estiverem estabelecidas 
para as encomendas postais.
Art.º 54 – As correspondências submetidas à verificação alfandegária e oneradas com direitos 
aduaneiros ficam sujeitas à metade da taxa de despacho que estiver estabelecida para as 
encomendas postais,

Nota – Entre os documentos que analisamos encontramos as seguintes correspondências (para 
além das encomendas postais), independentemente de terem pago direitos ou não: impressos e pacotes 
postais.

  Secção II – Cobrança de taxas
Art.º 61 – São cobradas dos destinatários das correspondências […] em selos postais a colar nos 
respectivos avisos de chegada. […]
 d) A taxa de despacho aduaneiro […]

 Nota – Chamamos a atenção para este Art.º e respectiva alínea d), devido à sua importância. 
Independentemente do facto das correspondências (ou encomendas) pagarem direitos ou não, a taxa 
do despacho aduaneiro, que no impresso CP34 é designado por “formalidades aduaneiras” era sempre 
paga em selos, sublinhamos.

Art.º 70.º - Parágrafo 6.º, da alínea d) – Os selos correspondentes às taxas devidas são colados nos 
avisos de chegada […]
Art.º 71.º - Para pagamento da taxa em selos postais são utilizados os selos classificados de fran-
quia […].

 Nota – Os procedimentos a que se referem estes dois artigos são confirmados facilmente por alguns do-
cumentos reproduzidos. Existem, contudo, excepções como veremos. Não confundir taxas postais com portes.
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 Capítulo VIII – Separação, registo, arrumação e distribuição de correspondências
  Secção I – Das correspondências ordinárias

Art.º 193.º - As correspondências a submeter a quaisquer formalidades especiais não postais, de-
signadamente as aduaneiras, são tratadas para o cumprimento dessas formalidades e sua en-
trega aos destinatários nas condições estabelecidas para as encomendas postais no respectivo 
regulamento.

  Secção II – Das correspondências registadas

 Art.º 229.º - Em estações de muito 
movimento, podem ser estabeleci-
das […] vários séries de numeração 
de avisos de chegada […]
 Alínea e) – Uma para correspon-
dências recebidas pela via aérea e 
outra ou outras para as recebidas 
pelas vias de superfície.

 Nota – Desconhecemos se esta se-
paração era apenas para efeitos estatísti-
cos ou se as correspondências recebidas 
por avião tinham qualquer tratamento pre-
ferencial, como seria lógico.

 Art.º 262 – Este artigo estabelece a 
maneira de agir, em relação ao manuse-
amento de correspondências, remetendo 
para  o “Regulamento para a Execução do 
Serviço de Encomendas Postais”, os proce-
dimentos que dizem respeito a este serviço.

 Capítulo XIX – Arquivo de docu-
mentos

 Art.º 440 e Parágrafos 1.º e 2.º - Di-
zem respeito ao destino a dar aos selos inu-
tilizados, afixados em documentos diversos. 
Este artigo tem muito interesse e foi transcrito no capítulo anterior deste estudo.

*
 Estas transcrições regulamentares são importantes, como já dissemos, para melhor compreender-
mos os capítulos seguintes.

 Avisos de Chegada de Encomendas Postais com irregularidades várias
 Descrição geral

 Apresenta-se na Fig. 5 (frente e verso), como exemplo, um “Aviso de Chegada de Encomendas 
Postais “ modelo CP34, onde poderão observar-se diversas marcas postais e de Alfândega que nos 
indicam alguns dos procedimentos seguidos em relação ao tratamento dos objectos postais sujeitos à 
intervenção das Delegações Aduaneiras das Encomendas Postais, que funcionavam nos Correios.

 Assim: - 
1. No cimo, número de entrada;
2. Carimbo rectangular linear com a legenda “A Pedido da Alfândega / Apresentar a 

Factura”;
3. Carimbo rectangular linear, com a legenda “Delegação Aduaneira das Encomendas 

Postais / Beira / LIVRE DE DIREITOS”;
4. O impresso apresenta dizeres diversos necessários ao fim a que se destinava, de 

interpretação óbvia: importância a pagar, remetente, destinatário, lugar para a data 
e assinatura do destinatário, etc. Destacamos, pela sua importância o espaço para a 
indicação do objecto postal: E – Encomenda; PP Pacote Postal; I – Impressos.

Figura 5 - Frente
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5. Importância a pagar, referente às formalidades aduaneiras, no caso 16$50 para pacotes 
postais;

6. Marca-do-dia normal da estação postal da Beira 1, datada de 16/10/75 – 16H;
7. Marca-do-dia da estação postal da Beira, específica de Encomendas Postais, datada de 

22/10/75;
8. Assinatura do destinatário e data – 22/10/75

No verso, o impresso inclui espaços para assinalar diversas hipóteses de documentos que a Al-
fândega pede, por julgar necessários para esclarecimento e consequente cabal desempenho das suas 
funções (Fig. 8). O verso era também usado para anotações de vária ordem, como pode ver-se na gra-

vura. Ainda no verso eram colados os selos 
postais referentes à s taxas a pagar, neste 
caso no valor de  16$50 para Pacote Postal. 
Os selos estão obliterados com a marca-
-de-dia usual, de Beira 1, com a data de 
22/10/75, a mesma da entrega do objecto.

Referimos ainda outros avisos de 
chegada de encomendas, sempre da clas-
se de impressos, mas respeitantes a embol-
sos. Nestes casos as importâncias a pagar 
com selos, consignadas no modelo CP34, 
resumiam-se a despesas de embolsos. Um 
carimbo linear com a legenda “Alfândega 
da Beira / Pode entregar / Despacho men-
sal” sugere que os custos das formalidades 
aduaneiras eram cobrados mensalmente 
(sempre em selos, como foi esclarecido). 
Estes selos certamente seriam inutilizados 
da maneira descrita no capítulo “Supostos 
carimbos de favor”.

Anomalias

Nos cerca de setenta documentos 
analisados, encontrámos diversas anoma-
lias ou irregularidades de processamento, 
especialmente no que respeita aos selos 

utilizados no pagamento das formalidades aduaneiras e outros serviços; notámos, também, discrepân-
cias acentuadas nas datas das obliterações destes selos. Analisemos, pois, em pormenor, os casos mais 
interessantes que justificam aquilo que escrevemos na Introdução.

1) – Documentos com selos da República de Moçambique obliterados com marcas-do-dia, da-
tadas antes da entrada em circulação (25/6/75) destes selos, juntamente com selos coloniais

 No título deste trabalho apelidamos de misteriosos estes avisos de chegada de encomendas 
postais. Parte do “mistério” reside no facto de muito destes documentos incluírem selos sobrecarrega-
dos emitidos em 25 / Junho / 1975, obliterados 
com marcas-do-dia anteriores a esta data. 
Analisámos muitos avisos de chegada com as 
seguintes datas; 14/5/75 (a data mais antiga 
observada), 8/6/75 (vários), 9/6/75 (vários), 
12/6/75, 19/6/75 (vários).

 Comecemos por estudar, com mais 
pormenor, os documentos que mostramos 
nas Fig. 6 e 7 e que são bem exemplificativos.

 Temos: data de emissão do aviso – 
5/5/75 (carimbo de encomendas postais); as-
sinatura do destinatário (entrega do objecto 

Figura 5 - verso

Figura 6
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postal) – 12/5/75; segundo carimbo de encomendas postais – 13/5/75; dois selos sobrecarregados (10$00, 
da emissão Mineralogia, Geologia e Paleontologia) e dois selos coloniais (Centenário da OMI/OMM), to-
dos obliterados com a marca-do-dia Beira 1, datada de 14/5/75 (Fig. 6).

 No segundo destes documentos as datas são: data de emissão do aviso de chegada (carimbo 
da Beira 1) – 9/6/75; número e carimbo administrativo (data de entrada do objecto postal na Delegação 
Aduaneira ou data de entrada nos serviços dos correios, vindo da Alfândega?) – 12/6/75; carimbo de 
encomendas postais - 14/6/75; assinatura do 
destinatário – 16/6/75. No verso o documento 
ostenta vistosa e interessante variedade de 
selos: cinco selos sobrecarregados de 20$00 – 
correio aéreo; oito selos coloniais(!?) da emis-
são comemorativa do nascimento do Ma-
rechal Carmona, com a efígie deste antigo 
Presidente da República Portuguesa; um selo 
da emissão Olimpíadas de Munique e outra 
da série evocativa do Campeonato Mundial 
de “Vauriens” (Fig. 7). Todos estes selos estão 
inutilizados com a marca-do-dia de sempre, 
da Beira 1 – 9/6/759.

 Os selos sobrecarregados da Repú-
blica [Popular] de Moçambique foram emiti-
dos pela Portaria n.º 347/75, de 21 de Junho, 
assinada pelo Ministro dos Transportes e Co-
municações do Governo de Transição, em 
17 de Junho e publicada no B. O. N.º 74 – 1.ª 
série, desta data. Transcrevemos a parte que 
interessa: - “É aplicada a sobrecarga “Inde-
pendência / 25 Junho / 75”10 nos selos das 
emissões que a seguir se indicam, nas quan-
tidades igualmente designadas para circula-
rem a partir de 25 de Junho de 1975.”

 Em data anterior, o Governo de Tran-
sição de Moçambique fez publicar a Portaria 
n.º 203/75, de 19 de Abril, publicada no B. O. 
n.º 47, 1.ª Série, da mesma data, de que se transcrevem algumas disposições: “Com a Independência do 
Estado de Moçambique no dia 25 de Junho próximo, os selos postais que se encontram em circulação, 
com excepção dos que celebram o Acordo de Lusaka, deixarão de ter circulação legal, porquanto 
foram confeccionados, para uso na província ultramarina de Moçambique com a legenda “República 
Portuguesa”.
 “Porque não seria possível em tão pouco tempo substituir todos os selos que se encontram na 
casa forte dos CTTM; […]
 “O Ministro das Comunicações e Transportes manda: Que seja aplicada a sobrecarga “Inde-
pendência / 25 Junho / 75” em emissões existentes, previamente escolhidas, tendo em conta o valor das 
taxas, o valor artístico, os motivos e o valor filatélico.”

 Não restam quaisquer dúvidas de que nos termos legais, a utilização antes de 25/6/75 dos selos 
sobrecarregados, não era possível; por outro lado sabemos que até vésperas do dia da Independência 
não entraram nas estações postais do novo país selos sobrecarregados; quer dizer, estes selos não pode-
riam estar nos correios com a antecedência que permitisse a sua utilização nestas condições (a primeira 
data assinalada foi 14 de Maio, como vimos), mesmo considerando erro evidente, ou ignorância dos 
respectivos funcionários. Não acreditamos que assim tenha sido, especialmente porque são muitos os 
exemplos conhecidos de selos sobrecarregados obliterados naquelas condições.

 A única hipótese que podemos considerar é a de que os selos foram colados nos avisos em datas 
posteriores à da Independência, mas obliterados com datas anteriores, sem critérios definidos, fazendo 
rodar para trás os respectivos elementos datadores do carimbo.
_________________________

9 – Todos os carimbos de Beira 1, sem excepção, têm como indicação horária, “16H” no seu datador, o que não deixa de ser estranho. 
Isto poderá significar que estes documentos eram normalmente processados ao fim da tarde.
10 – Note-se que a data efectivamente inscrita nas sobrecargas foi “25 JUN 75”, o que não condiz com as portarias.

Figura 7
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 Observando o documento da Fig. 7 verifica-se a utilização de selos coloniais de três emissões, 
como já foi referido. É sabido que nos primeiros dias após a Independência havia falta de selos sobrecar-
regados. Terá havido a necessidade de recorrer a selos coloniais e por isso optou-se por obliterar estes 
selos com datas anteriores a 25 de Junho? Mas como explicar a utilização, em conjunto, de selos sobre-
carregados?

 Fica-nos, assim, uma grande dúvida: o porquê destas obliterações sobre selos que, efectivamen-
te, ainda não existiam nas estações postais.

 Mas esta questão, leva-nos ainda a outras dúvidas: teria sido feita uma inventariação dos selos 
coloniais? Como era feita a contabilização dos selos especialmente os de imposto postal (selos de Assis-
tência e da Rede de Telecomunicações)? Houve instruções internas (legislação sabemos que não existe) 
autorizando o uso de selos coloniais? Estávamos nessa altura em Moçambique, mas infelizmente o acesso 
a alguma informação não era fácil, por razões de ordem diversa.

 E voltando às obliterações com datas anteriores à emissão dos selos sobrecarregados, devemos 
dizer que fizemos um exaustivo estudo de todas as datas existentes nos documentos, efectuando diversos 
exercícios comparativos, cruzamos datas e outros elementos, à procura de uma qualquer lógica para as 
datas, mas não conseguimos chegar a uma conclusão; com excepção do documento da fig. 6, que nos 
aparece com alguma razão de ser, pela sequência de datas: 5, 12, 13 e 14 de Maio (esta última a data 
de obliteração dos selos), tudo é bastante confuso.

 São peças muito interessantes, em nossa opinião dignas de atenção.

 2) – Selos coloniais obliterados antes da data da independência, juntamente com selos da Repú-
blica de Moçambique. Taxa completada com selo fiscal colonial, funcionando como selo postal

 Já analisámos com algum pormenor vários documentos com selos sobrecarregados, emitidos em 
25/6/75, mas obliterados, com marcas-do-dia anteriores a esta data.

 Este caso (Fig. 8 / frente e verso) é bastante interessante, pelas datas que apresenta e por a taxa 
referente às formalidades aduaneiras (16$50 para PP)11 ter sido paga com um selo sobrecarregado e dois 
selos de Moçambique colonial, complementados com um selo fiscal de $50. Os selos estão inutilizados 

_________________________

11 – As taxas referentes às formalidades aduaneiras eram: Impressos – 4$00 ou 4$50; Pacotes Postais – 16$50; Encomendas – 22$00.

Figura 8 - Frente Figura 8 - Verso
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com a marca-de-dia habitual de Beira 1, que tem a data de 8/6/75. Nota-se ainda o mesmo carimbo 
com data de 21/6/75, aposto no verso.

 Na frente, além do carimbo da Alfândega e da marca “avião”, vêem-se os seguintes carimbos: 
encomendas postais – 20/6/75 e ainda 27/6/75, i. e. apenas dois dias após a data da Independência de 
Moçambique, o que não deixa de ser curioso.

 Julgamos que os documentos aqui descritos, com selos fiscais erradamente usados como selos 
postais, têm cabimento em colecções de selos fiscais. Como informação adicional especialmente dirigida 
aos coleccionadores desta especialidade, anotamos que o Diploma Ministerial n.º 52/81, de 15 de Julho 
de 1981, no seu Art.º 1, determina que […] “As estampilhas do selo de Assistência Pública, do Selo de De-
fesa Nacional e do Selo Fiscal poderão ser uti-
lizados, de forma indiferenciada e atendendo 
apenas ao valor respectivo, em todos os actos 
passíveis do Imposto de Selo”.

 Salientamos que este Diploma Ministe-
rial se refere exclusivamente a aspectos fiscais, 
sendo interessante constatar que ainda em 
1981 e posteriormente (Fig. 9) poderiam encon-
trar-se nos documentos oficiais de Moçambi-
que Independente selos com simbologia colo-
nial (o desenho dos selos de “Defesa Nacional” 
incluía, além do escudo português, os brasões 
das oito Províncias Ultramarinas Portuguesas!).
 
 3) – Selos da República de Moçambi-
que juntamente com selos coloniais utilizados 
depois da data da Independência

 Uma situação idêntica àquela que 
acabamos de analisar, mas agora no sentido 
inverso, considerando uma perspectiva tem-
poral.

 O documento que se reproduz na Fig. 
10, apresenta-nos selos sobrecarregados, jun-
tamente com selos coloniais, carimbados em 
28/7/75. É mais uma situação típica de utiliza-
ção de selos de Moçambique colonial após a 
Independência.

 Neste caso é de interesse conferir as 
datas existentes na frente do aviso de chega-
da: carimbo de encomendas – 20/6/75; data aliada a um número de carimbo datador vulgar – 8/7/75; 
outro carimbo de encomendas - ?/7/75; assinatura e carimbo administrativo do destinatário – 27/6/75 
(parece-nos que a indicação do mês – Junho – foi engano, por troca com Julho).

Figura 9

Fig. 10 – A emissão do “Acordo de Lusaka” é considerada 
a última emissão de Moçambique colonial e a primeira do 
novo país. Isto porque estes selos circularam legalmente 
antes e depois da Independência.
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 Para complicar tudo vê-se ainda uma marca-do-dia com data de 21/6/75, no verso, batida antes 
de serem colados os selos acima referidos (carimbo de 28/7/75), o que se prova por um dos selos estar 
parcialmente sobreposto nesse carimbo.

 Na frente foi aposto o carimbo “avião”.

 4) – Documentos com selos coloniais utilizados depois da Independência de Moçambique

 No documento que se mostra na Fig. 11, pode ver-se selos coloniais de nada menos do que qua-
tro emissões distintas, utilizados após a Independência do país, pois estão carimbados com a marca-do-
-dia da Beira 1, com data de 7/7/1975 (lembramos que a Independência ocorreu a 25/6/75) i. e. depois 
da retirada de circulação daqueles selos,12

 Na frente encontram-se as seguintes datas: carimbo de encomendas postais datado de 20/6/75 
(antes da Independência, portanto), que é a data da emissão do aviso de chegada; 3/7/75, em carimbo 
datador administrativo – data de entrada na Delegação Aduaneira (?);12 carimbo de encomendas pos-
tais e data de entrega – 7/7/75.

 O PP pagou, em selos postais, 26$50, assim repartidos: 16$50 de formalidades aduaneiras, mais 
10$00 de armazenagem. Em dinheiro foram pagos 185$00 referentes a direitos aduaneiros.

 Nota-se ainda o carimbo “avião”.

 A utilização de selos coloniais em muitos objectos postais, depois da Independência de Moçam-
bique, certamente por falta de selos sobrecarregados, especialmente em datas próximas da Indepen-
dência, não é caso raro, como já referimos; razão porque, em relação a este aspecto, nos ficamos por 
aqui, não valendo a pena reproduzir outras peças.

 5) – Selos de imposto postal “Rede de Telecomunicações” e selo fiscal colonial, usados depois da 
Independência como selos postais

 Nas Fig. 12 e 13, podemos ver dois interessantes documentos, que mostram mais uma vez a con-
fusão existente nos Correios de Moçambique, por inexperiência do pessoal e falta de condições devido 
a razões sobejamente conhecidas.
_________________________

12 – Recorde-se que todos os selos coloniais, com excepção da emissão “Acordo de Lusaka”, foram retirados da circulação em 25/
Junho de 1975, conforme portarias já indicadas.

Figura 11 - Frente Figura 11 - Verso
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 Trata-se da utilização de selos de Telecomunicações, como se fossem selos postais13. No docu-
mento da Fig. 12 foi ainda usado um selo fiscal de $50 para completar a taxa, certamente por falta de 
selos postais deste valor, situação que encontramos diversas vezes. A importância de 7$50 diz respeito a 
4$50 de formalidades aduaneiras (Impressos), mais 3$00 referente a despesas de embolso, conforme se 
verifica na frente do documento.

 Como já vimos as taxas referentes a serviços relacionados com a Alfândega e ainda taxas 
postais teriam de ser obrigatoriamente pagas em selos postais (veja-se a legislação publicada no 
capítulo anterior). A utilização do selo fiscal diz respeito a uma situação obviamente errada e não 
necessita de mais comentários. Chama-se, contudo a atenção para o interessante conjunto de selos 
postais sobrecarregados no valor de 20$00 (procedimento correcto) complementados com dois selos 
de Telecomunicações – 2$00 (Fig. 13). Neste caso a taxa é de 22$00, como é evidente referente às 
formalidades aduaneiras para uma encomenda livre de direitos.

 Julgamos que tem algum interesse, 
abrir aqui um parêntese, aproveitando a 
oportunidade para explicitar as normas de 
utilização destes selos de imposto postal, 
criados especificamente para melhorar a rede 
de comunicações dos Correios, Telégrafos e 
Telefones, da então Província de Moçambique 
[…]cujo estado é [era] precário em muitos 
sectores, não comportando o orçamento 
ordinário dos mesmos serviços os elevados 
encargos que resultarão daquela melhoria” 
(Fig. 14, 15, 15A e 16).

 A introdução transcrita explica a 
razão de ser deste imposto postal criado pelo 
Diploma Legislativo n.º 2.587, datado de 20 de 
Março de 1965, e que entrou em vigor em 1 
de Abril daquele ano. Os selos foram impressos 
na Imprensa Nacional de Moçambique, 
conforme desenho aprovado pelo Governo-Geral.

 Transcrevemos o Art.º 2.º, aquele que mais interessa para a Filatelia;

Figura 13Figura 12

Fig. 14 – Utilização dos selos “Rede de Telecomunicações” em 
correspondências de 1.ª classe (cartas e outras). Taxa de $50, 
a que corresponde a um imposto postal de 50%, em relação 
ao porte de uma carta simples, que era de 1$00

_________________________

13 – Supomos que as receitas referentes aos selos de “Assistência” e de “Rede de Telecomunicações”, na altura, não eram canalizadas 
para os objectivos que levaram à sua criação.
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“Art.º 2.º A série de selos referida no artigo 1.º, que será utilizada somente no serviço interno da 
Província, é constituída pelos seguintes valores:

a) Para as correspondências de 1.ª classe (cartas e bilhetes postais) e para os tele-
gramas -  $50

b) Para outras classes de correspondência - $30
c) Para encomendas postais – 1$00
d) Nos vales de correio e telegráficos e nos vales de embolso a cobrar no acto do 

pagamento – 2$50
e) Nas operações acessórias do serviço de vales – 2$50”

 Lembre-se que o valor de 
1$00, aplicado nas encomendas pos-
tais, era adicional aos portes, pelo que 
nada tem a ver com o assunto que 
vimos estudando. Contudo, justifica a 
existência deste valor nos balcões do 
serviço de encomendas postais, tendo 
sido utilizado (indevidamente, como 
vimos) para o pagamento das taxas 
aduaneiras, por uma de duas razões;

1. ou porque havia um grande 
stock destes selos naqueles ser-
viços;

2. ou por falta de selos postais. 
    
Vem a propósito esclarecer 

que o valor das importâncias corres-
pondentes aos impostos postais de 
“Assistência” e “Rede de Telecomu-
nicações”, foi incluído nos portes das 
correspondências em fins de 1975 ou 
em 197614. Nas Fig. 15A e 16 mostramos 
peças ainda com selos de telecomunicações (Novembro e Dezembro de 1975).

Voltando aos selos de telecomunicações, de acordo com a sua utilização conforme o Diploma 
Legislativo, pressupõe-se que não poderiam existir múltiplos usados, a não ser com carimbos de favor; mas 
efectivamente existem, enquadrando-se no procedimento que transcrevemos no capítulo que intitula-
mos “Supostos carimbos de favor”.

6) – Outras situações: Avisos de chegada com a indicação “Avião”

Encontramos muitos avisos de chegada de objectos postais com a indicação “Avião” em dois 
tipos de letra (Fig. 8, 10 e 17).

Não restam dúvidas de que 
esta marca era aposta nos Correios, 
na altura em que se emitia aquele 
documento, sendo por isso óbvio 
que este não viajou de avião. Con-
tudo, julgamos que a justificação 
para esta marca se encontra no 
Art.º 229, alínea e), do Regulamento 
(artigo que já referimos), que deter-
mina o estabelecimento de várias 
séries de numeração para os avisos 
de chegada, nomeadamente para 

Fig. 15 – Selo de telecomunicações de $30 para impressos. Neste caso 
o imposto postal era de 100%!

Fig. 15A – Imposto postal de telecomunicações numa interessante 
peça filatélica. O selo requerido ($50) foi composto por um selo de 
$30 de telecomunicações e $20 em selos postais.

_________________________

14 – Lamentamos não poder transmitir com 
exactidão esta informação, por ter desapa-
recido dos nossos arquivos.
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as correspondências vindas por via aérea e pelas vias de superfície. Fica por esclarecer é se estas corres-
pondências de via aérea teriam um tratamento preferencial, o que seria normal; daí a necessidade da 
indicação de via aérea.

Como ficou dito, naturalmente estes avisos de chegada, embora nunca tenham entrado num 
avião, referem-se a objectos postais que foram recebidos por essa via. Na maior parte dizem respeito a 
impressos ou pacotes postais; as encomendas, mais volumosas e pesadas utilizariam as vias normais.

E aqui pomos a questão: poderão estes documentos, com a marca “avião”, ser considerados 
válidos para uma Classe de Aerofilatelia? Não nos lembramos que alguma vez esta questão tenha sido 
posta em letra de forma. Talvez  por que o assunto não tenha qualquer interesse! Assim como não gostamos 
de escrever sobre aspectos filatélicos que não conhecemos em profundidade, damos a palavra aos 
especialistas da modalidade!...

*
Como é sabido de todos, em Filatelia nunca se pode ter a última palavra; isto mesmo se verifica 

em relação ao tema deste artigo, pois muitas dúvidas ficaram por esclarecer. Assim as contribuições 
dos leitores, quer no esclarecimento de alguns pontos, quer na rectificação de erros que por ventura 
encontrem, serão bem-vindas.

Fig. 16 – Taxa de 2$50 de telecomunicações a apli-
car nas requisições de vales do correio e telegráfi-
cos, que era obrigatória, conforma e tabela.

Figura 17
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1 – Há anos adquiri a um comerciante então 
estabelecido em Lisboa, um conjunto de documentos 
relativos aos Correios de Moçambique, nomeadamente 
legislação diversa, mas que incluía também alguma 
correspondência particular, trocada entre filatelistas, onde 
se referia, a certa altura, uma povoação ali designada por 
“Fontes Villa”, a que corresponderia um carimbo de correio, 
relativamente escasso, com a mesma designação.

Investigando um pouco, vim a saber que tal 
povoação se localizara junto ao Rio Púnguè, e não muito 
distante da cidade da Beira.

Porque se trata de uma zona que muito bem conheci, 
visto que, residente em Vila Pery (actual Chimoio) durante 
largos anos, tinha que deslocar-me, por razões profissionais, 
e com bastante frequência, a localidades diversas, 
abrangendo uma área que, grosso modo, longitudinalmente 
ia da Machipanda à Beira e, transversalmente, da Gorongosa 
ao Rio Revué, achei curioso, e simultaneamente intrigante, 
nunca ter conhecido, nem ter tido qualquer notícia, mesmo 
que casual, da existência, presente ou passada de tal 
povoação.

Joaquim Lopes Trindade
 cfportugal@mail.telepac.pt

              

A Povoação de FONTESVILLA
e o Caminho-de-ferro da Beira

Construção da ponte ferroviária sobre o Rio Pungué em Fontesvilla

Construção da via ferroviária Beira - Fontesvilla
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Havia, então, que ir um pouco mais longe:

2 – FONTESVILLA (grafia oficial) foi criada em 20 de Outubro de 1892, pela Ordem nº 36 do Go-
vernador da Companhia de Moçambique, 
e nasceu intimamente relacionada com o 
Caminho-de-ferro Beira – Umtali, cuja cons-
trução havia sido autorizada como adiante 
se refere. Entretanto, a 1 de Outubro de 1892, 
fora também criada a Circunscrição de 
Neves Ferreira, decisão tomada para que o 
apoio administrativo à construção do Cami-
nho de Ferro (Fig. 1) pudesse ser mais próximo 
e efectivo, do mesmo modo que a criação 
de Fontesvilla correspondia à necessidade 
de um apoio técnico e logístico à mesma 
construção. Parece no entanto que, deste 
ponto de vista, isto é, em termos de escritórios, 
estaleiros, alojamentos para o pessoal, etc., 
já tudo deveria estar em franco andamento, 
uma vez que a construção do Caminho-de-
-ferro se iniciou em Setembro de 1892. Por 
outro lado, é certo que Fontesvilla já existia, 
de facto, e com alguma importância, antes 
da sua criação oficial acima mencionada, 
pois nos aparece na “Tabella dos Preços 
das Encomendas” (Fig. 2), publicada com a 
Ordem 14A do Governador, de 7 de Setem-
bro de 1892, relativa ao “Regulamento para 
transporte de encomendas postaes dentro do 
Território da Companhia de Moçambique”. 

3 – A Companhia de Moçambique, legalmente constituída por escritura de 8 de Março de 1888, 
obteve, pelos decretos de 11 de Fevereiro e 30 de Julho de 1891, “os direitos de construir e explorar um 
caminho de ferro que, partindo das proximidades da bahia do Pungue, siga para a fronteira dirigindo-se 

Fig. 1 - Posição relativa da Beira e Neves Ferreira em 
mapa de 1891. A tracejado, reconhecimento para os 
estudos do Caminho-de-ferro da Beira

Fig. 2 - Tabela de 07 – 09 – 1892

A Povoação de Fontesvilla e o Caminho-de-ferro da Beira
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para Oeste até encontrar a esphera de influência britanica”. Fontesvilla foi “a proximidade da bahia do 
Pungue” acima referida, e aí teria início, portanto, a construção do caminho-de-ferro.

O troço entre a Beira e Fontesvilla só começaria a ser construído em 1895, tendo sido concluído 
em Outubro de 1896. Em 22 de Janeiro de 1897, o Governador da Companhia de Moçambique dá 
autorização (Ordem nº 861) para “a Beira Railway Company abrir provisoriamente à circulação publica 
para passageiros e mercadorias, a começar em 1 do próximo mês de Fevereiro, a secção do caminho 
de ferro entre a Beira e Fontesvilla”. 

4 – Fontesvilla localizou-se na margem direita do rio Púnguè, a jusante de Neves Ferreira (Fig. 3), 
nas proximidades da actual ponte do Caminho-de-ferro.

A povoação teve, certamente, um desenvolvimento muito rápido e com importância assinalável, 
como parece poder concluir-se dos anúncios constantes da Fig. 4, aparecidos em 1894, relativos a comércio 

e hotéis ali instalados. Mesmo após o fim da construção 
do Caminho de Ferro, deve ter continuado a manter 
algum ascendente sobre povoações vizinhas, visto que 
ainda nos aparece em 1907, em documento publicado 
no Boletim nº 24 da Companhia de Moçambique, com 
Posto Policial e Fiscal (Fig. 5).

Fig. 3 - Mapa de 1903, com Fontesvilla ocupando praticamente a anterior posição de 
Neves Ferreira e o traçado final do Caminho-de-ferro da Beira

Fig. 4 - Anúncios relativos a estabelecimentos de Fontesvilla em 1894

A Povoação de Fontesvilla e o Caminho-de-ferro da Beira



204

Fig. 5 - Circunscrição de Neves Ferreira (Dez 1907)

Figura 6

A Povoação de Fontesvilla e o Caminho-de-ferro da Beira

Entretanto surgira uma nova povoação, designada por NOVA FONTESVILLA, que passaria a ser a 
nova Sede da Circunscrição (Fig. 5), em detrimento de Neves Ferreira, povoação esta que, por seu lado, 
deixou de aparecer nos mapas da época, sinal de ter perdido rapidamente importância e, eventualmente, 
ter sido absorvida por Fontesvilla. 

5 – Ao longo deste período Fontesvilla foi charneira pelo que respeita às comunicações postais, 
constando em Maio de 1893 como estação de ligação entre a Beira, Chimoio e Macequece por um lado, 
e Beira, Gouveia e Sena por outro (Fig. 6).

Em telegrama de 11 de Dezembro de 1894 para “Governador, Beira”, o Ministro Fontes Pereira de 
Melo, autoriza a construção do Telégrafo Beira – Fontesvilla.
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 Fig. 7 - Nova Fontes Villa e Velha Fontes Villa

Ancoradouro

Fig. 8 - Carimbos de “Fontes Villa” sobre emissões de 1892 a 1898. O segundo da esquerda, é 
um carimbo de favor sobre inteiro postal D. Luís de 20 Rs.

A Povoação de Fontesvilla e o Caminho-de-ferro da Beira

No sentido “de aperfeiçoar quanto possível 
o serviço de permutação de malas do correio”, foi 
estabelecido em 3 de Agosto de 1896 (Ordem nº 784 
do Governador da Companhia de Moçambique), 
“o serviço d’ambulancias postaes nos comboios 
que partem da Beira e cujo Terminus é Chimoio”. 
Esta Ordem, naturalmente só terá começado a ser 
cumprida após a conclusão da construção da linha 
em Outubro de 1896, como acima se menciona. 

Em Março de 1906 continuava a receber 
mala de correio, mas em Outubro de 1908 aparece 
numa lista de estações postais da Companhia de 
Moçambique onde é designada por VELHA Fontes 
Villa, certamente como contraponto à entretanto 
criada e já referida NOVA Fontes Villa, baixando, 
por outro lado, para a categoria de simples POSTO 
postal. (Fig. 7)

6 – Quanto a documentos postais com 
origem em Fontesvilla, eles são escassos ou mesmo 
raros a muito raros. Peças circuladas, completas, 
não conheço nenhuma; selos com carimbo “Fontes 
Villa”, conheço alguns, poucos, sobre as emissões 
de 1892 a 1898 da Companhia de Moçambique 
(Fig. 8). São circulares, de um único tipo, conforme 
ilustrado, nas cores azul, preto e violeta, por esta ordem, da data mais antiga para a mais moderna.

7 – Fontesvilla era agora “Velha”, e estava a chegar ao fim da vida com esta designação. De 
facto, pela Ordem nº 2996, de 1 de Junho de 1909, tendo em consideração a confusão que as grafias 
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muito próximas, daqueles nomes, poderiam ocasionar, determinou o Governador da Companhia de 
Moçambique que os mesmos fossem alterados como segue (Fig. 9):

Fig. 9 - Beira, Ponte do Pungué e Vila Machado em mapa de 1911.
  
   FONTESVILLA, alterado para PONTE DO PUNGUÉ1

   NOVA FONTESVILLA, alterado para VILA MACHADO2 

1 - Esta última designação em homenagem ao primeiro Governador da Companhia de Moçambique, 
Conselheiro José Joaquim Machado.

2 - Para manter a homenagem a Fontes Pereira de Melo que aqueles nomes implicavam, a mesma 
Ordem alterou o nome da povoação do Chimbué para Vila Fontes. 

Fontesvilla, com esta designação, existiu durante cerca de 17 anos, pelo que não surpreende que 
sejam raros os documentos postais correspondentes.

     
Como curiosidade, anote-se a circunstância de os carimbos do correio contrariarem, desde 

início, a grafia com que “FONTESVILLA” foi oficialmente criada, tendo usado, sistematicamente, duas 
palavras (“FONTES VILLA”) para designar a povoação.

Bibliografia:

 - Boletim da Companhia de Moçambique
 - Artigos dispersos incluindo relatos de viajantes
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Carlos Kullberg
 carlos.kullberg@sapo.pt

              

Selos de Moçambique
Provas e Ensaios

Tendo já sido apresentados exemplos de “Erros 
e Defeitos” existentes numa colecção especializada de 
Moçambique (Boletins do CFP nrs 421/24) e posteriormente 
no respeitante aos “Distritos e Companhias” (Boletins nrs. 
425/426), atendendo a que de igual importância se revestem 
as PROVAS e os ENSAIOS existentes na referida colecção 
especializada, inicia-se o presente trabalho.
 

No seu livro “Ensaios e Provas de Selos de Portugal” 
editado em 1958, o historiador e estudioso filatelista A. H. de 
Oliveira Marques define: “PROVA como a impressão de um 
desenho aprovado oficialmente, e destinada a experiências 
de colorido, de papel ou de denteado” e “ENSAIO como a 
impressão de um desenho não aprovado oficialmente, quer 
no total, quer em qualquer parte, ou que, embora aprovado, 
não chegou a ser emitido”.

Moçambique

A sobrecarga PROVA impressa num selo, nem 
sempre indica que esse selo seja realmente uma “prova”. 
Nos anos de 1890 a 1893 surgiram no mercado colecções 
de reimpressões de 1885 com a impressão de traços, com 
a impressão SPECIMEN ou com a impressão PROVA em 
letras pequenas (fig-1) e letras grandes. Alguns selos originais 
foram igualmente sobrecarregados com PROVA (fig-2) para 
completarem colecções de reimpressões a que faltavam as 
referidas taxas. Em qualquer dos caso, obviamente que a 
sobrecarga PROVA não corresponde à “prova” de um selo 
tendo a sobrecarga por objectivo inutilizar uma reimpressão 
ou um selo original para que estes não pudessem ser utilizados 
como franquia.

1885 – D. Luís I – PROVA do Inteiro Postal de 20 réis rosa, 
tipografado na Casa da Moeda com busto gravado por Louis 
Eugène Mouchon tendo as cercaduras sido desenhadas e 
gravadas por Venâncio Pedro de Macedo Alves. (fig-3).

1893 – D. Carlos I – PROVA a azul do selo de 2 ½ réis em 
desenho e gravura de Eudócio Azedo Gneco, tipografada 
na Casa da Moeda (fig-4).
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1897 – D. Carlos I – PROVAS tipografadas na Casa da Moeda, em quadras, utilizando-se os quatro diferentes 
cunhos com desenho e gravura de Eugène Mouchon obtidos respectivamente para as “Ilhas”, para o 
“Continente”, para a “Índia” e para o “Ultramar” (Territórios Africanos de Angola, Congo, Cabo Verde, 
Guiné, Lourenço Marques, Moçambique, S. Tomé e Príncipe e Zambézia). Embora haja indicações que 
estes cunhos se destinariam igualmente para os selos dos Territórios de Macau e de Timor, tal não pode 
ter acontecido uma vez que nos mesmos está expressa a moeda “réis” e nos referidos Territórios circulava 
a moeda “avos”. No respeitante a Moçambique o cunho utilizado nestas PROVAS foi usado para as 
emissões de 1898/1901 de “Lourenço Marques”, “Moçambique”, “Zambézia” e igualmente para as taxas 
de 5 e 10 réis da emissão de 1903 “Inhambane”. Foram impressas quadras sem qualquer indicação das 
taxas (fig-5), quadras com três dos selos (Ilhas, Continente e Ultramar) com indicação das taxas (fig-6), e 
quadras com a indicação das taxas nos quatro selos (fig-7). Estas PROVAS, pouco vulgares, podem pelas 
suas características integrar, entre outras, colecções de Portugal, Ilhas Adjacentes e a maior parte dos 
ex-Territórios Ultramarinos Portugueses.

1898 – 4º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia - Selos de 150 réis de oito 
diferentes Territórios, em PROVAS de cor azul apresentadas em pequenas folhas editadas por Waterlow 
& Sons com sobrecarga “Specimen”, incluindo “África”, selos com circulação em Moçambique (fig-8).

1898 – 4º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia – PROVAS não denteadas dos 
selos de 25 e 75 réis da emissão de “África” (fig-9).

1898 – 4º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia. PROVAS denteadas margem 
de folha, de Waterlow & Sons, dos selos de 2 ½ e 75 réis de “África” (fig-10).

Fig. 3
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Fig. 2

Fig. 1
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1898 – 4º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia – PROVAS de Waterlow & Sons, 
dos selos das taxas de 5, 10, 50 e 100 réis de “ÁFRICA”, apresentadas em diferentes cores (fig-11).

1910 – D. Manuel II – Com desenhos e gravuras de Domingos Alves do Rego foram tipografados na Casa 
da Moeda diversos ENSAIOS não denteados para esta emissão então destinada a Moçambique, mas que, 
por força das circunstâncias somente foi posta em circulação em 1912 com sobrecarga “República”. O 
primeiro grupo aqui apresentado (fig-12) oferece com impressão a castanho os ENSAIOS não denteados 
dos selos das taxas de 2 ½, 5, 75, 100 e 300 réis alem das cercaduras das taxas de 400 e 500 réis. 

Fig. 5 Fig. 9
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Fig. 10
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Fig. 8
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O segundo grupo apresentado (fig-13) oferece com impressão a carmim os ENSAIOS dos selos, em pares, 
das taxas de 2 ½ – 5, 10 – 20, 25 – 50, 75 – 100, 200 – 500 réis, além das cercaduras das taxas de 400 – 500 
réis. Estão igualmente aqui apresentados os ENSAIOS a carmim não denteado com a taxa inutilizada, nas 
cores naturais a taxa de 500 réis, e a cercadura impressa a azul de um selo denteado da taxa de 400 réis 
(fig-14). É interessante notar que a taxa de 400 réis apresentada em todos estes grupos nunca tenha sido 
emitida.

1912 – Selos “Tipo Ceres” – Os selos “Tipo Ceres” foram, em Portugal Continental postos em circulação 
no ano de 1912, em Macau e Timor no ano de 1913, e nos restantes Territórios Ultramarinos incluindo 
Moçambique, em 1914. 
Os primeiros ENSAIOS executados na Casa da Moeda sob desenho de Constantino Sobral Fernandes e 
gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva, para os selos destinados a Moçambique, apresentam nítidas 
diferenças nas legendas incluindo a indicação das taxas (fig-15), em relação aos desenhos posteriormente 
aprovados. As PROVAS de cor apresentando o desenho definitivo com o espaço reservado para a 
indicação da taxa e do nome do Território, seriam destinadas às previstas emissões “Ceres” para todos os 
Territórios do Ultramar Português, uma vez que as taxas e as legendas seriam postas em segunda impressão 
(fig-16). Para o caso específico de Moçambique, a Casa da Moeda emitiu PROVAS apresentando nas suas 
cores naturais os selos definitivos, não denteados mas já com as taxas e as legendas, postas na segunda 
impressão (fig-17). Em 1972 apareceram selos Tipo Ceres impressos na Casa da Moeda sobre papel liso/
acetinado em pequenas folhas (13x5,4 mm) apresentando três selos emoldurados. Porque a referida 
impressão havia sido feita com a utilização dos cunhos originais (gravura de José Carvalho e Silva sob 
desenho de Constantino Fernandes) foram estas reimpressões abusivas consideradas pelos próprios CTT 
como PROVAS e assim expostas na sua participação oficial na LUBRAPEX-72. No respeitante aos Territórios 
Ultramarinos foram emitidas folhas sem impressão de legendas, as quais poderão integrar as colecções 
de 13 Territórios Ultramarinos incluindo Moçambique e alguns dos seus Distritos, e folhas com a impressão 
das taxas e legendas, respectivamente de Angola, Índia, Lourenço Marques, Macau, Moçambique (fig-
18) e Timor. A colecção consultada para o presente artigo apresenta 25 diferentes folhas de 3 selos as 
quais incluem sem legendas, todas as cores apresentadas na emissão “Ceres” de 1914 e com legendas 
todos os selos das diferentes taxas da mesma emissão. As referidas 25 folhas foram-me oferecidas pelo 
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filatelista João Moreira Baptista, estudioso das emissões “Tipo Ceres”, em retribuição de lhe ter facultado 
para estudo, diversas folhas e partes de folhas “Tipo Ceres” de Moçambique e Distritos. Tive em 1980 
oportunidade de entrevistar João Moreira Baptista sobre as emissões “Tipo Ceres”, no programa “Filatelia 
Para Todos” apresentado semanalmente pela RTP em 1980/81 e retransmitido pela RTP Memória em 2006 
e em 2007. Pelo facto destas abusivas reimpressões sobre as quais desconheço qualquer documentação 
oficial poderem ser, tal como aconteceu na participação dos CTT na Lubrapex-72, indevidamente 
considerados como PROVAS ou até utilizadas com fins fraudulentos, são aqui apresentadas como um 
“alerta”.

1933/47 – Tipo “Lusíadas” – Com desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Fragoso foram emitidos 
em Moçambique nos anos de 1933 (19 valores) e 1947 (2 valores). Em 1931 já haviam sido postos a circular, 
em Portugal Continental, 18 selos do mesmo tipo, tendo por principal diferença o facto de cada selo ter 
sido alvo de uma só impressão, o que não aconteceu nos selos de Moçambique nos quais as taxas foram 
impressas numa segunda operação, e assim existirem PROVAS de cor sem a indicação da taxa (fig-19) e 
PROVAS de cor com a indicação da respectiva taxa (fig-20),

1940 – Império Colonial Português – ENSAIOS de cor de um selo ou série de selos, destinados aos Territórios 
Ultramarinos Portugueses assinalando o ano da Fundação de Portugal (1140), o ano da Restauração (1640) 
e o ano das Comemorações do 8º Centenário da Fundação e 3º Centenário da Restauração (1940). (fig-
21). Estes selos não foram emitidos e assim, não acompanhando o Ministério das Colónias os Correios de 
Portugal, a importante data ficou por assinalar em emissões de selos dos Territórios Ultramarinos.

1948/49 - Vistas de Moçambique – PROVA de Artista assinada por Guilherme Santos, correspondente à 
gravura do selo emitido com a taxa de 1$20 (fig-22), PROVAS de cor a azul sobre papel branco e sobre 
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papel azul do selo da taxa de $50 (fig-23), PROVA de cor a castanho para os selos das taxas de 1$00 e 
5$00 (fig-24), e PROVA de impressão a talhe-doce a preto para o selo da taxa de 1$75 (fig-25).

1951 – Centenário do Nascimento de Victor Cordon – PROVAS litografadas na Casa da Moeda, 
apresentando cinco diferentes cores nos selos das taxas de 1$00 e 5$00 (fig-26).

1952 – 1º Congresso Nacional de Medicina Tropical – PROVAS em desenho de Alberto de Sousa, 
litografadas na Casa da Moeda, apresentando o selo da taxa de 3$00 em quatro diferentes cores (fig-27).

1953 – Emissão Comemorativa da Exposição Filatélica Nacional de Lourenço Marques – PROVA do selo 
da taxa de 1$00 em impressão da Litografia Nacional, do Porto (fig-28).

1954 – 4º Centenário da Fundação da Cidade de S. Paulo – ENSAIO de um selo da taxa de 3$50 
apresentando o busto do Padre Manuel da Nóbrega, impresso litograficamente na Casa da Moeda; 
desenho não aprovado (fig-29).

1954 – Emissão “Mapa de Moçambique” – PROVAS em desenho de José de Moura e impressão na Casa 
da Moeda. Cinco selos com a taxa de 20$00 em cores ligeiramente diferentes (fig-30).

1954 – Emissão “Mapas de Moçambique” – PROVAS em desenho de José Moura e impressão na Casa 
da Moeda, apresentando oito selos impressos nas diferentes cores definitivas para cada uma das taxas 
emitidas ($10 - $20 - $50 – 1$00 – 2$30 – 4$00 – 10$00 – 20$00), mas todos eles com a taxa de 20$00. Estas 
PROVAS em canto de folha têm manuscrito no versos de cada uma, a indicação da taxa a atribuir ao 
respectivo selo, servindo de orientação ao responsável pela impressão final (fig-31), interessante conjunto 
que em 1976 me foi oferecido por um Administrador da Casa da Moeda.
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1960 – Emissão Comemorativa da Morte do Infante D. Henrique - PROVAS impressas na Casa da Moeda 
sob desenho de José de Moura. Oito belos exemplares apresentando diferentes conjuntos de cores (fig-
32).

1963 – Arte e Folclore – ENSAIOS com desenhos de Fausto Rocha e impressão na Imprensa Nacional de 
Moçambique. Os três bonitos selos de estatuária nativa apresentam dois motivos da escultura “Ronga” 
e um motivo da escultura “Maconde” (fig-33). Esta série foi idealizada pela Administração da Imprensa 
Nacional de Moçambique no propósito de demonstrar a aptidão da I.N.M. para fabricar os selos postais 
de Moçambique, tendo estado exposta no Pavilhão de Moçambique na Feira Industrial de Luanda 
(1963). Em 1966 o então Administrador da I.N.M. ofereceu-me o presente conjunto de “ensaios” (fig-34) os 
quais foram referidos no artigo “Os Selos do Ultramar Português – Artistas e Impressores”, de minha autoria, 
publicado no Boletim do Clube Filatélico de Moçambique nr.51 (Junho de 1966). Advogando a ideia 
que futuras emissões de selos postais de Moçambique poderiam ser feitas na I.N.M. o que obviamente 
seria benéfico para a Província e para a sua Filatelia, em 15/7/74 dirigi ao Senhor Governador Geral se 
Moçambique, em nome do Clube Filatélico e Numismático de Moçambique uma exposição documental 
(fig-35) sobre o assunto “... Que as emissões de selos, comemorativos ou não, passem definitivamente 
a ser de total execução local. ...”, tendo a resolução ficado em estudo. Após a Independência do 
Território e verificando que as primeiras emissões de selos haviam, com êxito, sido totalmente feitas em 
Moçambique, parecia que o objectivo havia finalmente sido consagrado, mas não! Em 22 de Janeiro 
de 1976 fui credenciado pelo Governo de Moçambique para visitar as impressoras Casa da Moeda, e 
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Litografia Nacional em Lisboa, e Litografia Maia no Porto (fig-36), no propósito de estudar a possibilidade 
das futuras emissões de selos da República de Moçambique serem feitas em Portugal, conforme opção 
das autoridades do Novo Estado...

1964 – Viagem Presidencial – PROVAS do selo da taxa de 2$50 em diferentes cores, litografadas na Casa 
da Moeda apresentando o busto do Presidente “Contra Almirante Américo Tomaz” (fig-37).

1967 – Cinquentenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima – PROVAS do selo da taxa de $50 em 
diferentes cores, apresentando em desenho de José de Moura a Coroa “Oferta das Mulheres Portuguesas 
– 1963”, litografadas na Casa da Moeda. Notar que a taxa “$50” se encontra impressa junto à base da 
coroa diferindo dos originais emitidos (fig-38).

1925 – Imposto Postal e Telegráfico – Monumento ao Marquês de Pombal – Série dos três selos, sem taxa 

Fig. 32
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e sem legenda, em PROVAS a azul de Waterlow & Sons Ltd com a indicação “SPECIMEN” e semelhantes 
PROVAS sem qualquer indicação (fig-39).

1942 – “Assistência Pública” – PROVA litografada com dois exemplares sem taxa, impressa sobre papel 
cartolina em canto de folha (fig-40). A taxa de $50 pela primeira vez atribuída em Moçambique a selos 
de Assistência seria tipografada a preto em segunda impressão. A presente peça, bonita e pouco vulgar, 
foi-me gentilmente oferecida (Lourenço Marques - 1969) pelo filatelista meu amigo Rolando Lopes Pinto. 

1964/1974 – “Assistência Pública” – PROVA nas cores carmim e amarelo, litografada na Imprensa Nacional 
de Moçambique sob desenho de A. Possacos, apresentando a principal figura do selo numa cor não 
utilizada para qualquer das três emissões com esta gravura (fig-41)

1964/74 – “Assistência Pública” – PROVAS litografadas na Imprensa Nacional de Moçambique sob 
desenho de A. Possacos, apresentando a sequência de impressão das diversas cores até obtenção dos 
selos originais da taxa de $50 (fig-42).

1965 – Rede de Telecomunicações – PROVA da impressão a preto do selo da taxa de $30 desenhado 
por Marinho e litografado pela Imprensa Nacional de Moçambique, e PROVA dos selos originais, não 
denteados, impressa sobre papel porcelana (fig-43).
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1965 – Rede de Telecomunicações – PROVAS de cor litografadas na Imprensa Nacional de Moçambique, 
do selo da taxa de 1$00, em sequência até à obtenção da impressão final (fig-44).

1975 – BLOCO da série “Acordo de Lusaka” – Desenho de A. Couto e impressão litográfica pela Imprensa 
Nacional de Moçambique. Sequência de PROVAS de cor até obtenção da impressão final (fig-45), e 
apresentação do bloco ainda não denteado mas já com a impressão do seu valor facial “25$00” a preto, 
acompanhado pelo bloco original (fig-46).

 Grande parte das PROVAS e ENSAIOS, especialmente dos Distritos e Companhias, existentes nesta 
colecção foram fornecidas pelo já falecido filatelista e comerciante Simões, de Paço de Arcos, que nas 
suas muitas viagens pela Europa, nos anos 50/60, teve a preocupação de conseguir boas peças filatélicas 
para as colecções portuguesas, e a quem fiquei a dever o privilegio de sempre me enviar para Lourenço 
Marques as melhores peças de Moçambique, conseguidas num total de 250/300. Outras igualmente aqui 
apresentadas foram obtidas por ofertas e/ou por trocas filatélicas.

 Inhambane

 No distrito de Inhambane circularam os selos de Moçambique até que, por decreto de 24 de Abril 
de 1902 foi determinada a circulação dos seus selos privativos. É interessante notar que embora o referido 
decreto seja datado de 1902, desde 1895 que Inhambane tem as suas emissões próprias, situação que 
termina com a publicação do decreto 6762 de 17 de Julho de 1920. Durante o referido período foram 
postas em circulação 11 diferentes séries com um total de 101 selos.
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1910 – D. Manuel II – Com desenho e gravura de Domingos Alves do Rêgo foram tipografados na Casa 
da Moeda diversos ENSAIOS não denteados para uma emissão destinada a Inhambane. O grupo aqui 
apresentado (fig-47) oferece com impressão a carmim os selos das taxas de 2 ½, 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100, 
200, 300 réis, e as molduras das taxas de 400 e 500 réis. Foi igualmente tipografado um ENSAIO com a taxa 
inutilizada (fig-48). Ao contrário do sucedido com a emissão “Moçambique” que apresentou esta série 
com a sobrecarga “República”, não foi emitida qualquer série “D. Manuel II” para Inhambane.

 Lourenço Marques

 Por decreto de 2 de Julho de 1892 o Distrito de Lourenço Marques passou a utilizar a partir de 28 
de Julho de 1893 os seus selos privativos, situação que se manteve até 1920. Durante o referido período 
foram postas em circulação 23 diferentes séries com um total de 174 selos.

1910 – D. Manuel II – Com desenho e gravura de Domingos Alves do Rêgo foram tipografados na Casa 
da Moeda ENSAIOS não denteados para uma então prevista emissão “Lourenço Marques”. Os grupos 
aqui apresentados oferecem com impressão a castanho (fig-49) os selos das taxas de 2-1/2, 5, 10, 20, 25, 
50, 75, 100, 200, 300 réis, e as molduras das taxas de 400 e 500 réis. Com impressão a carmim (fig-50) estão 
apresentados os selos das taxas de 2 ½, 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100, 200, 300 réis, e as molduras de 400 e 500 
réis. Foi igualmente tipografado um ENSAIO com a taxa inutilizada (fig-51).

Fig. 45
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 Quelimane

 Por decreto de 31 de Maio de 1913, Quelimane passou a utilizar os seus selos privativos, situação 
que se manteve até 1920. Durante o referido período foram postas em circulação 4 diferentes séries com 
um total de 40 selos.

1910 – D. Manuel II – Com desenho e gravura de Domingos Alves do Rêgo foram tipografados na Casa da 
Moeda ENSAIOS não denteados para uma prevista emissão “Quelimane”. Inexplicável propósito tendo 
em consideração que as primeiras emissões deste Distrito foram somente postas em circulação em 1913, 
conforme Decreto de 31 de Maio de 1913. O grupo apresentado oferece com impressão a castanho os 
selos das taxas de 2 ½, 5, 10, 20, 50, 75, 100 200, 300 réis, e as molduras das taxas de 400 e 500 réis, e com 
a impressão a carmim um selo com a taxa inutilizada (fig-52).

 Zambézia

 Pela portaria de 8 de Maio de 1893 o distrito da Zambézia passou a utilizar os seus selos privativos a 
partir de 28 de Julho do mesmo ano, situação que se manteve até 1920. Durante o referido período foram 
postas em circulação 10 diferentes séries com um total de 1021 selos.

1914 – D. Carlos I com sobrecarga local “REPUBLICA” – ENSAIO da sobrecarga local “REPUBLICA” impressa 
a carmim no selo de 130 réis sobre 2 ½ réis castanho (fig-53).
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 Companhia de Moçambique

 Por Decreto de 12 de Novembro de 1891 foi outorgada a Companhia de Moçambique com 
poderes Majestáticos por um período de 50 anos (1891/1941), findos os quais os Territórios consignados 
regressaram ao Governo de Moçambique.

 Por Decreto de 8 de Agosto de 1892 foi a Companhia de Moçambique autorizada a emitir os 
seus próprios selos postais com a legenda “Companhia de Moçambique”, concessão da qual resultou 
a emissão de 35 diferentes séries com um total de 273 selos postais. Nas primeiras emissões (1892/1895) 
foram utilizados os selos em circulação na Província de Moçambique com a sobrecarga “Companhia 
de Moçambique”, permitindo-se assim a preparação dos seus selos específicos com as “armas” da 
Companhia, selos utilizados durante os anos de 1895 a 1918.

Fig. 53
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1895/1907 – Selos Tipo “Elefantes” – Conjunto de PROVAS de cor impressas tipograficamente pela Casa 
da Moeda, com desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva, apresentando as “armas” da 
Companhia de Moçambique, filatelicamente designadas por “Tipo Elefantes”, não denteadas, sem taxa 
e de diversas cores e tonalidades, incluindo pares (figs-54 e 55).

1895/1907 – Selos “Tipo Elefantes” – Conjunto de PROVAS de cor, não denteadas, impressas tipograficamente 
na Casa da Moeda sobre diferentes papeis, já com a impressão a preto e a impressão a carmim das 
respectivas taxas. Fazem parte deste conjunto PROVAS das taxas de 10, 20, 100 (x2), 200 (x4), 300, 500 (x2), 
e duas quadras, respectivamente de 100 e 200 réis (fig-56).

1907 – Selos “Tipo Elefantes” – PROVA de cor impressa tipograficamente a carmim pela Casa da Moeda, 
bloco de oito provas não denteadas e sem taxa, em canto de folha. (fig-57). Peça pouco vulgar. (ex 
Mario Lobo).

1907 – Selos “Tipo Elefantes” – Conjuntos PROVAS de cor, não denteadas, impressas tipograficamente na 
Casa da Moeda sobre diferentes papeis. O primeiro conjunto apresenta PROVAS das taxas de 25, 115 (x3), 
400 e 700 réis (fig-58), e o segundo conjunto apresenta quatro pares com as taxas de 115 e 200 réis em 
cada um deles, duas quadras com as taxas de 500 e 700 réis, respectivamente (fig-59).
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1911 – Selos “Tipo Elefantes” com sobrecarga REPUBLICA – PROVAS de cor impressas tipograficamente na 
Casa da Moeda. Uma PROVA sem taxa e três conjuntos com as taxas de 2-1/2, 75, 200 e 700 réis, um a 
cinzento e dois em diferentes tonalidades de carmim (fig60). Para a sobrecarga REPUBLICA foram utilizados 
os galvanos que serviram as sobrecargas nos selos dos restantes Territórios Ultramarinos Portugueses.

1916 – Selo “Tipo Elefantes” com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa em centavos – Com a alteração em 
Portugal da moeda “Réis” para “Escudos”, foi publicado no Diário do Governo nr.64 de 4 de Abril de 1916 
a Portaria 637 determinando “...que nos selos e mais formas de franquia postal que se achem em vigor nos 
territórios de Manica e Sofala, sob administração da Companhia de Moçambique, seja impressa na Casa 
da Moeda e Papel Selado, uma sobrecarga com a equivalência da moeda em centavos...”.
PROVAS das sobretaxas exigidas, impressas na Casa da Moeda. Sobretaxas do tipo original sobre anteriores 
provas “tipo elefantes” sem REPUBLICA – ¼ C s/2-1/2 cinzento, ½ C s/5 amarelo, 1 C s/10 verde, 1-1/2 C   
s/15 verde, 2 C s/20 cinzento, 2-1/2 s/25 carmim, 5 C s/50 castanho, 13 C s/130 castanho, 40 C s/400 azul, 
50 C s/500 preto, 70 C s/700 castanho, e 10 C s/100 azul em quadra (fig-61).

1916 – Selos “Tipo Elefantes” com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa em centavos – PROVAS do tipo 
original das sobretaxas impressas na Casa da Moeda sobre anteriores provas. Contrariando a escolha 
definitiva, as presentes provas apresentam a taxa inicial ocultada por uma barra (fig-62).

1916 – Selos “Tipo Elefantes” com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa em centavos – PROVAS do tipo 
original das sobretaxas, impressas na Casa da Moeda sobre anteriores provas. Uma quadra com impressão 
a cinzento e outra quadra com a impressão a lilás claro, apresentando cada uma os conjuntos ¼ C s/ 2 
½, 7 ½ C s/75, 20 C s/200 e 70 C s/700 (fig-63), Quadras com as sobretaxa 11 ½ C s/115 lilás s/amarelo, 20 C 
s/200 lilás s/amarelo e 50 C s/500 azul s/azul (fig-64). Quadras com as sobretaxas 7 ½ C s/75 lilás s/amarelo 
(taxa com dupla impressão), 11 ½ C  s/ 115 lilás s/amarelo (taxa com dupla impressão) (fig-65).

1916 – Selos “Tipo Elefantes” com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa em centavos – Conjunto de ENSAIOS 
de sobretaxas impressos na Casa da Moeda sobre anteriores provas das cores cinzento, carmim e lilás. A 

Fig. 60

Fig. 62

Fig. 61
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principal diferença entre os presentes ensaios e as provas anteriormente apresentadas, reside no primeiro 
conjunto, na posição tipo e tamanho dos algarismos e da letra “C” (fig-66), e no segundo conjunto, na 
posição tipo e tamanho dos algarismos (fig-67)

1916 – Selos “Tipo Elefantes” com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa em centavos – Conjunto de ENSAIOS 
de sobretaxas impressos na Casa da Moeda sobre anteriores provas das cores carmim e lilás. Utilizando 
mais uma vez as provas da sobrecarga REPUBLICA (1911), a Casa da Moeda apresenta os presentes 
ensaios sobrepondo a impressão das provas com traço inutilizando a taxa original apresentado na figura 
62, com a impressão do ensaio de maiores caracteres apresentado na figura 66 (fig-68).

1918 – Motivos locais – PROVA de cor a carmim e preto, em impressão a talhe doce por Waterlow & Sons, 
de Londres, numa folha apresentando nove exemplares, com a taxa de 20 centavos em denteado 12 ½ 
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Fig. 65

Fig. 64
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Fig. 67
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(fig-69). A composição carmim e preto apresentado com a taxa de 20 c. não foi utilizada, optando-se 
pela utilização desta gravura para os selos de 20 c. verde e preto.

1918/1925 – Motivos locais – PROVAS de cor, não denteadas, impressão a talhe doce por Waterlow & Sons, 
de Londres (fig-70). A composição a azul e preto apresentado com a taxa de ¼ c. não foi utilizada, optando-
se pela utilização desta gravura para os selos de ¼ c. castanho e verde, ¼ c. oliva e preto. A composição 
cinzenta e preto apresentado com a taxa de 4 ½ c, corresponde ao selo original. A composição laranja 
e preto apresentado com a taxa de 5 c. não foi utilizada, optando-se pela utilização desta gravura para 
os selos de 5 c. azul e preto, 2 E. violeta claro e preto, 2 E. carmim e preto. As composições azul e preto 
apresentado com a taxa de 7 c., a composição castanho e preto apresentado com a taxa de 12 c. 
e a composição carmim e preto apresentado com a taxa de 15 c. correspondem aos selos originais. 
A composição azul e castanho apresentado com a taxa de 80 c. não foi utilizada, optando-se pela 
utilização desta gravura para os selos de 6 c. lilás e azul, 6 c. violeta e preto, 10 c. vermelho e preto, 80 c. 
azul e preto e 80 carmim e preto.   

1918/1925 – Motivos locais – PROVAS de cor denteadas, impressão a talhe doce por Waterlow & Sons, de 
Londres (fig-71). A composição lilás e preta apresentada com a taxa de 40 centavos não foi utilizada, optando-
se pela utilização desta gravura para os selos de 40 c. verde e preto e 40 c. azul esverdeado e preto.

1918/1925 – Motivos locais - PROVA de artista com a taxa de 6 centavos, impressão da moldura a castanho 
e desenho do centro em duplicado (fig-72). Esta bela peça, muito pouco vulgar, tem a característica de 
apresentar para o centro dois desenhos de diferentes cores, um desenho a azul e um desenho sobreposto 
a preto. A moldura a castanho não foi utilizada, o centro a azul foi utilizado no selo de 6 c. lilás e azul, e o 
centro a preto foi utilizado nos selos de 6 c. violeta e preto, 10 c. vermelho e preto, 80 c. carmim e preto. 
(ex Frederico Vilani).
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1925/1931 – Motivos locais - PROVAS de artista com a taxa de 85 centavos, impressão da moldura a 
carmim e do centro a preto (fig-73). A diferença entre as duas provas presentes reside nas diferenças 
verificadas nos algarismos de “85”, tendo o desenho da segunda prova apresentada servido de base 
para a emissão do respectivo selo. O conjunto moldura/centro foi igualmente utilizado para o selo de 24 
centavos com impressão a azul e preto. (ex Frederico Vilani).

1935 – Inauguração da Ponte sobre o Rio Zambeze – PROVAS com gravação a talhe doce por Waterlow 
& Sons, de Londres. Exemplar com a taxa de 1 E. e impressão a castanho, cor não utilizada, e par com 
sobrecarga “SPECIMEN” sobre os selos postos em circulação (fig-74).

1937 – Motivos locais – PROVAS em desenhos de J. Webb com impressão a talhe doce por Waterlow & 
Sons, de Londres. O conjunto existente nesta colecção especializada contempla 19 grupos de provas, 
correspondentes a cada uma das taxas emitidas, apresentando em pares, a impressão da cercadura 
e a impressão definitiva não denteadas e a impressão final em bordo de folha com denteado 12 ½, 
acompanhada do selo original com sobrecarga “SPECIMEN” (fig-75). 

1937 – Motivos locais – PROVAS não denteadas dos selos originais das taxas de 85 centavos, 1 Escudo e 
20 Escudos, em desenhos de J. Webb e impressão a talhe doce por Waterlow & Sons, de Londres (fig-76).

1937 – Motivos locais – PROVAS de cor não denteadas, em impressão de Waterlow & Sons, de Londres, 
correspondentes às taxas de 15 centavos, 1.40 Escudos e 20 Escudos, e denteadas correspondentes às 
taxas de 10 centavos, 15 centavos, 30 centavos, 1 Escudo e 1,40 Escudos (fig-77). As presentes combinações 
de cor não foram escolhidas para os selos a emitir. 

1937 – Motivos locais – PROVAS não denteadas dos selos originais da taxa de 5 Escudos, com desenho de 
J. Webb e impressão de Waterlow & Sons, de Londres. Bloco com 12 exemplares com a margem de folha 

Fig. 74

Fig. 73

Fig. 72
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anotada “Plate Blue OK...3-3-37” (fig-78). É interessante notar a data de aprovação em 3 de Março de 37, 
sabendo-se que a data da emissão foi 16 de Maio do mesmo ano.

1940 – 5º Centenário da Fundação da Nacionalidade – Provas de cor com gravura de Arnaldo Fragoso, impressas 
tipograficamente sobre papel porcelana. Dois dos exemplares apresentados, que diferem entre si numa ligeira 
variedade no tom do azul, correspondem ao selo autorizado pelo decreto nr. 7642 de 16 de Fevereiro de 1940, 
e o terceiro exemplar com impressão sobre papel azul não mereceu a devida aprovação (fig-79).

Correio Aéreo
1935 – Inauguração do Correio Aéreo – formato triangular - PROVA de cor com a taxa de 10 centavos 

Fig. 75

Fig. 76

Fig. 77

Fig. 78 Fig. 79
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impressa a talhe doce por Waterlow & Sons, de Londres, nas cores preto na moldura e carmim no centro 
(fig-80). Notar que para o selo original foram invertidas as cores, passando o carmim para a moldura e o 
preto para o centro.

1935 – Desenho da emissão anterior - formato rectangular – PROVAS em par não denteadas, de Waterlow & 
Sons, de Londres, apresentando as molduras das taxas de 5 centavos em azul, de 10 centavos em carmim, de 
20 centavos em verde, e os selos originais das taxas de 30 centavos verde e preto, 50 centavos lilás e preto, 1 
Escudo azul e preto, 2 Escudos lilás claro e preto, 20 Escudos verde e preto, estes últimos em quadra (fig-81).

Porteado
1911 – Porteado “a Receber” com sobrecarga REPUBLICA – PROVAS da sobrecarga impressa na Casa da Moeda 
sobre anteriores provas a castanho não denteadas da taxa de 5 réis. O primeiro exemplar tem a sobrecarga 
sobre uma prova com taxa dupla, e o segundo exemplar apresenta dupla sobrecarga REPUBLICA (fig-82).

Assistência
1933 – Legenda “Assistência Pública” - Conjunto de PROVAS não denteadas litografadas em Londres para 
o primeiro estudo de uma emissão “Imposto Postal” da Companhia de Moçambique. Considerando que 
a anterior foi obtida por uma sobrecarga sobre um selo emitido para o correio normal, esta é realmente 
a primeira emissão de selos próprios de Assistência. As presentes provas apresentam as gravura do centro 
nas cores carmim, lilás, e azul (fig-83), as molduras nas cores preto, lilás, carmim, e azul (fig-84), e o conjunto 
completo em carmim, o conjunto completo em lilás, o conjunto completo em azul, o conjunto completo 
em carmim e preto, e o conjunto completo em azul e preto (fig-85). O conjunto escolhido foi impresso nas 
cores lilás/rosa e preto, muito semelhante ao aqui apresentado nas cores carmim e preto. (ex Mário Lobo).

 Companhia do Niassa 

A Companhia do Niassa foi criada por Decreto de 9 de Março de 1893 que determinou a sua actividade 
majestática pelo período de 35 anos. No ano seguinte, Decreto de 22 de Novembro de 1894, foi a 
Companhia autorizada a emitir os seus selos próprios, o que aconteceu de 1898 a 1925, com a emissão 
de 16 diferentes séries com um total de 140 selos que circularam até 27 de Outubro de 1929, data em que 
no respectivo Território voltaram a circular os selos da Província de Moçambique.

Fig. 82Fig. 80

Fig. 81
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1894 – Selos do “Cabo Delgado” – ENSAIOS impressos em Londres, apresentando uma torre em desenho de 
fundo. A Companhia do Niassa tentou abusivamente por em circulação no seu Território selos denteados 
e selos não denteados das taxas de 10 réis laranja, 20 réis lilás e 50 réis verde, e igualmente os selos 
denteados com a sobrecarga “Provisório” e as sobretaxas 5 s/10 réis, 75 s/20 réis, 100 s/50 réis e 150 s/50 
réis (fig-86). Não tendo o Governo Português dado, conforme determinado, autorização para a emissão 
destes selos, foi a Companhia impedida de os por em circulação. 

1911 – Selo com a efígie de D. Manuel II – PROVA de cor, não denteada com gravura a talhe doce 
impressa a azul e preto por Waterlow & Sons, de Londres, sob desenho de Sir Robert Edgcumbe (fig-87). 
A taxa de 75 réis desta emissão com sobrecarga REPUBLICA posta a circular em 11 de Março de 1911 
apresenta diferentes cores e gravura.

1911 – Selos com a efígie de D. Manuel II – PROVAS de cor denteadas, com gravuras a talhe doce 
impressas a castanho e preto por Waterlow & Sons, de Londres, sob desenho de Sir Robert Edgcumbe, 
em folhas de 9 selos com as taxas de 2 ½, 5 e 10 réis (x2) e 20, 25 e 50 réis (fig-88). Selos semelhantes foram 
postos em circulação em 1 de Março de 1911 após a implantação da República, com a respectiva 

Fig. 85

Fig. 84

Fig. 83

Fig. 86

Fig. 87

Selos de Moçambique * Provas e Ensaios



228

sobrecarga, tendo a moldura e a gravura de fundo apresentadas, sido utilizadas com diferentes cores nas 
taxas de 20, 25 e 50 réis. (ex - Gonzales Garcia).

1911 – Selos com a efígie de D. Manuel II – PROVAS de cor denteadas, com gravuras a talhe doce 
impressas a azul e preto por Waterlow & Sons, de Londres, sob desenho de Sir Robert Edgcumbe, em 
folhas de 9 selos com as taxas de 75, 100 e 200 réis (x2) e 300, 400 e 500 réis (fig-89). A moldura e a gravura 
de fundo apresentadas, foram utilizadas na emissão de 1 de Março de 1911 com diferentes cores e 
sobrecarga “República”, nas taxas de 200, 400 e 500 réis. (ex - Gonzalez Garcia).

1921 – Motivos Diversos – PROVAS de cor não denteadas, impressas a talhe doce por Waterlow & Sons, de 
Londres, sob desenhos de Sir Robert Edgcumbe. Estão presentes com a cercadura utilizada na emissão 
de 1911 as taxas de 2 centavos preto e carmim e 4 centavos preto, com gravura “Vasco da Gama”, 7 ½ 
centavos carmim rosa e preto e 15 centavos carmim rosa e azul, com gravura “Caravela”. Com diferentes 
cercaduras estão presentes as taxas de 50 centavos preto e verde com gravura “Zebra”, e a taxa de 5 
Escudos verde e preto com a gravura “Embarcação à Vela” (fig-90). As provas apresentadas integram a 
emissão de 1921/23 com diferenças de cores nas taxas de 2, 4, 7, 15 centavos e 5 Escudos, e nas mesmas 
cores na taxa de 50 centavos.

Porteado
1924 – Motivos Diversos – PROVAS de cor não denteadas, impressas a talhe doce por Waterlow & Sons, 
de Londres, sob desenhos de Sir Robert Edgcumbe. Com as taxas de 6 centavos ardósia e 20 centavos 
carmim rosa (fig-91). A respectiva emissão apresenta estas taxas com as mesmas gravuras mas em cores 
diferentes.   

Fig. 91Fig. 90

Fig. 89

Fig. 88
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Portugal 
pioneiro das emissões conjuntas

Há uns quinze/vinte anos, no mundo sempre fasci-
nante da Filatelia, teve início um frenesi – que veio a mostrar-
-se muito dinâmico – dedicado às emissões conjuntas.

Antes de demonstrar que Portugal foi pioneiro neste 
tipo de coleccionismo filatélico, importa debruçarmo-nos 
sobre o que são, de facto, “emissões conjuntas”. Esta precau-
ção afigura-se-nos justificável em virtude da designação ser 
relativamente recente e, no passado, outras denominações, 
com finalidade semelhante, terem sido utilizadas: emissões 
omnibus; emissões simultâneas; emissões gémeas; emissões 
múltiplas; e emissões comuns.

De entre as definições disponíveis, a nossa preferên-
cia vai para a que se encontra no “Catalogue of Joint Stamp 
Issues – 2006”, da autoria de Richard Zimmermann (a). Esta 
opção assenta no facto de nos parecer ser uma escolha 
correcta e, acessoriamente, ser da responsabilidade de um 
filatelista de mérito que ao assunto tem dedicado todo o 
seu saber e a que acresce sublinhar uma capacidade de 
investigação notável – o que não quer dizer que todas as 
opções adoptadas por aquele autor nos mereçam inteira 
concordância.

Considera Zimmermann que estamos perante uma 
emissão conjunta “quando duas ou mais administrações pos-
tais chegam a um acordo quanto à produção de novos selos 
postais ou outros materiais filatélicos afins para uso postal 
de interesse comum e os emitem dentro de um calendário 
pré-definido”. 

Tanto quanto nos recordamos, esta designação, 
acertadamente adoptada pelos Serviços de Filatelia dos CTT 
(fig. 1), foi antecedida, no nosso país, por emissões omnibus, 
cuja configuração encontramos no “Philatelic Terms Illustra-
ted”, da autoria de James Mackay (b).
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Fig. 1

A propósito das definições com que nos deparamos, parece interessante sublinhar que um dos 
mais prestigiados dicionários filatélicos, o “Dictionnaire Philatélique Postal”, da responsabilidade da Aca-
demia de Filatelia (francesa) e da Academia Europeia de Estudos Filatélicos e Postais (hoje, Academia 
Europeia de Filatelia), na sua edição de 1999, ainda ignorava a terminologia que, de momento, mobiliza 
a nossa atenção.

Da consulta da definição acima transcrita, por tradução livre, e de outras que nos assegure quali-
dade técnica desejável, ressalta que as emissões em estudo, em princípio, devem apresentar as seguintes 
características, sendo as duas primeiras determinantes:

a) envolver, pelo menos, a participação de duas administrações postais;
b) os selos devem revestir a natureza comemorativa;
c) os respectivos valores devem ser expressos em moedas diferentes;
d) as datas do lançamento em circulação podem/devem ser acordadas entre as administrações 

postais interessadas.

São exemplos “perfeitos” do que acabámos de referir os selos que, em 1937/38 foram emitidos 
pela Grécia, Jugoslávia, Roménia e Turquia, alusivos ao Pacto Balcânico (fig. 2). Para muitos filatelistas 
de créditos firmados, estes selos são os autênticos decanos das emissões conjuntas, em virtude de, pela 
primeira vez, surgirem preenchidos os quatro requisitos acima referidos.

Fig. 2
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A propósito dos valores dos selos (a terceira característica das emissões conjuntas), convém sa-
lientar que, com a criação do Euro, o assunto impõe, por certo, que esta característica seja encarada 
com ponderação e grande abertura de espírito. Se assim não acontecer, por exemplo, tecnicamente, 
as emissões Portugal/Espanha, consagradas às “Pontes Ibéricas” (2006), não poderiam ser consideradas 
conjuntas, o que na realidade não acontece – e, quanto a nós, bem.

O catálogo Zimmermann, além de nos facultar o tipo de informação que se espera de um catálogo 
especializado, oferece-nos ainda uma estimulante introdução sobre a estrutura do mesmo, ressaltando 
a adopção de um tipo de arrumação destas emissões em grupos e subgrupos que, embora defensável, 
se nos afigura, no entanto, excessiva, nomeadamente quando propõe para as emissões “conjuntas” dos 
territórios ultramarinos e colónias um “estatuto” subalterno ou de menoridade.

Neste catálogo dedicado inteiramente às emissões conjuntas (e que deveria existir na Biblioteca 
do nosso Clube), é referenciado que os primeiros precursores, seriam os selos da Áustria e da Hungria, de 
1867 (c). Esta afirmação, com a qual estamos em desacordo, não merece a nossa aquiescência.  

Com finalidade semelhante mas noutro contexto, tive a oportunidade de escrever n’ “A Filate-
lia Portuguesa” (nº 112, de Dezembro de 2002) que “Nada temos a objectar quanto à classificação de 
precursores mas julgamos existir um exemplo anterior de 15 anos. O reputado filatelista italiano Franco 
Filanci reivindica o título de primeiro precursor das emissões conjuntas para os selos de Parma e Módena, 
lançados em circulação em 1 de Junho de 1852. Qualquer que seja a atitude do leitor quanto a esta ma-
téria, a verdade é que nenhuma destas emissões almejava tal propósito.”. Daí insistirmos para o facto da 
maioria dos filatelistas considerar que primeira emissão conjunta ser a que acima mencionámos: os selos 
dedicados à assinatura do Pacto Balcânico (d) pelos quatro países já referidos (comemorativos, propósito 
comum, moedas diferentes e datas de lançamento em circulação acordadas entre as administrações 
postais interessadas).

Fig. 3

Apresentadas as reflexões que o senso comum nos aconselhou, vejamos agora qual é, para nós, 
a emissão merecedora de ser considerada a pioneira das emissões conjuntas e, com grande grau de 
certeza, a primeira a surgir no mundo filatélico.

Para o autor destas linhas, o “diploma” de decano deveria ser atribuído, sem necessidade de recorrer 
a grandes distorções, às emissões portuguesas comemorativas de 1898 consagradas ao “Quarto Centenário 
do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia” (fig. 3: Portugal continental); Açores (fig. 4); Madeira 
(fig. 5), bem como às emissões especialmente preparadas para as colónias de África (fig. 6), Índia (fig. 7), 



232

 

  

   

Portugal pioneiro das emissões conjuntas

Macau (fig. 8) e Timor (fig. 9), num total de 56 selos (d), caso estivessem envolvidas duas administrações 
postais – o que, de facto, não aconteceu, embora tivessem estado implicados no processo dois ministérios: 
o das Obras Públicas, Comércio e Indústria e o da Marinha e Colónias.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Quanto à “defesa” aqui delineada do pioneirismo de Portugal em relação às emissões conjuntas, 
acresce ainda sublinhar que as nossas emissões também preenchem a exigência constante da alínea (c) 
– os seus valores devem ser expressos em moedas diferentes – visto que as taxas dos selos da Índia, Macau 
e Timor serem expressas em tangas e avos, moedas que não circulavam no Portugal europeu, e que, como 
todos sabemos, inclui os Açores e a Madeira – realidade ignorada por alguns catálogos estrangeiros, que 
situam estas ilhas no continente africano.

Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9
 

Estas emissões caracterizam-se pelo facto das gravuras (oito) serem idênticas, o que, obviamen-
te, não sucede quanto ao texto. A emissão cuja legenda inclui a palavra AFRICA (ver fig. 6) era comum 
a diversas colónias, a saber: Angola, Cabo Verde, Congo, Guiné, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

Em jeito de conclusão, e na companhia de filatelistas de prestígio internacional (James Mackay e 
Marcel Hunzinger, entre outros), reivindicamos para a nossa emissão comemorativa de 1898, dedicada ao 
4º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, o estatuto de ter sido a primeira emissão 
conjunta a ser posta a circular em todo o mundo. O pioneirismo que estas emissões patenteiam é, neste 
caso, claro, manifesto e inegável (f).

Este conceito apenas foi retomado 33 anos depois, pela França (fig. 10), em 1931, aquando da 
Exposição Colonial Internacional de Paris (108 selos) e, em 1935, pela Commonwealth Britânica (fig. 11), 
por ocasião do Jubileu de Prata do rei Jorge V (250 selos). 

Fig. 10

Fig. 11

Para terminar, é curial realçar que nestas emissões (tanto francesa como britânica) os selos lança-
dos em circulação na “mãe pátria” não eram semelhantes aos que foram preparados para os territórios 
ultramarinos – ao contrário do que sucedeu com as emissões portuguesas.
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(a) Zimmermann, Richard – CATALOGUE OF JOINT STAMP ISSUES – 2006. Edição do autor (?), 732 páginas. Trata-se 
de uma revisão renovada e modernizada, agora em inglês, de uma edição, em francês, de 1997. Este catálo-
go é actualizado anualmente. Nestes termos, já foram publicados os Suplementos de 2007, 2008, 2009 e 2010.

(b) MacKay, James – PHILATELIC TERMS ILLUSTRATED. Edição de Stanley Gibbons Publications L.td London and Ring-
wood, 188 páginas. Na página 103 encontramos a definição de OMNIBUS ISSUE:  “An issue of stamps made by 
a number of countries simultaneously to commemorate the same person or event, and formerly using uniform 
designs. The first omnibus issue was made in 1898 by Portugal   and her overseas colonies for the quatercentenary 
of Vasco da Gama’s discovery of the sea route to x India. Subsequently France (1931) and the British crown 
colonies (1935) produced omnibus issues.”. O sublinhado é da nossa responsabilidade.

(c) Atenção: não estamos a falar de selos comemorativos.

(d) O “Pacto Balcânico” foi assinado em 9 de Fevereiro de 1934, em Belgrado, pela Grécia, Jugoslávia, Roménia 
e Turquia, na sequência da iniciativa do ministro romeno Titulesco. A Bulgária, convidada, não assinou o Pacto.

(e) Nesta “contabilidade” não foram incluídos, como é de calcular, os selos desta emissão que, por volta dos anos 
de 1913/1914, com diversas sobrecargas e sobretaxas, foram lançados em circulação. Para mais e melhor 
informação sobre o assunto, aconselhamos a leitura do esmerado e pormenorizado artigo “IV Centenário do 
Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia – Sobrecargas e sobretaxas – Colónias Portuguesas”, de 
Elder Manuel Pinto Correia, publicado no nosso Boletim nº 428, de Junho de 2010. 

(f) Se não fosse a exigência, que se nos afigura perfeitamente justificada, destes selos deverem ser comemorativos, 
já em 1886/88, com os selos “D. Luís – Fita direita”, Portugal havia tentado algo a que, mais tarde, seria dada 
a designação de emissões omnibus ou conjuntas.

Portugal pioneiro das emissões conjuntas
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O Correio por Pombo

O uso do pombo-correio como transportador de 
mensagens é provavelmente mais velho que Salomão. O 
primeiro uso conhecido dos pombos como mensageiros vem 
do tempo dos Faraós. 

No Egipto antigo, em 2900 a.C., era costume os barcos 
quando aportavam, lançarem pombos para anunciar a 
chegada de pessoas importantes. 

Em 2350 a.C. o rei Sargon de Akkadia, utilizava 
mensageiros que transportavam consigo um pombo- correio 
para, caso fossem capturados pelo inimigo, o largarem e, 
assim, uma vez o pombo regressado ao palácio, indicar que 
era preciso enviar outro mensageiro. 

Os pombos-correio foram também utilizados na Pérsia 
(donde se crê ter vindo o seu treinamento), China antiga e 
Índia. Na Grécia, foram usados para anunciar os vencedores 
das Olimpíadas a todas as cidades gregas e, em 42 a.C., no 
cerco a Módena por Marco António, os pombos exerceram 
pela primeira vez um papel tático.

Durante a Idade-Média os árabes estabeleceram 
serviços regulares de mensagens por pombos- correio e, no 
tempo das Cruzadas os homens de Ricardo Coração de Leão, 
apanhando um pombo que transportava uma mensagem 
informando os sitiados que um exército Muçulmano chegaria 
dentro de 3 dias para quebrar o cerco cristão, substituíram-na 
por uma outra que dizia que nenhuma ajuda chegaria e, a 
cidade árabe cercada rendeu-se. 

Já em 1815, o banqueiro inglês Nathan Rothschild, deu 
uma festa quando soube, através de uma mensagem trazida 
por um pombo-correio, que Napoleão havia sido derrotado 
em Waterloo.

Em 1840 a agência de notícias europeia Havas dirigiu 
um serviço de pombos entre Londres-Paris que garantia 
demorar apenas 6 horas. 

Na guerra Franco-Prussiana de 1870-71, devido a uma 
rutura nas linhas telegráficas entre a Alemanha e a França, 
Julius Reuter lançou uma ponte aérea entre esses dois países, 
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por meio de pombos, que lhe trouxe a fortuna que depois usou para montar a conhecida agência de 
notícias Reuters.

A grande debilidade no uso deste meio de comunicação, assentava no facto de não existir 
nenhum método satisfatório de proteger os pássaros durante as suas viagens, dos ataques que lhes eram 
movidos pelos seus opositores os quais usavam preferencialmente, falcões e outras aves de rapina. No seu 
tempo, os chineses,  serviram-se de guizos para espantar os rapaces mas, o barulho dos guizos em pleno 
voo, tinha como contraproducente, o anunciar desses mesmos voos.  

De todas as formas, o Correio de Pombo terá sido o sistema de comunicação mais rápido do 
mundo até à invenção do telégrafo por Samuel Morse em 1844 e, muito particularmente, à invenção da 
rádio por Guglielmo Marconi, em 1895.  

Imagem mostrando várias cenas relativas ao Correio por Pombo

O extraordinário êxito que este tipo de Correio alcançou durante o Cerco a Paris (1870/71) não 
passou despercebido aos demais países europeus, tendo sido vários, aqueles que nos anos seguintes 
equiparam os seus exércitos com secções compostas por esses valentes e heróicos “carteiros”. 

Os pombos voltariam a estar presentes na 1ª Grande Guerra Mundial (1914-1918), onde milhares 
foram utilizados pelo exército americano e pela Força Aérea Britânica, para transporte de mensagens oficiais 
porém, nunca mais fariam um tão grande serviço público como o efetuado durante o Cerco de Paris.

   A Guerra Franco-Prussiana

A Guerra Franco-Prussiana ou Franco-Germânica (19 de Julho de 1870 – 10 de Maio de 1871) foi 
um conflito ocorrido entre França e Prússia no final do século XIX. Durante esse conflito, a Prússia recebeu 
apoio da Confederação da Alemanha do Norte, da qual fazia parte, e dos estados de Baden, Württemberg 
e Bavária.

Esses quase 10 meses de luta (295 dias) tiveram origem no facto de encontrando-se a Espanha sem 
rei devido à abdicação de Isabel II, as Cortes espanholas terem decidido oferecer a Coroa ao príncipe 
prussiano Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, primo de Guilherme II, rei da Prússia, o que veio provocar 
grande “azia” na Europa antiprussiana.

Napoleão III pressiona então a Prússia para impedir tal desfecho e o Ministro do Exército francês 
profere na Câmara um violento discurso contra a Prússia, o que vai provocar um aumento no sentimento 
antifrancês, no sul da Alemanha.  

O Correio por Pombo
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                                                              Guerra Franco-Prussiana - frente de batalha

A guerra foi declarada pela França a 19 de Julho de 1870 e, imediatamente, a Alemanha e seus 
vizinhos se uniram numa frente contra Napoleão III e suas tropas. O Império Austro-Húngaro, a Rússia, a 
Itália e a Inglaterra preferiram manter a neutralidade.

Porém, enquanto as tropas alemãs, do Comandante em Chefe conde Helmuth von Moltke, 
dispunham de 400 mil soldados, os franceses conseguiram mobilizar apenas 200 mil.

Essa desproporção levou a que a França apesar de ter vencido o primeiro confronto, em 
Saarbrücken a 2 de Agosto, perdesse os três que se lhe seguiram: (Vionville a 15 de Agosto, Gravellote a 
18 e Beaumont a 30. A batalha decisiva seria então travada, na manhã de 1 de Setembro, em Sedan.

Napoleão III chega ao campo de batalha na tarde desse mesmo dia e assume o comando militar 
mas, ao deparar-se-lhe uma situação tão calamitosa, ordena que seja içada a bandeira branca de 
rendição e, nessa mesma noite, após negociada a capitulação, entrega sua espada a Bismarck, ficando 
sob prisão bem como 100 mil dos seus soldados. 

Tinha chegado ao fim o Segundo Império, o que iria dar lugar no seguinte mês de Setembro, à 
implantação da Terceira República.

Bismarck e Napoleão III no dia seguinte à derrota francesa na batalha de Sedan

Quando a notícia da rendição chega a Paris, gera-se um grande sentimento de revolta nos seus 
habitantes e, a rebelião surge de imediato. A Assembleia Constituinte é dissolvida e, com o apoio da 
Guarda Nacional, o governo vê-se obrigado a abandonar precipitadamente a capital francesa. A 4 de 
Setembro é proclamada a República e, a 19, as tropas alemãs cercam Paris.

O Correio por Pombo



238

Prevendo tal possibilidade o Comando da cidade já tinha procurado assegurar as ligações 
telegráficas entre Tours e Paris e, para isso, instalara em segredo, um cabo telegráfico ao longo do leito do 
Sena, ligando Paris a Rouen. Depois, como mais uma medida de precaução, fez deslocar, por intermédio 
de Steenackers, Diretor Geral de Telégrafos, em 10 de Setembro, um carregamento de pombos-correios 
para a Delegação de Poitiers  o que veio provocar uma redução significativa no número de pombos que 
restaram em Paris. Face à necessidade de aumentar o quantitativo de pombos na cidade, Derouard, 
Ministro do Interior, publica uma autorização para compra dos necessários.

Com o cerco à capital, os fios de telégrafo normal são cortados e, no dia 27, o mesmo sucede aos 
do telégrafo secreto uma vez descobertos. Paris fica então, sem possibilidades de comunicação com o 
exterior. Numa primeira tentativa para colmatar essa falta, são enviados carteiros os quais nos primeiros dias 
do cerco ainda têm algum parcial êxito porém, a partir do mês de Outubro, não é conhecida qualquer 
situação de sucesso, pelo que todos que tal tentaram ou foram apanhados ou abatidos. Resolvem então 
as autoridades parisienses passar ao uso de pombos-correios para as comunicações entre Paris e Poitiers, 
cuja distância de 300 Kms, é reduzida, no sentido Poitiers-Paris, para 200 kms, através do transporte dos 
pombos, até Tours, por comboio. Assim, passam a ser os pombos a levar as mensagens, primeiro só as 
oficiais e depois, a partir do início de Novembro, também as particulares, pagando estas uma taxa de 
50 cêntimos por palavra, num máximo de 20 palavras por mensagem conforme Decreto e Regulamento 
publicados para o efeito.

 
Para aumentar a possibilidade de fazer 

chegar as mensagens ao seu destino, as mesmas 
eram repetidas por vários pombos, até que dos locais de receção fosse confirmada a entrega. Despachos 
oficiais chegaram a ser repetidos 35 vezes e, particulares, 22.

O Correio por Pombo
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A primeira mensagem enviada, reportada, tem a data de 27 de Setembro todavia, só a partir de 

16 de Outubro, com um controle oficial a funcionar, um registo completo começou a ser guardado. O 
serviço foi formalmente encerrado em 1 de Fevereiro de 1871, tendo no entanto os últimos pombos sido 
lançados em 1 e 3 desse mesmo mês. Durante o cerco, foram transportadas 150.000 mensagens oficiais e 
1.000.000 particulares. Às missões cumpridas eram atribuídas medalhas comemorativas.  

                                                        Medalha - frente                            Medalha - verso

  A defesa de Paris durante o cerco prussiano, iria proporcionar um acontecimento histórico relevante 
- a formação da “Comuna de Paris”.

  A “Comuna de Paris”
 
   A expulsão do Governo, dado o descontentamento popular face à capitulação dos seus 
governantes irá estar na origem da “Comuna de Paris”, poder comunal que se manteve oficialmente de 
26 de Março a 29 de Abril, e que ficou para a história, como o primeiro governo operário instituído.

  Após esses 45 dias de poder, a Comuna viria a ser esmagada com extrema crueldade, pelas 
forças de Thiers. A lembrança de tal morticínio ficou tão marcada na memória dos parisienses que, ainda 
hoje, o túmulo de Thiers continua a ser profanado. 

 Mapa dos itinerários dos pombos

O Correio por Pombo
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 Pese embora o pouco tempo que durou a Comuna, as reformas introduzidas foram em maior 
numero do que as feitas, nos dois séculos anteriores, por todos os governos juntos. Eis algumas delas:

•	 o trabalho noturno é abolido;
•	 todas os descontos em salário são abolidos;
•	 a jornada de trabalho é reduzida, e chegou-se a propor a jornada de oito horas;
•	 os sindicatos são legalizados;
•	 instituiu-se a igualdade entre os sexos;
•	 o casamento passa a ser gratuito e simplificado;
•	 a pena de morte é abolida;
•	 a educação torna-se gratuita e todas as escolas passam a ser de sexo misto;
•	 o serviço militar obrigatório e o exército regular são abolidos;
•	 o salário dos professores é duplicado.

 Para conter os revolucionários, também conhecidos como “Communards”, Thiers reuniu tropas e 
buscou o apoio de Bismarck. Ao chegarem à cidade de Paris, as tropas opositoras encontram uma massa 
de revoltosos carente de uma organização militar eficiente. A superioridade bélica e militar dos soldados 
derrota rapidamente os revoltosos. Durante os confrontos, mais de 20 mil “Communards” são mortos. 
Posteriormente, cerca de 70 mil outros seriam exilados na Guiana Francesa.

 

Barricadas erguidas pelos “Communards” frente a La Madelaine

 Uma vez esmagada a Comuna e assinado o tratado de Frankfurt que termina com a guerra entre a 
Prússia e a França, concretiza-se a unificação alemã. Nesse Tratado, considerado ruinoso para os franceses, 
à França coube: pagar à Alemanha 5.000 milhões de francos por indemnização de guerra, aceitar que a 
festa oficial de criação do novo estado alemão se realizasse no palácio de Versailles e entregar a Alsácia-
Lorena, região rica em minérios, que só voltaria à sua posse após a derrota da Alemanha na 1ª Guerra 
Mundial (1914-1918), através do Tratado de Versailles (28 de Junho de 1919). 

Como contrapartida, os franceses receberam os 100.000 soldados aprisionados com Napoleão 
III, após a derrota em Sedan os quais, uma vez libertados, são enviados para reforçar as linhas prussianas 
que ajudariam a reprimir a Comuna de Paris.

As condições humilhantes deste Tratado alimentariam na França, a mentalidade revanchista que 
se transformaria, no início do século XX, numa das principais causas da Primeira Grande Guerra Mundial 
(1914-1918).

 A História de “Cher Ami” – o Heróico Carteiro Alado

 “Cher Ami” foi o nome dado a um pombo nascido e criado numa base do exército americano 
situada próximo à cidade francesa de Binaville que, depois de treinado, foi entregue ao Comandante da 
77ª Divisão de Infantaria. 
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 Esta Divisão iria ficar conhecida como o “Batalhão Perdido” por ter ficado preso na floresta de 
Argonne. Acontecera que, por erro, o Batalhão avançara para Norte enquanto o resto das tropas fora para 
Sul, o que originou que a 77ª Divisão ficasse cercada pelos alemães e, sob o fogo dos próprios americanos 
que desconheciam a existência de camaradas seus nessa região. 

 Resolveu então o Comandante da Divisão enviar “Cher Ami”, corria o mês de Outubro de 1918, 
com uma mensagem indicando a localização do batalhão aos seus compatriotas e pedindo-lhes para 
pararem com o envio de bombas para esse lugar. 

 Após ter percorrido 40 kilómetros em 25 minutos e atravessado a região ocupada pelas tropas 
alemãs, o pombo chegou à artilharia americana e, embora gravemente ferido em consequência dos tiros 
alemães, entregou a mensagem que trazia. Chegou cego de um olho, com o peito atravessado por uma 
bala e uma pata arrancada, mas cumpriu a sua missão salvando com isso, a vida a 194 soldados do seu 
Batalhão. Recuperado das lesões foi aposentado e, mais tarde, viu ser-lhe reconhecido o seu heroísmo 
ao receber a Cruz de Guerra Francesa.

 

Largada de pombos militares com mensagens

                         Instruções para envio das mensagens                                                  Impresso
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                                            Mensagem                                         Carta enviada em 1899 por Correio de Pombo 

 
 Selos alusivos ao Correio de Pombo

 Correspondência por Correio de Pombo

                                                                                                                                                     
 Frente

Verso

O Correio por Pombo
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Preparando o envio de dados infor-
máticos

                                                                                                      
                                                                                                        

                                                           Envelope usado pela australiana “Hern Island Post” 
                                                                                               
    

Carta enviada por Correio de Pombo 
em 13.11.81

   
  

 O Correio de Pombo na actualidade

Hoje, num tempo em que de uma maneira ou doutra (positiva 
ou negativamente) a alta tecnologia condiciona e/ou manipula 
a nossa vivência, os pombos-correios ainda são utilizados como 
mensageiros. Vejamos dois exemplos:

•	 os engenheiros da Lockheed, na Califórnia, necessitando 
enviar informações de uma base regular para uma estação de testes bastante afastada, 
resolvem a certa altura, experimentar fazê-lo através do envio por pombos. Verificam então 
que, estes, não só tinham levado metade do tempo a cumprir a distância, como haviam 
reduzido, a 1%, o custo do transporte feito por carro.

•	 uma companhia de tecnologia sul-africana continua usando pombos para transportar dados 
informáticos muito “pesados”, porque eles são mais rápidos do que a net.

• Por fim, segundo as notícias de guerra, tanto no Afeganistão como no Iraque, as forças em 
confronto têm recorrido ao uso de pombos-correios para o envio de mensagens.

Bibliografia

•	DE LAFOLLYE - “Dépêches par pigeons voyageurs pendant le siège de Paris” - Tours 1871
•	SAVELON -  “La poste pendant le siège 1870 - 1871”  - Paris 1961
•	FROMAIGEAT - “La poste par pigeons 1870 - 1871”  - Paris 1966
•	HAYHURST J. D.  - “The pigeon post into Paris 1870 - 1871” - Middlesex 1970
•	WIKIPÉDIA



244

                                  CLUBE FILATÉLICO DE PORTUGAL
                                   FILIADO NA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FILATELIA

        
                                 CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

  
                                 SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.º DT.º — 1150-020 LISBOA 

                           Telef.: 218 123 936

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

Expediente — Quintas-feiras e sábados, das 15 às 19 horas.
        

  Qualidades e quotizações dos sócios:
  JUNIOR      7,50  Euros
  EFECTIVO - Portugal  20,00 Euros
  EFECTIVO - Estrangeiro 30,00 Euros
  
          
     Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro.

Exemplar raro da Aerofilatelia Portuguesa

SABE O QUÉ É A  AEROFILATELIA ?

Quer ajuda para coleccionar esta classe FIP ? Contacte o seu Clube ou o Delegado  Portu-
guês  da F.P.F. na Federação Internacionalde Filatelia 

FERNANDO M. OLIVEIRA   e-mail:fernandooliveira.foliveira@gmail.com

Telefone(351) 217160609   Telem (351) 938464540
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Penitenciária de Lisboa
Marcas de Censura

Há alguns anos atrás comprei no escritório do saudoso 
António Gonçalves, um conjunto de correspondências dirigida 
ao Sr. Francisco Horta Catarino, detido na Penitenciária de 
Lisboa e que mostravam vários tipos de marcas de censura 
postal, aplicada pela Polícia Política que procedia ao controlo 
dos detidos políticos.

Estas Censuras foram aplicadas num espaço temporal 
muito grande já que o Sr. Francisco Catarino esteve preso e 
encarcerado em várias ocasiões.

Todas estas prisões estavam relacionadas com a 
intensa actividade revolucionária e política que exerceu 
contra a Ditadura, sendo uma delas de 23 anos consecutivos 
na Penitenciária de Lisboa, que mediou entre 1938 e 1961.

Esta detenção resultou da sua participação na 
malograda revolta militar de Coimbra, ocorrida em Maio de 
1938, ligada ao Coronel Joaquim Ramos.

Passamos agora a classificar as marcas pela época 
em que foram utilizadas, sendo que as duas primeiras, não 
são da correspondência do Sr. Horta Catarino, já que são 
anteriores à sua detenção.

Penitenciária de Lisboa com as 6 alas
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a) Tipo PL 1 (a vermelho) – aplicada no ano de 1937

b) Tipo PL 2 (a violeta) – aplicada no ano de 1938

26 de Outubro de 1937 - carta circulada de Lisboa para a Chamusca

Penitenciária de Lisboa - Marcas de Censura

28 de Janeiro de 1938 - carta circulada internamente em Lisboa
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Penitenciária de Lisboa - Marcas de Censura

c) Tipo PL 3 (a violeta) – aplicada no ano de 1940

d) Tipo PL 4 (a violeta) – aplicada no ano de 1952

Dezembro de 1940 - Postal ilustrado circulado internamente em Lisboa

21 de Setembro de 1952 - postal ilustrado circulado de Sevilha para Lisboa
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e) Tipo PL 5 (perfurada) – aplicada no ano de 1959

Chamo a atenção dos leitores para a marca “PL 5” que considero ser um caso único nas marcas 
de Censura portuguesas, uma perfuração. Esta perfuração em forma de “V” (Verificada), tem uma altura 
de 14 mm e é composta por 13 furos.  

Espero e desejo, que este pequeno artigo sirva de alguma validade para os associados que se 
dedicam ao tema.

Não quero acabar sem agradecer ao Engº Manuel Janz as reproduções das marcas de Censura.
 
 

Bibliografia:

- Francisco Horta Catarino  -  “Falando do Reviralho” -  edição do Autor
- António  -  “Memórias da Resistência  -  edição Câmara Municipal de Lisboa 

Penitenciária de Lisboa - Marcas de Censura

              13 furos
 alt: 14 mm larg: 10 mm

9 de Janeiro de 1957 - Inteiro Postal (OM 135) circulado internamente em Lisboa

              13 furos
 alt: 14 mm larg: 10 mm

25 de Janeiro de 1959 - postal ilustrado remetido de Madrid para Lisboa

 



249

Armando Bordalo Sanches
 cfportugal@mail.telepac.pt

              

Inteiros Postais Inéditos (II)

 
A solicitação do meu Amigo e Distinto Filatelista, Paulo 

Sá Machado, escrevi em 1986 um artigo intitulado, “ Inteiros 
Postais Inéditos ”, para o Catálogo da III Exposição Filatélica 
Nacional de Inteiros Postais, designada por, “ Interpor – 86 ”, 
organização conjunta da Associação Portuguesa de Filatelia 
Temática do Porto, Câmara Municipal da Maia e Grupo de 
Filatelistas da Maia, cujo evento ocorreu no Salão Nobre da 
Câmara Municipal da Maia, entre 11 e 19 de Outubro de 1986.

Passado um longo interregno de vinte e quatro anos, 
é com imensa satisfação que regresso a este aliciante tema, 
graças sobretudo, à preciosa e indispensável colaboração de 
alguns Amigos e Distintos Filatelistas - por ordem alfabética -, 
Eng.º Beja Madeira, Eng.º César Palha, Guilherme Rodrigues, 
J.P. Picquot (através do meu Amigo e Distinto Filatelista, 
Fernando Xavier Martins) e Eng.º Joaquim Trindade - , que 
paulatina e amavelmente me foram disponibilizando cópias 
de exemplares das suas colecções e tendo em vista, dois 
únicos objectivos:

·	 Actualizar o conteúdo do referido artigo, inven-
tariando e divulgando os novos exemplares que 
no decorrer daquele período temporal foram 
surgindo e disponibilizados; e,

·	 Estudar e divulgar o híbrido e inédito Inteiro Pos-
tal, com Resposta Paga, Impresso Modelo n.º 
118, que filatelicamente passo a designar por, “ 
Impresso-Carta Postal ”.

1.- “ Carta Postal – Secreto ”, “ Bilhete-Postal - Serie 
Nacional ” e “ Bilhete-Postal - Reclamo ”:

1. 1 - Carta Postal - Secreto
1915 - Tipo/A, modelo Lisboa, registado e impresso na Typ. 
Annuário Commercial-Praça Restauradores, 27:

2.ª Serie – 1 exemplar Circulado (sem missiva interior). De (ile-
gível), para Lisboa -8.11.1915. Contém publicidade a Marcas 
e a Casas Comerciais de Lisboa;

12.ª Serie – 1 exemplar em Novo. Contém publicidade a Mar-
cas e a Casas Comerciais de Lisboa;
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54.ª Serie – 1 exemplar em Novo. Contém publicidade a Marcas e a Casas Comerciais de Lisboa;  
  
55.ª Serie – 2 exemplares em Novo. Contém publicidade a Marcas e a Casas Comerciais de Lisboa e dos 
Açores (1).

58.ª Serie – 1 exemplar em Circulado. De Lisboa -5.12.1916 -, para Soure. Contém publicidade a Marcas e 
a Casas Comerciais de Lisboa.  

64.ª Serie – 1 exemplar Circulado. De Lisboa -5.04.1916-, para Soure -6.04.1916. Contém publicidade a Casas 
Comerciais de Lisboa e Coimbra (3).

90.ª Serie – 1 exemplar Circulado. De Lisboa -13.04.16-, para Soure -14.04.1916. Contém publicidade a 
Casas Comerciais de Lisboa.

98.ª Serie – 1 exemplar Circulado. De Lisboa -14.04.1916-, para Soure -15.4.1916. Contém publicidade a 
Casas Comerciais de Lisboa.

1915 - Tipo/B, modelo Lisboa, registado e impressa na Typ. Annuário Commercial – Praça Restauradores 27:
10.ª Serie – 1 exemplar Circulado, de Lisboa -24.11.1915-, para Torres Novas -25.11.1915. Contém publicidade 
a Casas Comerciais de Lisboa, Abrantes (1), Alferrarede (1) e Santarém (1). Conforme, Figura 1.  

Figura 1 (Cortesia do Sr. Eng.º César Palha)

Carta Postal - Secreto (Bilhete Carta), Tipo/B, com selo Ceres de 2,5 Centavos colado e perfurado com três asteriscos 
(estrelas) e circulada de Lisboa -24.11.1915-, para Torres Novas -25.11.1915. Ilustrada a violeta, contém gravuras e textos 
de propaganda e anúncios a artigos e a estabelecimentos comerciais ou industriais de Lisboa, Abrantes, Alferrarede e 
Santarém. Folha de papel amarelo e espesso (exterior) e branco com linhas (interior), de 278 x 332 mm, com aba para 
fechar, 2 dobras verticais, á esquerda e á direita (largura), e 2 dobras horizontais (altura), ficando deste modo com 98 
x 133 mm. Era vendida ao público por 1 Centavo. Único exemplar que conhecemos deste Tipo/B, que se distingue do 
Tipo/A, pelo texto da aba.      

1916 - Tipo/A, modelo Porto, Patente 9541 e impressa na Typ. Agência de Publicidade – Porto:
326.ª Serie (no exterior) – e, Typ. Agência de Publicidade – Porto (no interior, canto inferior esquerdo). 1exem-
plar Circulado do Porto -25.08.1916-, para o Porto -25.08.1916. Contém publicidade a Casas Comerciais 
do Porto, Coimbra (1) e Lisboa (1). 

1916 – Tipo/B, modelo Porto, Patente 9541 e Impressa na Tip. Agência de Publicidade – Porto:
322.ª Serie – 1 exemplar em novo. Carta Postal - Secreto – Agente Geral no Norte: Alberto Vieira da Cruz – 
Porto (no interior, canto inferior esquerdo) e Tip. Agência de Publicidade - Porto (no interior, canto inferior 
direito). Contém publicidade a Marcas e a Casas Comerciais do Porto, Coimbra (1), Guarda (1) e Covilhã (1).

1.2 – Bilhete-Postal – Serie Nacional
1916 - Tipo/A, modelo Lisboa, impresso na Typografia e Papelaria, 15 B, Avenida Almirante Réis, 15 B – Lisboa.
:- ÁGUA DA FONTE  DE SULA/BUSSACO/A MELHOR DE MESA. Dois (2) exemplares Circulados.
1916 – Tipo/B, modelo Lisboa, impresso na Typografia e Papelaria, 15 B, Avenida Almirante Réis, 15 B – Lisboa. 
:- CALDAS SANTAS/TRAZ-OS-MONTES/PORTUGAL/CARVALHELHOS-BOTICAS. Um (1) exemplar circulado de 
Lisboa -10.10.1916 -, para o Cartaxo -11.10.1916. Conforme Figura 2. 

Inteiros Postais Inéditos (II)
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Figura 2 (Cortesia do Sr. Eng.º César Palha)
Bilhete-Postal - Serie Nacional, Tipo/A, com selo Ceres de 1 Centavo colado e perfurado com o sinal de uma pequena 
circunferência e circulado de Lisboa -10.10.1916-, para o Cartaxo -11.10.1916. Ilustrado a cores, com gravura e texto 
de propaganda a um artigo comercial, impresso em cartolina amarela clara e com as dimensões, 91 x 139 mm. Esta 
série, composta por 6 postais era vendida ao público por 5 centavos.

Não conhecemos qualquer exemplar, em Novo ou Usado, dos 4 restantes (Tipos C, D, E e F).

1.3 – “ Bilhete-Postal – Reclamo ”.
Relativamente a este Bilhete-Postal nada temos a acrescentar ao que então escrevemos. Continua 

pois, a ser o único exemplar conhecido.

2.- Inteiro Postal, com Resposta Paga = “ Impresso - Carta Postal, Modelo n.º 118 ”.

Referenciamos este impresso de serviço oficial do Correio no artigo publicado na Revista do Clube 
Filatélico de Portugal, n.º 427 de Março passado. É um dos abrangidos pelo teor da Circular n.º 3 536 de 
21 de Setembro de 1918 que então transcrevemos. A designação, “ Impresso – Carta Postal, Modelo n.º 
118 ”, resulta da evidente conjugação entre o selo de franquia que exibe – equivalente ao de uma carta 
singela ou de 1.º porte – e a condizente extensão da missiva interior.

A primeira disposição que encontramos na Legislação Postal respeitante à opção de exigir ou não, 
Aviso de Recepção, no acto de um Registo, foi no Anuário Postal de 1878 (pág. 26), cujo teor passamos 
a transcrever:
“ Os remettenttes dos objectos registados podem exigir, no acto do registo, que se lhes envie em tempo 
opportuno aviso de recepção, assignado pelo destinatário, para comprovar a entrega.
Para isto devem affixar sellos no valor de 40 réis n’um impresso do seguinte modelo que é fornecido gra-
tuitamente pelas repartições do correio ”. Conforme, Figura 3.

Figura 3 - Reprodução do Anuário Postal para 1878.

Inteiros Postais Inéditos (II)
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Anos depois, estabelecia o Art.87.º do Decreto-Lei de 23.9.1880:
Art.87.º O remettente das correspondências registadas ou de cartas de valor declarado póde requisitar, no 
acto do registo, que lhe seja dado em tempo opportuno aviso de recepção assignado pelo destinatário, 
pagando adiantadamente por meio de affixação de sellos no impresso competente, a quantia marcada 
na lei de 7 julho de 1880.

Na consulta efectuada á Tabela I da Lei de 7 de Julho de 1880, atrás mencionada, retiramos os 
seguintes elementos:

“ Tabella 1
Portes a que fica sujeita a correspondência originária do continente do reino, açores ou madeira, que 
houver de ser distribuída no continente do reino ou nas mesmas ilhas:
 Cartas – cada 15 grammas ou fracção de 15 grammas     25 Reis
 Prémio de registo – cada carta, maço ou bilhete postal, além do respectivo porte  50 Reis

Cartas de valor declarado – cada 100$000 reis ou fracção de 100$000 reis decla-
rados, além do porte da carta e do prémio de registo               250 Reis   

 Avisos de recepção – cada um        25 Reis 

Sobressaem, da comparação entre os portes em epígrafe e os equivalentes da Tabela de 1878, 
acentuadas reduções no Prémio de Registo de, 100 para 50 Réis (50%) e no Aviso de Recepção de, 40 
para 25 Réis (35%).

Significando tal, que uma 
carta Singela ou de 1.º Porte, Re-
gistada e com Aviso de Recepção, 
passava a pagar uma franquia total 
de 100 Réis (25 + 50 + 25); e que, 

Uma carta Singela ou de 
1.º Porte, Registada, de Valor De-
clarado (cada 100$000 ou fracção 
de 100$000 reis) e com Aviso de 
Recepção, passava a pagar uma 
franquia total de, 350 Réis (25 + 50 
+ 250 + 25).
Em presença dos dois somatórios 
atrás descritos, é até certo ponto 
compreensível que os Remetentes 
quisessem atenuar de algum modo 
os elevados montantes a pagar, ab-
dicando para esse efeito do Aviso 
de Recepção.

Apercebendo-se, atempa-
damente, a Administração Geral 
do Correios, do incremento dos 
transtornos e custos resultantes do 
crescente número de pedidos de 
informação acerca de correspon-
dências expedidas e mal paradas, 
fruto exclusivo dos Remetentes/
Expedidores não solicitarem e paga-
rem o equivalente Aviso de Recep-
ção, decidiu colmatar tal anomalia 
requerendo a aprovação e publica-
ção de legislação adequada. 

Esse objectivo veio a ser 
alcançado, anos depois, com a aprovação do Decreto-Lei de 27 de Janeiro de 1887 (D.G. n.º 22 de 
29.01.1887), nomeadamente, através da introdução do § único do Art.17.º, que passamos a transcrever:  
“ Art.17.º O remettente de correspondências registadas ou de cartas com valor declarado póde requisitar, 
no acto do registo, que lhe seja dado em tempo opportuno aviso de recepção, assignado pelo destinatário.
§ unico. Quando os remettentes de correspondências registadas ou de cartas com valor declarado, 
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destinadas ao continente do reino, Açores e Madeira, não tiverem, no acto da apresentação para registo, 
pedido o aviso de recepção Figura 4 - Folha 1 (Frente)
de que trata este artigo, e exijam informação acerca do destino das correspondências que registaram, 
será esta pedida, por meio de impresso do modelo n.º 118, pelo qual será paga, por meio de affixação 
de sellos, a taxa de 25 réis ”.    

Obviamente, que da simples leitura deste parágrafo, sem o indispensável suporte de peças fila-
télicas circuladas, só se pode retirar a ilação incorrecta de que o supra citado selo de taxa, corresponde 
ao custo ou preço do Impresso. Porém, como seguidamente vamos comprovar, não é essa a realidade 
factual, uma vez que a referida taxa corresponde sim, ao porte (pré-pago) de uma Resposta Paga ao 
Destinatário (Reclamante).

Apresentamos nas Figuras 4,5,6 e 7, o único exemplar conhecido, em novo e usado, no período 
monárquico (D. Luís I, D. Carlos I e D. Manuel II).

Impresso - Carta Postal, Modelo n.º 118, Tipo 1887, em papel creme espesso, 345 x 226 mm, de dupla 
folha e com as 4 faces impressas a preto, dobra vertical à esquerda e 2 dobras horizontais (altura), 115 x 
226 mm, impresso na Porto – Imprensa Portugueza – 1887, destinado ao Pedido de Informação solicitado 
pelos Remetentes de correspondências registadas ou de cartas com valor declarado, acerca do destino 
das mesmas, pelo qual será paga (no momento da apresentação), por meio da afixação de selos postais, 
na Folha 1 (Verso), a taxa (pré paga) de 25 Réis.

 Na Folha 1 (Frente, parte Superior), supra reproduzida - onde se referencia o Modelo n.º 118 (canto 
superior direito) -, a Estação Telégrafo-Postal de Lisboa, solicita esclarecimentos à Estação Telégrafo-Postal 
das Caldas (no topo ao centro), sobre uma “ Carta registada em 2 de Setembro de 1888, sob o n.º 114 
366 com destino a D. Joanna de Sá, residente em Bom Sucesso nas Caldas da Rainha, expedida em 3 de 
Setembro de 1888, na nossa 1.ª expedição ”. Rubrica do empregado e marca de dia de Lisboa, 19.9.1888. 

Na Folha 2 (Verso), ao centro, no interior de um rectângulo específico, os indispensáveis elementos 
identificadores, designadamente: 
a)- o S.T.P. (Serviço Telégrafo-Postal); b) o Destinatário (À estação telegrapho-postal das Caldas da Rainha); 
e, c) o Remetente (Da estação de Lisboa - 19.9.1888). Conforme Figura 5.  

A Folha 1 (Frente, parte Inferior), reproduzida na Figura 4, contém a Resposta (ao centro) da Esta-
ção das Caldas da Rainha -23.9.1888-, designadamente: “ Essa carta acima mencionado foi entregue a 
J.J. Ferreira de Campos e por ele assignado o respectivo recibo estando a isso autorizado pela destinatá-
ria. Foi entregue no dia 3 de Setembro. Estação das Caldas Rª em 22 de Setembro de 1888 ”. Rubrica do 
empregado e marca de dia das Caldas da Rainha -23.9.1888. 

Na Folha 2 (Frente), ao centro, um rectângulo idêntico ao da Figura 5, onde também se encontram 
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identificados, a) o Serviço (S.T.P.); b) o Destinatário (Á estação telegrapho=postal de Lisboa); c) o Reme-
tente (Da estação das Caldas); e, d) batidas fora do mesmo, á direita, a marca de dia da Estação Postal 
das Caldas da Rainha -23.9.1888-, e na parte superior, a marca de dia da chegada a Lisboa -24.9.1888. 
Conforme Figura 6. 

Recepcionado em Lisboa -24.9.1888-, já com o selo de 25 réis de D. Luís I, obliterado pela Estação 
das Caldas da Rainha -23.9.1888-, foi o mesmo remetido naquela data – após prévia conferência da infor-
mação recebida e do preenchimento dos elementos residuais contidos no rectângulo do Verso da Folha 
1 (Nome e Domicílio do Remetente da carta registada) -, em regime de Resposta Paga (taxa pré paga), 
ao Destinatário. Conforme Figura 7. 

Comprovando-se, que reúne em si, todos os requisitos legais exigidos a uma fórmula de franquia 
e/ou correspondência postal, nomeadamente, suporte legal, dupla isenção de franquia e resposta paga 
através da prévia afixação do selo postal (pré-pagamento de uma taxa e/ou de uma franquia postal, 
equivalente ao de uma carta singela ou de 1.º porte) e que circulou sempre por via postal a descoberto, 
podemos inequivocamente, afirmar, que estamos perante um genuíno, híbrido e inédito Triplo inteiro postal, 
fruto de uma utilização simultânea, Oficial e Particular, ou seja:

Um duplo Isento de franquia - ao abrigo do art.2.º do Decreto-Lei de 27.01.1887 -, na troca de in-
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formações internas entre os funcionários das Estações Telégrafo-Postais de Lisboa e das Caldas da Rainha 
(Ida e Volta); e,

Um Inteiro Postal, com Resposta Paga - ao abrigo do § único do Art.17.º do Decreto-Lei de 27 de 
Janeiro de 1887 -, com o selo postal tipo D. Luís estampado de 25 Réis, previamente afixado (pré pago), 
na comunicação final enviada ao Destinatário (Reclamante). 

O Decreto-Lei de 1.12.1892, posteriormente publicado, mantém integralmente, no Art.17.º e seu § 
único, as anteriormente citadas disposições.

É, porém, o Regulamento Postal de 14.06.1902, que nos esclarece em definitivo alguma dúvida 
ainda existente, acerca da taxa em questão, designadamente:
“ Art.31.º Os remettentes de correspondências registadas ou de cartas com valor declarado podem re-
quisitar, no acto de registo, que lhe sejam dados, em tempo opportuno, aviso de recepção, assignado 
pelo destinatário.
§ 1.º A taxa do aviso de recepção é de 25 réis.
§ 2.º Quando os remettentes de correspondências registadas ou de cartas com valor declarado, destinadas 
ao continente do reino, Açores e Madeira, não tiverem, no acto da apresentação para registo, pedido o 
aviso de recepção de que trata este artigo, e exijam informação acêrca do destino das correspondências 
que registaram, será esta pedida por meio de impresso do modelo n.º 118, pelo qual será paga, por meio 
de affixação de sellos, além de 
5 réis, custo do impresso, a taxa 
de 25 réis ”.

A partir de agora os re-
metentes ou expedidores con-
tinuavam a pagar, por meio de 
selos, no acto de apresentação 
de um Pedido de Informação 
(Reclamação), não só a anterior 
taxa (pré paga) de 25 Réis mas 
também, o preço ou custo do 
Impresso Modelo 118, de 5 Réis, 
ambos, previamente afixados no 
referido Modelo. 

O Regulamento Postal de 
14.06.1902, cuja vigência se pro-
longou até à década de 40, foi 
sendo alvo de sucessivas altera-
ções (revogações e acréscimos), 
antes e após a implantação da 
República. 

 O mesmo se verificou na 
contínua evolução do Impresso, 
Modelo n.º 118 (até à década 
de 30), que sem nunca ter per-
dido a natureza, o objectivo e 
as características originais, so-
freu modificações e alterações 
diversas, no formato, conteúdo, 
procedimento, preço e na taxa.

Com a entrada em cir-
culação aos 14.02.1912 dos selos 
postais, tipo Ceres, com taxas na 
nova moeda (100 Centavos = 
1$00) - com a equivalência de 1$00 = 1000 Réis -, o preço do Impresso, Modelo n.º 118, que até então cus-
tava 5 Réis, passou para 0,5 Centavo e a taxa pré paga de 25 Réis (da Resposta Paga), para 2,5 Centavos.

Nos termos do Art.1.º do Decreto n.º 3 883 de 25.02.1918, a taxa pré paga do citado Modelo n.º 
118, foi aumentada para 3,5 Centavos a partir de 10.03.1918. Conforme Figura 8.
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Impresso - Carta Postal, Modelo n.º 118, Tipo 1909, em papel creme espesso, 227 x 171 mm, de 
dupla folha e com as 4 faces impressas a preto, dobra vertical à esquerda e 2 dobras horizontais (altura), 
91 x 170 mm, impresso na Porto – Imp. Portugueza – 1909, destinado ao Pedido de Informação solicitado 
pelos Remetentes de objecto registado, acerca do destino do mesmo, pelo qual será paga (no momento 
da apresentação), por meio da afixação de selos postais. Um de 0,5 Centavo na Folha 1 (Frente), relativo 
ao custo ou preço do impresso e outro (s) na Folha 1 (Verso) relativo (s) á taxa (pré paga) de 3,5 Centavos 
(Resposta Paga).
 

Na Folha 1 (Frente, parte Superior), supra reproduzida - onde se referencia o Modelo n.º 118 (canto 
superior direito) -, a Estação Telegrapho-Postal da Granja, solicita esclarecimentos à Estação Telegrapho-
-Postal de Castendo, sobre uma “ Caixa c/v dec. registado em 21 de Agosto de 1918, sob o n.º 37 com 
destino a Maria Thereza Freire, rua de Insua, residente em Castendo, expedida em 21 de Agosto de 1918 
”. Rubrica do empregado e marca de dia da Granja, 30.AGO.1918. 

Na Folha 2 (Verso), ao centro, no interior de um rectângulo específico, os indispensáveis elementos 
identificadores, designadamente: 
a)- o S.T.P. (Serviço Telegrapho-Postal); b) o Destinatário (À estação telegrapho-postal de Castendo); c) 
o Remetente (Da estação da Granja e a marca de dia -30.09.1918, batida no canto superior direito); e, 
d) manuscritos no canto superior esquerdo, o número de Registo 2 435 e o nome da estação, Granja. 
Conforme Figura 9.  

 
A Folha 1 (Frente, parte Inferior), Figura 
8, contém a Resposta (ao centro) da 
Estação Telegrapho-Postal de Casten-
do, designadamente: “ A Caixa c/v 
declarado acima mencionado foi en-
tregue á destinatária a qual assinou o 
recibo na caderneta m/53. Estação de 
Castendo em 31 de Agosto de 1918 ”. 
Rubrica do empregado e marca de dia 
de Castendo -31.AGO.1918. 

Na Folha 2 (Frente), ao centro, 
um rectângulo idêntico ao da Figura 9, 
onde também se encontram identifica-
dos, o Serviço (S.T.P.), o Destinatário (Á 
estação telegrapho-postal d Granja) e 
o Remetente (Da estação de Castendo) 
e, batidos parcialmente, dentro e fora 

do mesmo, á direita, a marca de dia da Estação Postal de Castendo -1.SET.1918-, e a marca de registo, 
R/Castendo/n.º 2 297. Conforme Figura 10.

Recepcionado na Granja -2.9.1918 -, foi o selo tipo Ceres de 3,5 Centavos obliterado por esta 
Estação Postal que o remeteu naquela data – após prévia conferência da informação recebida e do 
preenchimento dos elementos residuais contidos no rectângulo do Verso da Folha 1 (Nome e Domicílio 
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do Remetente da carta registada) -, em regime de Resposta Paga (taxa pré paga), ao Destinatário. Con-
forme Figura 11. 

Tal como o anterior e pelos mesmos motivos, é óbvio que este Impresso Tipo 1909, também é um 
genuíno, híbrido e inédito Triplo Inteiro Postal, fruto de uma utilização simultânea, Oficial e Particular, ou seja:
Um duplo Isento de franquia – ao abrigo 
do n.º 3 do Art.66.º do Decreto-Lei n.º 
4 602 de 13.07.1918 -, por se tratar de 
correspondência postal oficial, regis-
tada, trocada entre dois funcionários 
dependentes da Administração Geral 
dos Correios e Telégrafos -, ou seja, das 
Estações Telegrapho - Postais da Granja 
e de Castendo (Ida e Volta); e,

Um Inteiro Postal, com Resposta 
Paga - nos termos do § 2.º do Art.31.º do 
Decreto-Lei de 14.06.1902 e do Art.1.º 
do Decreto n.º 3 883 de 25.02.1918 -, 
com o selo postal tipo Ceres de 3,5 
Centavos, previamente afixado (pré 
pago), na comunicação final enviada 
ao Destinatário (Reclamante).

:- Nos termos do Art.8.º do 
Decreto n.º 4 912 de 23.10.1918, o Im-
presso, Modelo n.º 118 passou a custar 
1 Centavo, a partir de 31.10.1918. 

: - Por imposição do disposto 
no Art.1.º do Decreto n.º 7 220 de 
31.12.1920, a taxa pré paga da informa-
ção/reclamação acerca do destino de 
uma correspondência registada, pedi-
da através do Modelo n.º 118, foi au-
mentada para 11 Centavos (incluindo 
$01 do impresso), a partir de 1.01.1921.  

:- A partir de 12.01.1923, ao 
abrigo do Art.1.º do Decreto n.º 8 576 de 
8.01.1923, a taxa pré paga da referida 
informação/reclamação, pedida através do Modelo n.º 118, foi aumentada para 25 Centavos (incluindo 
o selo do impresso). Conforme Figuras 12 e 13.
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Impresso - Carta Postal, Modelo n.º 118, Tipo 1918-1919, em papel camurça, 222 x 169 mm, em folha 
singela, com a frente e o verso impressos a preto e 1 dobra horizontal (altura), 111 x 169 mm, destinado ao 
pedido de Informação solicitado pelos Remetentes de objecto registado, acerca do destino do mesmo, 
pelo qual será paga (no momento da apresentação), por meio da afixação de selos postais, na Folha 
Singela (Frente) e/ou na Folha Singela (Verso), relativos à taxa (pré paga) de 25 Centavos, incluindo o selo 
do impresso e correspondente à Resposta Paga.
 

Na Folha Singela (Frente, parte Superior), supra reproduzida - onde se referenciam, o Modelo 
n.º 118 (impresso no canto superior direito), o número e a data do registo, 8 377/27.1.23 (manuscritos no 
canto superior esquerdo) e o Serviço Telégrafo-Postal (ao centro) -, a Estação Telégrafo-Postal de Lisboa, 
solicita esclarecimentos à Estação Telégrafo-Postal da Covilhã, sobre uma “ Amostra registada em 2 de 
Janeiro de 1923, sob o n.º 13 301 com destino a João Mane Catalão & Filhos residente em (?), Covilhã, 

expedida em 2 de Janeiro de 1923 ”. 
Rubrica do empregado e marca de 
dia de Lisboa/R/Central, 27.JAN.1923; 
e, no canto inferior direito a indicação 
(A expedir sem sobrescrito). 

Na Folha Singela (Frente, parte 
Inferior), Figura 12, os indispensáveis 
elementos identificadores, que não 
foram utilizados/preenchidos, desig-
nadamente: 
a)- ao centro (Serviço Telégrafo-
-Postal); b) no canto superior esquerdo 
dentro de um rectângulo (R  N.º_____); 
c) o Destinatário (À estação telégrafo-
postal d); c) o Remetente (Da estação 
d); e, e) a indicação no canto inferior 
direito, (A expedir sem sobrescrito). 

A Folha Singela (Verso, parte 
Superior), supra reproduzida, contém 
a Resposta (ao centro) da Estação 
Postal da Covilhã, designadamente: 
“ A (1) Amostra retro mencionada (2) 
foi entregue á destinatária em 22 do 
corrente por só n’ essa data a reclamar 
no apartado. Estação d______ em_____ 
de____ de____ 19___ ”. Rubrica do em-
pregado e marca de dia da Covilhan 
-29.Jan.23; e, no canto superior direito 
a marca de recepção, Lisboa/R/Cen-
tral -31.JAN.23. 

Na Folha Singela (Verso, parte 
Inferior), Figura 13, Serviço Telégrafo-
-Postal (ao centro), os selos tipo Ceres 

de 24 e 1 Centavos (pré pagos e afixados no rectângulo do canto superior esquerdo), obliterados com a 
marca de dia - Covilhan -29.JAN.23 e, no canto superior direito, a marca de registo, Covilhã -30 1 23-, e o 
número de registo, R N.º 2 613- (dentro do rectângulo especifico), e, ainda, a identificação e endereço, 
a) do Destinatário (Ex. mo Sr. (1) Affonso de Barros & Cª em Rª Augusta 71, Lisboa); b) do Remetente (Da 
estação d Estação telégrafo-postal da Covilhã/N.º______); e, c) no canto inferior esquerdo a indicação 
impressa (A expedir sem sobrescrito). 

Recepcionado em Lisboa/R/Central -31.JAN.23 -, - após prévia conferência da informação 
recebida e do preenchimento dos elementos residuais contidos na Folha Singela (Verso, parte Inferior) - 
Nome e Domicílio do Remetente da carta registada -, foi o mesmo remetido, em regime de Resposta Paga 
(taxa pré paga), ao Destinatário.  

Pelos mesmos pressupostos invocados para os dois anteriores, é evidente que este Impresso Tipo 
1918/1919, também é um genuíno, híbrido e inédito Triplo Inteiro Postal, fruto de uma utilização simultânea, 

Figura 13  - Folha Singela (Verso)

Inteiros Postais Inéditos (II)



259

Inteiros Postais Inéditos (II)

Oficial e Particular, ou seja:

Um duplo Isento de franquia – ao abrigo do n.º 3 do Art.77.º do Decreto-Lei n.º 5 786 de 10.05.1919 
-, por se tratar de correspondência postal oficial, registada, trocada entre dois funcionários dependentes 
da Administração Geral dos Correios e Telégrafos -, ou seja, das Estações Telégrafo - Postais de Lisboa e 
da Covilhã (Ida e Volta); e,

Um Inteiro Postal, com Resposta Paga - nos termos do § 2.º do Art.31.º do Decreto-Lei de 14.06.1902 
e do Art.1.º do Decreto-Lei n.º 8 576 de 08.01.1923 -, com os selos postais tipo Ceres de 25 Centavos, pre-
viamente afixados (pré pagos), na comunicação final enviada ao Destinatário (Reclamante).

:- Finalmente, a partir de 14.02.1924, ao abrigo do Art.1.º do Decreto n.º 9 424 de 13.02.1924, a taxa 
pré paga da referida informação/reclamação, pedida através de um Modelo 118, foi aumentada para 
40 Centavos (incluindo o selo do impresso). Conforme Figura 14.

Impresso - Carta Postal, Modelo n.º 
118, Tipo 1918/1919, em papel camurça, 222 
x 170 mm, em folha singela, com a frente e o 
verso impressos a preto e 1 dobra horizontal 
(altura), 114 x 170 mm, destinado ao pedido 
de Informação solicitado pelos Remetentes 
de objecto registado, acerca do destino do 
mesmo, pelo qual será paga (no momento 
da apresentação), por meio da afixação de 
selos postais, na Folha Singela (Frente) e/ou 
na Folha Singela (Verso), relativos à taxa (pré 
paga) de 40 Centavos, incluindo o selo do 
impresso e correspondente à Resposta Paga.
 

Na Folha Singela (Frente, parte Supe-
rior), supra reproduzida - onde se referenciam, 
o Modelo n.º 118 (impresso no canto superior 
direito), o número e a data do registo, 16 
366/17/4/25 (manuscritos no canto superior 
esquerdo) e o Serviço Telégrafo-Postal (ao 
centro) -, a Estação Telégrafo-Postal de 
Lisboa, solicita esclarecimentos à Estação 
Telégrafo-Postal de Torres Vedras, sobre uma 
“ Carta registada em 20 de Março de 1925, 
sob o n.º 41 373 com destino ao Sr. Inspector 
do círculo escolar residente em Torres Vedras, 
rua de _____ n.º ____ expedida em 21 de Mar-
ço de 1925 ”. Rubrica do empregado e marca 
de registo de Lisboa/R/Central, 17.ABR.1925, 
a obliterar o selo postal tipo Ceres de 40 
Centavos (no canto superior esquerdo); e, no 
canto inferior direito a indicação (A expedir 

sem sobrescrito). 

Na Folha Singela (Frente, parte Inferior), Figura 14, os indispensáveis elementos identificadores, que 
não foram utilizados/preenchidos (1), designadamente: 
a)- Ao centro (Serviço Telégrafo-Postal); b) no canto superior esquerdo dentro de um rectângulo (R  N.º_____); 
c) o Destinatário (À estação telégrafo-postal d); c) o Remetente (Da estação d) e, e) a indicação no canto 
inferior direito, (A expedir sem sobrescrito).  

(1).- “ Recomenda-se todo o cuidado para o que foi determinado em circular n.º 1 799, de 20 de Junho 
de 1911, que ainda está em vigor e cujo teor é o seguinte:
Para conhecimento das estações se comunica por ordem de S. Ex.ª o administrador geral, que, em caso 
algum deverão registar-se as correspondências que tenham de expedir, salvo as que, pelas leis ou regu-
lamentos, tenham de ser enviadas com aquela formalidade. (Circular n.º 20, de 18 de Junho de 1917, da 
3.ª Dir.) ”. “ Regulamento para os Serviços dos Correios ”, aprovado pelo Decreto de 14.06.1902, de Alfredo 
Hermínio de Sousa e edição da tipografia “ União ”, em Faro. 

Figura 14 - Folha Singela (Frente). Cortesia de 
Guilherme Rodrigues
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A supra circular transcrita revela-nos apenas a inexistência de um procedimento uniforme dos 
funcionários das Estações Telégrafo Postais, no que diz respeito á interpretação da formalidade do ou 
não registo das correspondências de serviço oficial do Correio. Porém, a essa interpretação devemos 
acrescentar, a actuação divergente dos mesmos no preenchimento do Modelo n.º 118 e na obliteração 
do selo de taxa (pré pago).

A Folha Singela (Verso, parte Supe-
rior), supra reproduzida, contém a Resposta 
(ao centro) da Estação Postal de Torres 
Vedras, designadamente: “ A (1) carta retro 
mencionado (2) foi entregue em 21 de Março 
de 1925, assinando a caderneta o professor 
João Fernandes. Estação de T Vedras, em 23 
de Abril de 1925 ”. Rubrica do empregado 
e marca de dia de, -Torres Vedras -9 ABR 25 
(erro evidente, pois devia ser 23 ABR 25).

Na Folha Singela (Verso, parte Infe-
rior), Figura 15, ao centro, (Serviço Telégrafo-
-Postal) e a marca de dia, (Torres Vedras -23 
ABR 25); a indicação do selo de 3,5 Centavos 
a afixar no rectângulo do canto superior 
esquerdo e, no canto superior direito, no 
rectângulo específico, o número de registo, 
(R N.º____); e, ainda, a) A identificação do 
Destinatário (Ex.mo Sr. (1) João Ferreira da Sil-
va, em Lisboa, Ministério das Colónias); b) do 
Remetente (Da estação de T Vedras); e, c) no 
canto inferior esquerdo, a indicação impressa 
(A expedir sem sobrescrito). Apesar desta 
indicação, indicia ter circulado fechado.

Recepcionado em Lisboa, após pré-
via conferência da informação recebida e 
do preenchimento dos elementos residuais 
contidos na Folha Singela (Verso, parte Infe-
rior), - Nome e Domicílio do Remetente da 
carta registada -, foi o mesmo remetido, em 
regime de Resposta Paga (taxa pré paga), ao Destinatário.  Pelos mesmos pressupostos invocados para 
os três anteriores, é evidente que este Impresso Tipo 1918/1919, também é um genuíno, híbrido e inédito 
Triplo Inteiro Postal, fruto de uma utilização simultânea, Oficial e Particular, ou seja:

Um duplo Isento de franquia – ao abrigo do n.º 3 do Art.77.º do Decreto-Lei n.º 5 786 de 10.05.1919 
-, por se tratar de correspondência postal oficial, registada, trocada entre dois funcionários dependentes 
da Administração Geral dos Correios e Telégrafos -, ou seja, das Estações Telégrafo - Postais de Lisboa e 
da Covilhã (Ida e Volta); e,

Um Inteiro Postal, com Resposta Paga - nos termos do § 2.º do Art.31.º do Decreto-Lei de 14.06.1902 
e do Art.1.º do Decreto-Lei n.º 9 424 de 13.02.1924 -, com o selo postal tipo Ceres de 40 Centavos, previa-
mente afixado (pré pago), na comunicação final enviada ao Destinatário (Reclamante). 

Perante o que atrás foi exposto e legalmente (Legislação Postal) fundamentado, relativamente 
ao designado, Impresso Postal Modelo 118, estou perfeitamente convicto que será, fácil e rapidamente, 
reconhecido e integrado, por direito próprio, - aliás, como já anteriormente aconteceu, com os três Tipos 
referenciados na primeira parte deste estudo, hoje, Inteiros definitivamente consagrados -, na família glo-
bal dos Inteiros, como genuína, híbrida e inédita tripla fórmula de franquia, uma vez que contém, em si 
mesma, simultaneamente, os elementos indispensáveis que comprovam o direito de circular, livremente 
e a descoberto, por via postal.

No que concerne á sua raridade, penso que o escasso número de 4 exemplares apresentados e 
estudados, 1 relativo ao período monárquico e 3 ao período republicano, será suficientemente esclarecedor. 

Encerro este trabalho apelando, mais uma vez, à boa vontade e preciosa colaboração dos Fila-
telistas, através do envio de cópias a cores dos exemplares (frente e verso) que possuam nas Colecções 
para uma posterior inventariação e actualização. 

Inteiros Postais Inéditos (II)

Figura 15 - Folha Singela (Verso)
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Eventos Filatélicos
e

Inteiros Postais

 As repicagens em inteiros postais têm vindo 
ultimamente a despertar o interesse de vários filatelistas, em 
parte como corolário da publicação recente de alguns artigos 
sobre a matéria (1-4).

Neste artigo vamos recordar, em particular, alguns 
eventos filatélicos que foram publicitados ou comemorados 
através de inteiros postais, quer de origem, quer através de 
repicagens de bilhetes-postais coevos desses acontecimentos. 
Desta forma, torna-se possível rever também um pouco da 
história mais recente das actividades filatélicas em Portugal.

É interessante notar que, no âmbito dos inteiros 
postais portugueses, o ano de 1974, com a reimplantação da 
democracia em Portugal, constituiu claramente uma charneira 
na política da sua concepção. Com efeito, verifica-se que até 
esse ano todas as datas importantes estavam destinadas 
a ser comemoradas pelos Correios quase exclusivamente 
através dos selos, sendo excepções as 3 emissões de bilhetes-
postais, ainda no séc. XIX, comemorativas do 5º centenário 
do nascimento do Infante D. Henrique (1894), (OM 20) (5), do 
7º centenário do nascimento do Santo António de Lisboa 
(1895), (OM 21) e do 4º centenário do descobrimento do 
caminho marítimo para a Índia (1898), (OM 29-30), as quais 
foram, contudo, mesmo assim, acompanhadas pela emissão 
de séries de selos comemorativas dessas mesmas efemérides. 
Depois disto, apenas aparece em 1960 a série de 4 inteiros 
postais das Comemorações Henriquinas (OM146), emissão da 
iniciativa do serviço de publicações da Mocidade Portuguesa, 
a qual também vem acompanhada da emissão da série de 
selos do 5º centenário da morte do Infante D. Henrique. Por 
conseguinte, constata-se que, efectivamente, só no pós-25 de 
Abril se iniciou verdadeiramente uma prática da utilização dos 
inteiros postais para a comemoração de datas importantes.  

No que respeita a acontecimentos fi latélicos 
relevantes anteriores a 1974, alguns foram anunciados através 
_________________________

1 - H. M. Novais, Boletim do C.F.P. nº411, pág.42-48, 2006.
2 - H. M. Novais, Boletim do C.F.P. nº419, pág.42-46, 2008.
3 - Hernâni Matos, Selos e Moedas, nº131, pág.9-18, 2009.
4 - Hernâni Matos, Boletim do C.F.P. nº425, pág.47-59 e nº426, pág.93-105, 2009.
5 - J. Cunha Lamas, A. H. Oliveira Marques, (OM): Catálogo de Inteiros Postais 

Portugueses, Correios e Telecomunicações de Portugal, Lisboa, 1985.
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da emissão de selos; desde logo, a 1ª Exposição Filatélica Portuguesa, realizada em Lisboa em 1935, teve 
um selo a comemorá-la, concebido por Almada Negreiros (CE 564) (6). Depois, em 1944, a 3ª Exposição, 
também realizada em Lisboa, teve para recordá-la uma série de 4 selos (CE 636-639) e um bloco com os 
mesmos selos, com desenho de Alberto de Sousa. A 5ª Exposição Filatélica Nacional foi realizada em 1960 
e teve a recordá-la uma série de 2 selos com desenho de Sebastião Rodrigues (CE 871-872). O 8º Dia do 
Selo em 1962 foi lembrado com uma série de 3 selos (CE 901-903). Entretanto, em 1940 e em 1953 foram 
comemorados, respectivamente, os Centenários do Selo Postal e do Selo Português, ambos os eventos 
recordados com a emissão de séries de 8 selos (CE599 a 606 com um bloco e CE786 a 793, respectivamente). 
As exposições bienais luso-brasileiras Lubrapex, tiveram início em 1966 no Rio de Janeiro; as 2ª e 4ª Lubrapex 
tiveram lugar em Portugal em 1968 e em 1972 e ambas foram anunciadas por séries de selos (CE1031 a 
1037 e CE1167 a 1170). 

Para além de não existirem inteiros postais relativos a qualquer destas efemérides, também não 
conhecemos quaisquer repicagens dizendo-lhes respeito; assim, apenas existem carimbos comemorativos 
que, por vezes, aparecem aplicados em inteiros postais correntes, como o que é mostrado relativo à 1ª 
Exposição atrás referida (fig. 1).

Deste modo, os primeiros inteiros postais comemorativos que apareceram após os das 
Comemorações Henriquinas de 1960 atrás citados, foi a série emitida por ocasião da 6ª Lubrapex (1976) 
que teve lugar no Porto, recordando os 6 bilhetes-postais que a integram os 6 certames bienais que tiveram 
lugar até então desde 1966. Os postais foram acompanhados pela emissão de 2 selos (CE1300 e 1301) e de 
um bloco. No ano seguinte foram emitidos dois inteiros, um bilhete-postal e um sobrescrito, comemorativos 
da Portucale 77, 2ª Exposição Temática Internacional, que teve igualmente lugar no Porto. Também neste 
caso foi emitida uma série de 6 selos alusivos ao acontecimento (CE1348 a 1353), assim como um bloco 
com a série; pode dizer-se que esta exposição fez um pleno filatélico!

 Desde então muitos outros inteiros postais comemorativos foram emitidos, sendo objectivo deste 
artigo referir apenas aqueles que respeitam a eventos filatélicos. São naturalmente em elevado número 
as exposições, salões, mostras e outros acontecimentos filatélicos que se foram realizando um pouco por 
todo o país e que, na maioria dos casos, tiveram pelo menos um carimbo comemorativo especialmente 
confeccionado para a ocasião. Contudo, apenas um pequeno número destes eventos filatélicos tiveram 
inteiros postais a comemorá-los ou foram feitas repicagens em inteiros postais recordando-os.

Listam-se de seguida, em primeiro lugar e por ordem cronológica, todos os inteiros, emitidos até 
2009, que incluam alguma referência filatélica. A seguir indicam-se as repicagens que conhecemos relativas 
a acontecimentos filatélicos; para uma maior facilidade de consulta organizaram-se neste caso os inteiros 
postais por entidades responsáveis pelos eventos filatélicos. Não vamos referir aqui as repicagens feitas por 
firmas filatélicas, usualmente para fins meramente de expediente e que deverão ficar para outra ocasião, 
quando se escrever uma história da filatelia portuguesa. Contudo, não posso deixar de mostrar aqui (fig. 
2) um inteiro repicado pela firma A. Molder a anunciar um leilão filatélico em pleno Agosto de 1947, em 
que todos os lotes tiveram o mesmo preço de partida de cinco escudos!

É importante referir que todos os bilhetes-postais se encontram referenciados em termos do ca
_________________________

6 - Catálogo Especializado, (CE): Selos Postais e Marcas Pré-Adesivas, Afinsa, 2010.

Figura 1
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tálogo de inteiros postais portugueses de Cunha Lamas e Oliveira Marques (OM) (5). Contudo, terminando 
o catálogo no ano de 1983 com o bilhete-postal OM202, todos os inteiros emitidos posteriormente, com 
números superiores àquele, seguem a ordenação dada em suplemento ao catálogo, publicado no site 
do Clube Filatélico de Portugal, da responsabilidade do presente autor (7). Nas repicagens indica-se pelas 
letras F e V (de Frente e Verso) as faces do bilhete-postal que se encontram impressas.

 

I - Inteiros postais comemorativos, alusivos a entidades ou a eventos filatélicos.

• Lubrapex 76, VIª Exposição Filatélica Luso-Brasileira, 10 a 17 de Outubro, Porto. Série de 6 inteiros, 
OM166, recordando as várias Lubrapex até então realizadas. 

• Portucale 77, 2ª Exposição Temática Internacional, 19 a 28 de Novembro, Porto. Bilhete-postal 
OM169 e sobrescrito OM S 13, comemorativos.

• Centenário do Bilhete-Postal Português, 20 de Junho de 1978, OM173.
• 25 Anos da Federação Portuguesa de Filatelia, 18 de Junho de 1979, Inteiro postal comemorativo, 

OM179.
• Aerofil 79, Exposição de Aeronáutica de Lisboa, 13 de Julho. Inteiro postal comemorativo, 

OM180. 
• Lubrapex 88, Exposição Filatélica Luso-Brasileira, 14 a 22 de Maio, Porto. Inteiro postal alusivo, 

OM216.
• Dia do Selo, 22 de Outubro de 1988. Inteiro postal comemorativo, OM219.
• Philaiberia 91, Iª Exposição Filatélica Luso-Espanhola, 19 a 26 de Outubro, Vila Nova de Gaia. 

Inteiro postal comemorativo, OM231.
• Lubrapex 92, Exposição Filatélica Luso-Brasileira, 9 a 17 de Maio, Lisboa. Inteiro postal alusivo, 

OM235.
• 50 Anos do Clube Filatélico de Portugal, Lisboa, 27 Outubro 1993, Inteiro postal comemorativo, 

OM240.
• Ambiente 98, Certame Filatélico Internacional, 26 de Maio a 7 de Junho, Maia. Inteiro postal 

comemorativo, OM281.
• Interpor 98, XI Exposição Nacional de Inteiros Postais, 18 a 27 de Setembro, Guimarães. Inteiro 

postal comemorativo, OM286.
• Philaiberia 99, Vª Exposição Filatélica Luso-Espanhola, 18 a 25 de Setembro,  Santiago de 

Cacém. Inteiro postal comemorativo, OM297.
• Associação Filatélica Alentejana, Estremoz, 27 de Abril de 2001. Inteiro postal de homenagem 

ao tenor Tomás Alcaide, alusivo àquela Associação, OM305.
• Dia do Selo, 01 de Dezembro de 2001. Inteiro postal de homenagem ao poeta  Pedro Homem 

de Melo, alusivo ao acontecimento, OM309.
• EBORA 2006, XIXª Exposição Filatélica Nacional, Évora, 25 de Novembro a 2 de Dezembro. 

Inteiro postal comemorativo, OM332.
• 50 Anos da Secção Filatélica e Numismática do Clube dos Galitos, Aveiro, 3 de Outubro 2007. 

Inteiro postal comemorativo, OM338.
• 20º Aniversário da Confraria Timbrológica Meridional, Évora, 2 de Outubro 2009 e alusivo à 

Lubrapex 2009, 2 a 11 de Outubro, Évora. Inteiro postal comemorativo, OM365.

Figura 2 - Frente Figura 2 - Verso

_________________________

7 - H. M. Novais, Actualização até 2009 do catálogo de Inteiros Postais (OM). Acessível no site do C.F.P.:  www.cfportugal.pt. 
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II – Repicagens em inteiros postais alusivas a acontecimentos filatélicos; (ordem alfabética das 
localidades em que se encontram sediadas as entidades responsáveis pela sua emissão).

AMADORA. Clube Nacional de Maximafilia.

• Notícia da saída de circulação do bilhete-postal, 30.04.2010, (FV) em OM310, OM315, OM320 
e OM325.

BEJA. Núcleo de Coleccionismo do Centro Cultural e Desportivo do Hospital José Joaquim Fernandes (8).

• Dia do Selo, 27.10.1984, (FV) em OM202.
• Dia da Filatelia Juvenil, 01.12.1984, (F) em OM202.
• XXXI Dia do Selo, 27.10.1985, (FV) em OM205.
• XXXII Dia do Selo, 25.10.1986, (FV) em OM170 (com adicionais 2x8$00 + 2$50).
• Idem, em OM207.
• Mostra filatélica Movimento é Vida, (FV) em OM207.
• III Dia da Filatelia Juvenil, 01.12.1986, (FV) em OM207.
• Janela Manuelina, mostra filatélica, 25.04.1987, em OM206.
• XXXIII Dia do Selo, 24.10.1987, (FV) em OM206.
• Dia da Filatelia Juvenil, 01.12.1987, (F) em OM206.
• Mostra de Coleccionismo das Festas do Concelho, 08.05.1988, (FV) em OM215.
• Dia da Filatelia Juvenil, 01.12.1988, em sobrescrito inteiro para cartões de Boas-Festas.
• XXXIV Dia do Selo, Salvada, 22.10.1988, (F) em OM206.
• Idem, 27.10.1988, (F) em OM215.
• Mostra Filatélica Bombeiros Voluntários, 12.05.1989, (FV) em OM220.
• XXXV Dia do Selo, Vila Ruiva, 01.12.1989, (FV) em OM206.
• Dia da Filatelia Juvenil, 10.06.1990, (F) em OM224.
• Exposição Inter-regional Beja-91, 25.04.1991, em sobrescrito inteiro, formato  DL, para o correio azul.
• Quinzena Filatélica Juvenil, 10.06.1992, (F) em OM233.
• Mostra Filatélica Descobrimentos Portugueses, Vidigueira, 13.12.1992, (F) em OM227.
• XXXIX Dia do Selo, 01.12.1993, (F) em OM237.
• Mostra Filatélica Descobrimentos Portugueses – Tratado de Tordesilhas, 07.06.1994, em 

sobrescrito inteiro para cartões de Boas-Festas.
• Mostra Filatélica Natal 95, 22.12.1995, em sobrescrito inteiro para cartões de Boas-Festas.
• Mostra Filatélica «Dia da Cidade», 16 a 19.05.1996, (F) em OM249.
• Salão de Antiguidades e Coleccionismo, 31.05 a 02.06.1996 em sobrescrito inteiro “Profissões 

e Personagens do séc. XIX” de 47$00.
• IV Quinzena Filatélica Juvenil, 30.10 a 13.11.1996, (F) em OM249.
• Mostra Filatélica Dia da Cidade, 21.05.2009, (F) em OM360.

_________________________

8 - J. Geada de Sousa, Diário do Alentejo, coluna filatélica, 11.12.2009, 25.12.2009 e 01.01.2010.

Figura 3
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• Mostra Filatélica D. Beatriz, Duquesa de Beja, 17.10.2009, (FV) em OM360.
• Mostra Filatélica – Congresso da F. P. F., 20 a 23.03.2010, (FV) em OM360.

BEJA. Associação Humanitária dos Dadores de Sangue.

• 1ª Mostra Filatélica, 27.03.1995, (FV) em OM246.
• 2ª Mostra Filatélica, Tomar, 27.03.1996, (FV) em OM246.
• Mostra Filatélica, 27.031997, (FV) em OM246.

CANAS de SENHORIM. Núcleo Filatélico e Numismático da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários.

• Mostra Filatélica Xº Aniversário, 18.09.1986, tiragem de 500 exemplares numerados, (F) em OM206.

COIMBRA. Associação Académica.

• Salão Filatélico Centenário 87/Dia do Selo, 24.10.1987, (FV) em OM213.

ESTREMOZ. Associação Filatélica Alentejana (AFA) (9).

• XXXIV Dia do Selo, Mostra Filatélica, 22.10.1988, (FV) em OM202 e 219.
• Filamoz89/6º Aniversário da AFA, 01.05.1989, (FV) em OM206.
• Filamoz90/7º Aniversário da AFA, 01.05.1990, (FV) em OM206 e 223.
• Filamoz91/8º Aniversário da AFA, 01.05.1991, (FV) em OM206, 207 e 227.
• Filamoz93/10º Aniversário da AFA, 19.09.1993, (FV) em OM237 e 239.
• Mostra Filatélica de Homenagem a João de Sousa Carvalho, AFA, 11 a 15.12.1996, (FV) em 

OM247.
• Dia do Selo – 1999, FPF e AFA, 01.12.1999, em sobrescrito inteiro de correio normal “Profissões 

e Personagens do séc. XIX” (selo amolador).
• Filamoz 2000/17º Aniversário da AFA, 01.05.2000, em sobrescrito inteiro de correio normal 

“Profissões e Personagens do séc. XIX” (selo amolador).
• Interpex 2007/Dia do Selo 2007, 01.12.2007, (F) em OM327 e 330a.
• Filamoz 2010, Troféu Dr. Aníbal Queiroga, 03.07.2010, (FV) em OM355.

INTERNET.  Forum www.selos-postais.com
• VIII Encontro Nacional, Vila de Alijó, 29.05.2010, (F) em OM355.

LISBOA. Clube Filatélico de Portugal (CFP).

• Lubrapex 80, VIII Exposição Filatélica Luso-Brasileira, 18 a 26.10.1980, (V) em OM170.
• Homenagem ao Comendador José R. Dias Ferreira/66º Aniversário do CFP, (FV) em OM355.

__________________________

9 - Hernâni Matos, Timbre nº13, pág. 20-25, 1992.

Figura 4

Eventos Filatélicos e Inteiros Postais
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LISBOA. Federação Portuguesa de Filatelia (FPF).

• Dia do Selo, V.N. de Gaia, 01.12.1990, (F) em OM224.
• Dia do Selo, Lisboa, 01.12.1991, (F) em OM227.
• Congresso da F P F., Beja, 20.03.2010, (FV) em OM343.

LISBOA. Núcleo Filatélico do Sporting Clube de Portugal.

• IIIª Mostra Filatélica comemorativa dos 70 anos do jornal Sporting, 30.05.1992, (FV) em OM234.
• VIª Mostra Filatélica Novo Estádio José Alvalade, 06.08.2003, (F) em OM316.

PORTIMÃO. Associação Filatélica Alentejo Algarve (AFAL).

• Mostra Filatélica, 11.12.1999, (V) em OM300.

PORTO. Clube Nacional de Filatelia (CNF).

• Mostra 2º Aniversário do CNF, 25.11.1986, (FV) em OM207.
• Mostra 3º Aniversário do CNF, 09.12.1987, (FV) em OM210.
• 1º Salão de Filatelia, CNF, Penafiel, 27.10.1989, (FV) em OM221.
• Mostra 5º Aniversário do CNF, 03.11.1989, (FV) em OM221.
• Salão Filatélico Valongo 89, CNF, 30.11.1989, (FV) em OM221.
• Expo Filatélica Centro de Estudos Camilianos, V.N. Famalicão, CNF, 01.06.1990, (FV) em OM224.
• Europa Ebria90, Esslingen, CNF, 21.06.1990, (FV) em OM224.
• Salão Filatélico, Matosinhos, CNF, 16.071990, (FV) em OM224.
• Mostra 6º Aniversário do CNF, 02.11.1990, (FV) em OM224.
• Philaiberia 91, CNF, 20.10.1991, V.N. Gaia, (V) em OM231.
• Mostra 7º Aniversário do CNF, 05.11.1991, (FV) em OM231.
• Matosinhos 92/8º Aniversário do CNF, 07.11.1992, (F) em OM234.
• Porto 93-Invicta93/9º Aniversário do CNF, 27 a 31.10.1993, (V) em OM239.
• Mostra Filatélica XIV Aniversário do CNF, 14.11.1998, (V) em OM260.

PÓVOA de VARZIM. Associação Poveira de Coleccionismo.

• Inteiromax – Eça de Queiroz 2000, Exposição Filatélica Luso-Espanhola de Inteiros Postais 
e de Maximafilia, 14.08 a 19.08.2000; em sobrescrito inteiro de correio normal “Profissões e 
Personagens do séc. XIX” (selo amolador) e em sobrescrito inteiro de correio azul nacional 
(selo nuvens com envelope).

SINES. Núcleo Filatélico do Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Petrogal.

• Mirobrex/93, Exposição Filatélica Inter-Regional, Santiago do Cacém, 24.04 a 02.05.1993, (F) 
em OM237.

Figura 5 - Frente Figura 5 - Verso

Eventos Filatélicos e Inteiros Postais
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STUTTGART. Clube Filatélico Português.
• Exposição Fi latél ica Luso-
Alemã, Schwaben, 17-18.04.1999, 
(F) em OM290.

Torna-se importante chamar 
a atenção para a carácter singular 
da maioria destas repicagens que 
visavam recordar certas efemérides 
filatélicas, em que usualmente se 
deve considerar a peça filatélica 
completa constituída pelo inteiro 
postal repicado mais o carimbo 
comemorat ivo;  i s to  s ign i f ica 
que o carimbo complementa 
frequentemente as informações 
constantes da repicagem.

 No ano de 1999 e apenas nesse 
ano, os CTT anunciaram a emissão 

de novos inteiros postais comemorativos, assim como de outros produtos, através da repicagem de bilhetes-
postais correntes, as quais se indicam de seguida.

1.     Anúncio da emissão de novos bilhetes-postais inteiros comemorativos.
• 25 Anos da DECO, 15.03 1999, (FV) em OM290.
• Centenário do Alm. Sarmento Rodrigues, 18.06.1999, (FV) em OM290.
• Campeonato de Basquetebol, 15.07.1999, (FV) em OM289.
• Centenário de Martins Sarmento, 09.08.1999, (FV) em OM290.
• Festa da Cultura, Melgaço, 13.08.1999, (FV) em OM289.
• Centenário de Espinho – Concelho, 24.08.1999, (FV) em OM290.
• Philaiberia-99, 18.09.1999, (FV) em OM290.
• Dia do Mar, 16.11.1999, (FV) em OM289.
• Centenário do Poeta António Aleixo, 16.11.1999, (FV) em OM289.
• 75 Anos de Portimão – Cidade, 11.12.1999, (FV) em OM289.

2. Outros tipos de anúncio.
• Emissão de etiquetas Amiel, 22.03.1999, (FV) em OM290.
• Os últimos selos em escudos, Fev. 1999, (V) em OM290.
• Compras de Natal nos Correios, Nov. 1999, (FV) em OM298.

 Alguns destes bilhetes-postais anunciadores, quando enviados pela Direcção de Filatelia dos CTT 
para os seus clientes no estrangeiro, com o necessário selo adicional adesivo, tinham impressa uma tarja 
rectangular a preto de 40x15mm 
com os dizeres a branco AVIÃO / 
PRIORITY e a silhueta de um avião (10). 
Trata-se, em nosso entender, de uma 
repicagem e não de uma variedade 
destes inteiros, uma vez que não 
foram postos à venda ao público 
postais nestas condições.

Para terminar deve notar-
se que a listagem II das repicagens 
f i la té l icas  at rás  apresentada 
está seguramente incompleta, 
constituindo um primeiro contributo 
para a inventariação das repicagens 
de natureza filatélica no nosso país. 

_________________________

10 - Umberto Secli, (Itália). Comunicação privada.

Figura 6

Figura 6

Eventos Filatélicos e Inteiros Postais



268

A. MOLDER
- filatelia -

RUA 1.º DE DEZEMBRO, N.º 101, 3.º – 1200-358 
LISBOA  

Tel.: (00 351) 21 342 15 14 Fax: (00 351) 21 342 
95 34   E-mail: a.molder@sapo.pt

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO O 
MATERIAL FILATÉLICO E NUMISMÁTICO DA 

CONCEITUADA MARCA ALEMÃ «KABE»
EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE SELOS 

NO HALL DE ENTRADA E NO 3.º ANDAR 
(Elevador)

Faca-nos uma visita em 
“http://filateliaamolder.com.sapo.pt/”

Sérgio Simões Ld.ª
Rua Dr. Artur Figueirôa Rego, 25

2500 - 300 Caldas da Rainha
Telefone 262 831 248 - Fax 262 843 293 - Móvel 963 871 123

www.filsergiosimoes.com * filsergiosimoes@filsergiosimoes.com
Visite-nos na Exposição Mundial “Portugal 2010” nos stands 37/39

Selos de Portugal,Colónias,PALOP,e Estrangeiros em novo ou usado (por países ou temas)
Literatura e Catálogos Filatélicos e Numismáticos:

YVERT,STANLEY GIBBONS, MICHEL, KRAUSE, DOMFIL, etc.
Pacoteria variada também por temas ou países, desde 100 diferentes até 40.000

Álbuns com folhas pré impressas para selos de todo o mundo, classificadores, pinças,lupas, 
tiras HAWID e todo o material que possa imaginar para filatelia e numismática

Representantes das marcas LINDNER, SAFE, YVERT e HAWID.
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Macau
As emissões de recurso do bilhete-postal simples de 1 avo 

(1897-1903)

 Sob proposta do director do Correio de Macau, a 
portaria provincial nº131 de 23 de Outubro de 1897 (figura 
1) veio reduzir os portes de correspondências postais que 
então vigoravam no território. Como era de esperar e pela 
primeira vez, os novos portes vinham indicados em moeda 
local (avos de pataca).
       

As taxas de franquia dos bilhetes-postais simples 
passaram a ser as seguintes:

·	 1 avo – para Macau, Hong Kong e 
China.

·	 3 avos – para países da U.P.U., incluindo 
Portugal e suas colónias

       
A plena execução da nova tabela de portes 

requereria às entidades competentes a emissão de novas 
taxas, não tanto para os selos, já que sempre lhes seria 
possível arranjar combinações de taxas que perfizessem o 
porte exacto, mas sobretudo para os bilhetes-postais, por 
se tratar de produtos cujos valores foram concebidos de 
acordo com os portes em vigor. 

Figura 1
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1º bilhete-postal de recurso – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, de 5 réis (figuras 2 e 3)
       

Com a redução de tarifas postais, havia assim necessidade de produzir o bilhete-postal simples 
de 1 avo, já que o valor mínimo que então circulava era de 2 avos (10 réis). A urgência de o colocar 
em circulação levou o Governo local, pelos próprios meios, a efectuar tal tarefa, recorrendo, como era 
hábito, ao método de prefixação de selos. Para tal, foi utilizado o selo de 5 réis de D. Carlos I, tipo Diogo 
Neto, em detrimento do de 1avo/5réis de D. Luís I cujo uso seria logicamente mais adequado, tendo em 
conta que os novos portes se apresentavam em moeda local. 

Talvez a reduzida quantidade emitida de selos sobretaxados em avos – de notar que, pelo decreto 
ministerial nº464 de 28/Dezembro/1894 (publicado no Boletim Oficial de Macau de 1/Junho/1895), o acto 
de sobretaxar produtos postais foi proibido aos governos provinciais, devido aos abusos à tal prática por 
parte de alguns desses governos – levou o Governo local a optar por aquele selo para a feitura do bilhete-
postal. Todavia, não haveria dúvidas de que, se a alteração nos selos não tivesse sido interdita, os selos 
de D. Carlos I, tipo Diogo Neto, seriam igualmente modificados para avos, em consonância com os novos 
portes postais. Para o fabrico do bilhete-postal simples de 5 réis, utilizou-se o duplo (de resposta paga) 
mediante a sua separação em duas metades, riscando a vermelho as inscrições “com resposta paga” e 
“resposta”. Igualmente foi riscada a inscrição “Timor”, já que este território se desligou administrativamente 
de Macau desde Outubro de 1896, tornando-se num distrito autónomo. 

2º bilhete-postal de recurso – Centenário da Índia de 1 avo (figuras 4 e 5)

Alusivos ao IV Centenário 
do Descobrimento do Caminho 
Marítimo para a Índia, foram 
postos em circulação a 1 de Abril 
de 1898 selos e bilhetes-postais em 
todas as possessões coloniais. Em 
Macau, pela primeira vez, esses 
produtos postais apresentavam-
se originalmente em moeda local 
(avos de pataca). 
       

Em relação aos bilhetes-
postais simples de Macau, duas 
taxas foram então emitidas: uma 
de 2 avos e outra de 3 avos, 
com diferentes ilustrações dos 
monumentos mais representativos 
de Portugal. Todavia, o bilhete-
postal de 2 avos, cumprindo com 
rigor os portes, não servira para o 

Figura 3

Figura 2

Figura 4

Macau * As emissões de recurso do bilhete-postal simples de 1 avo (1897-1903)
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uso a que foi destinado, uma vez que o respectivo porte se alterou para 1 avo.  

De novo o Governo local teve que produzir um com este valor, recorrendo uma vez mais ao 
sistema de colagem prévia do selo de 1 avo do Centenário da Índia em circulação para a sua produção.

3º bilhete-postal de recurso – D. Carlos I, tipo Mouchon, de 1 avo (figura 6)

  Coincidindo com a colocação em circulação dos primeiros selos de D. Carlos, tipo Mouchon, em 
Julho de 1898, um terceiro bilhete-postal de recurso de 1 avo foi posto em circulação. 

O selo de 1 avo desta série de D. Carlos foi utilizado para o seu fabrico. Como já se fizera 
anteriormente, o bilhete-postal duplo foi transformado em dois simples com a anulação das inscrições 
“com resposta paga” e “resposta”.

4º bilhete-postal de recurso – Centenário da Índia com sobrecarga “Provisorio” de 
1avo/2avos (figura 7)
 

Perante a sua escassez, o Governo central aprovou finalmente, através do decreto ministerial 
de 11 de Outubro de 1899 (publicado no Boletim Oficial de Macau nº48 de 2 de Dezembro de 1899), a 
emissão dum bilhete-postal simples de 1 avo para a colónia de Macau, dois anos depois da entrada em 
vigor dos novos portes (Outubro de 1897). 

Porém, a antecipar a sua entrada em circulação, dado o carácter urgente de utilização, um 
bilhete-postal de recurso seria entretanto emitido para uso provisório. Trata-se do de 2 avos do Centenário 

Figura 5

Figura 6

Macau * As emissões de recurso do bilhete-postal simples de 1 avo (1897-1903)
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da Índia alterado para 1 avo, entrando em circulação em Janeiro de 1900, com a sobretaxa a ser feita, 
pela primeira vez, na Casa de Moeda em Lisboa. De recordar que aos governos provinciais foi retirado o 
direito de sobrecarregar produtos postais.

Apesar de ser provisório, este bilhete-postal continuou a circular até se esgotar, já que o genuíno 
criado pelo decreto acima referido nunca chegou a ser emitido.

1º bilhete-postal genuíno – D. Carlos I, tipo Mouchon, de 1 avo (figura 8)

Em finais de Dezembro de 1901, na sequência da política de centralização de poderes, os portes 
de correspondências postais das colónias passaram a ser definidos e regulados pelo Governo Central de 
Lisboa que os reuniu num só diploma (decreto de 24/Dezembro/1901, publicado no Boletim Oficial de 
Macau de 5/Abril/1902). Novos valores postais seriam assim criados em resposta a esses novos portes, com 
início de circulação aprazado para Janeiro de 1903 (decreto ministerial de 24/Abril/1902).

Para Macau e em relação aos bilhetes-postais simples, 3 taxas seriam emitidas: 
·	 1 avo para uso interno e regional (Macau, Hong Kong e China).
·	 1½ avos para destinos como Portugal e suas Colónias.
·	 4 avos para correio internacional.

De realçar o facto de, durante quase 6 anos (1897-1903), serem todos de recurso os bilhetes-
postais de 1 avo postos a circularem em Macau, apesar de ser uma taxa de grande consumo. Ao contrário 
dos selos que se retiraram de circulação em Outubro de 1913 quando foram substituídos pelos selos 
republicanos, os bilhetes-postais monárquicos continuaram a circular até ao seu completo esgotamento.

Figura 7

Figura 8

Macau * As emissões de recurso do bilhete-postal simples de 1 avo (1897-1903)
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Açores
Operação Alacrity

Na vida existem certos acontecimentos que nos 
marcam, a 1ª Mostra Pérolas do Atlântico realizada na Ilha 
Terceira em Novembro passado foi um deles. 

Quando uns meses antes pensei em levar a cabo 
esta Mostra, efectuei uma procura filatélica sobre a Terceira, 
mas não imaginava de todo, o que me esperava, as pessoas, 
os locais, a gastronomia, a cultura Terceirense que destaco, 
e muito, mas muito mais. 

Foi essa procura que me leva até à Base das Lages, e 
constato então na tão pouca informação filatélica que existe 
sobre a presença dos Estados Unidos na base, foi assim que 
a partir de uma nova pesquisa, resolvi escrever este artigo. 

Este é dedicado a todos os Terceirenses e em 
particular à minha Amiga Lurdes Freitas. 

A Base das Lages é criada em 1941 por ocasião 
da 2ª Guerra Mundial

Em 1943, o Governo Britânico solicitou ao Governo 
Português, ao abrigo do Tratado da Aliança Luso-Britânica, 
o uso da Base das Lajes pela Real Força Aérea Britânica. 

Em 1 de Dezembro de 1943 ingleses e americanos 
assinam um acordo que define responsabilidades na 
utilização da base das Lajes, em contrapartida os americanos 
ajudam os britânicos na melhoria ao nível das condições 
técnicas e operacionais. 

O objectivo era transformar a pista das Lajes, capaz 
de receber o intenso tráfego aéreo. Uma operação foi então 
delineada e combinada pelos chefes do Estado-maior de 
Inglaterra e dos Estados Unidos, e aprovada pelos seus 
Comandantes Winston Churchill e Franklin Roosevelt. 

A importância e objectivo principal desta operação 
era poder dar cobertura aérea para os comboios aliados 
no Atlântico e ocupar os Açores antes que os alemães o 
fizessem. 

A operação Alacrity, como foi designada, enfrentou 
a oposição de Portugal pela sua envolvência, e devido 
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à posição que tinha assumido de neutralidade perante o conflito. As negociações entre Portugal e os 
Estados Unidos tinham como objectivo a obtenção de uma base própria nos Açores, estas foram difíceis, 
e, só em 31 Dezembro de 1943 é que o Governo Português concorda em satisfazer ao pedido dos Estados 
Unidos para a realização de estudos preliminares para a construção de um aeroporto em Santa Maria 
e da utilização da base das Lajes com o intuito de auxiliar a Inglaterra em melhoramentos ao nível das 
condições técnicas e operacionais. 

O segredo da operação foi mantido durante e muitos anos mesmo no após guerra, pelo que os 
homens que executaram a Operação Alacrity não tiveram ideia dos esquemas, planos e negociações que 
aconteceram antes. À partida estavam convencidos de que iam para o Mediterrâneo e não para uma 
ilha no meio do Atlântico, um lugar que a maior parte até desconhecia que existia. O primeiro contingente 
de 552 homens, o “96th Naval Construction Battalion” chega à Terceira a 9 de Janeiro de 1944 no “S.S. 
Abraham Lincoln”. 

Aos militares do 801st Engineers Battalion foi atribuída essa função, estes viajaram para os Açores 
em quatro navios, integrados no comboio UGS-29, que partiu a 3 de Janeiro de 1944. Chegam a Angra 
no dia 17 de Janeiro, e nesse dia uma equipa foi até às Lajes com o objectivo de preparar a chegada do 
equipamento e dos homens. 

A 20 de Janeiro, o acampamento americano estava operacional no “Lagens Airfiled”, como era 
conhecido pelos Aliados o campo de aviação. 

Em Junho de 1944 Portugal concedeu o uso da Ilha de Santa Maria aos Estados Unidos, assim 
em 4 de Agosto foi activado o 1391st Army Air Force Base Unit em Santa Maria. Com a conclusão das 
negociações e a assinatura do acordo a 28 Novembro, inicia-se a construção da base de Santa Maria 
pelo Estados Unidos, para preservar o sigilo e para fins diplomáticos o projecto de construção da mesma 
foi efectuado pela Pan American Airlines, tendo a base e pistas ficado concluídas em 15 Maio de 1945, 
tendo sido inaugurada a 26 de Julho. 

Com o fim do conflito, a base seria formalmente devolvida em 2 de Junho de 1946. 

A marca A.P.O. 406 em Santa Maria 

Pelo secretismo da operação, Santa Maria ficou referenciada como “Station X - APO 406” e com 
a total proibição de mencionar as palavras “Santa Maria” em qualquer papel oficial ou não. 

A correspondência dos efectivos estacionados em Santa Maria foi cancelada pelo ARMY POST 
OFFICE com a marca A.P.O. 406, tendo esta sido utilizada de 1944 a 1946 . 

As cartas ou eram geralmente isentas de franquia, ou usufruíram da concessão de uma taxa única 
de correio aéreo no valor de 3 cent. a acrescer ao porte interno, que era de 3 cent. para as cartas. 

Carta inteira de Correio 
Aéreo de 6 cent. com marca 
na cor preta datada de JAN 
27 1945 e marca de censura 
em violeta. 

Açores - Operação Alacrity
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Carta isenta de franquia “FREE”, com 
marca de JUN 14 1945 e marca de 
censura, remetida do 1391st Army Air 
Force Base Unit. 

Inteiro postal utilizado como bilhete-
postal ilustrado, com marca de OCT 
17 1945 e com selo de 1 Cent . (porte 
interno em vigor até 31 Dez. de 1951) 
remetida do 1391st A. A. F. Base Unit. 

As instalações deixadas pelos 
americanos (aerogare e res-
pectiva torre de controle, giná-
sio, cinema, armazéns, o núcleo 
constituído pelas infra-estruturas 
aeroportuárias, incluindo os 
bairros residenciais, todos os 
serviços e equipamentos de 
apoio às residências, estrutura 
viária e elementos pontuais 
como sinais indicativos, para-
gens de transportes públicos e 
postos de transformação). 

Açores - Operação Alacrity
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As marcas A.P.O. 100 e A.P.O. 406 nas Lages 

Apesar do Governo Português não lhes ter facultado o uso da base das Lages, foi ali efectivada a 
instalação de um APO (Army Post Office) a partir de 1944, a correspondência dos militares estacionados 
nas Lages foi cancelada nos anos de 1944 a 1946 com a marca “A.P.O. 100”, posteriormente a partir de 
1947 com a marca “A.P.O. 406” que vai aparecer na correspondência da Base das Lages, onde os Estados 
Unidos ainda se mantinham e que foi o ponto de partida para uma presença duradoura e que ainda se 
mantém. 

Postal com vista parcial do Aeródromo das Lagens

Circulado em 17 Dez 1944 de Angra 
para S. Miguel (fragmento do verso)

A marca A.P.O. 100 

Carta enviada em DEC 26 1944 com selo 
de 6 cent. de correio aéreo, e remetida 
por Eric Perry do 1390th Army Air Force 
Base Unit. 

Carta isenta de franquia “FREE”, com marca 
de AUG 31 1945 e marca de censura magenta, 
remetida pelo Cap. Sheldon do 1390th Army Air 
Force Base Unit. 

Açores - Operação Alacrity
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A marca A.P.O. 406

Carta Oficial isenta de franquia, com menção da origem - “Lagens Field, Terceira, Azores APO 406” marca
 de JUN 21 1947, remetida pelo Comando do 1391th AAFBU 

Uma nova marca “APO 406 ” foi utilizada pelo AIR FORCE POSTAL SERVICE em 1953 

Carta remetida em MAY 24 1954 
com selo de 3 cent., taxa interna 
em vigor para cartas e sem o selo 
de 3 cent. da sobretaxa aérea 
e enviada pelo Sarg. Fellow do 
1605th Maint. Squadron. 

Nova marca e a legenda passou a ser ARMY-AIR FORCE POSTAL SERVICE A.P.O. 406 

Carta com selo de 6 cent. 
de correio aéreo, com 
marca de SEP 13 1955 e 
remetida do 57th Air Rescue 
Squadron. 

Açores - Operação Alacrity
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Nova marca com a dupla indicação de APO 406 
A legenda passou a ser ARMY-AIR FORCE POSTAL SERVICE APO 406 

Carta enviada em MAR 30 1959 com 
selo de 7 cent. de correio aéreo, 4 cent. 
relativos ao porte interno em vigor desde 
1 Agosto de 1958 e 3 cent. de sobretaxa 
aérea, remetida do 340th AREFS. 

Nova marca com indicação de data em modo europeu 
Difere da anterior porque no bloco datador volta a ter a indicação 406 e na legenda só A.P.O. 

Bilhete Postal de 8 NOV 1963 com selo 
de 8 cent. de correio aéreo, 5 cent. 
relativos ao porte interno em vigor para 
cartas desde 7 Janeiro de 1963 e 3 cent. 
de sobretaxa de correio aéreo. 

A base tem sido de uma importância estratégica para as Forças Armadas Americanas ao servir de 
ponto de apoio às aeronaves que vão participar em operações na Europa ou no Médio Oriente. 

Tem igualmente funções 
na área das operações de Busca 
e Salvamento, Reconhecimento 
Meteorológico e Transporte Aéreo 
Militar. 

A marca A.P.O. 406 foi 
renomeada de 09406 quando os 
Zip códigos foram introduzidos em 
1965. Os dígitos 09 indicam o local 
de entrada para distribuição - 09 
refere-se a New York. A legenda 
passou a ser AIR FORCE POSTAL 
SERVICE APO 

      Bilhete-postal com selo de 33 cent., com marca de 2 APR 1989 
       circulado para Inglaterra. 

Açores - Operação Alacrity
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Na actualidade a marca em uso é em tudo similar às mais antigas. A legenda passou a ser AIR FORCE 
/ POSTAL SERVICE / APO AE 09720. AE significa - Armed Forces Europe e 720 a nova indicação das Lages.

 
Sobrescrito com franquia de 84 cent. em correio de 1ª classe com marca de 23 JUN 2010 circulado para Portugal. 
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A Criação do Correio Extraordinário
entre Lisboa e o Porto

(1796-1801)

Com o presente artigo pretendemos esclarecer 
algumas questões relativas à criação do Correio Extraordinário 
entre Lisboa e o Porto, inaugurado em 26 de Setembro de 
1796. Tal iniciativa de aperfeiçoamento da infra-estrutura 
postal portuguesa foi uma das últimas medidas tomadas pela 
administração do Ofício de Correio-Mor do Reino antes da 
sua passagem definitiva ao Estado em Agosto de 1799. Dessa 
forma e devido à importância da documentação relativa a 
esse serviço, publicaremos na íntegra os documentos que 
levaram a criação do Correio Extraordinário, cujos originais 
se encontram no Arquivo Histórico do Ministério das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações, sob a cota: Cor. M. 1. 

Sendo o último Correio-Mor do Reino Manuel José 
da Maternidade da Mata de Sousa Coutinho, ainda menor 
em 1796, encontrava-se o ofício sob a administração do 
seu tio e tutor, o Balio da Ordem de Malta, Duarte de Sousa 
Coutinho. Nessa condição recebeu do Tenente do Correio-
Mor, o conhecido José Barreto Gomes, uma carta relativa 
a um requerimento dos comerciantes da Cidade do Porto 
sugerindo uma melhoria na correspondência postal com a 
Cidade de Lisboa. Nesse sentido, responde:

“Ilmo. e Exmo. Senhor

V. Ex.ª me manda informar o requerimento junto dos 
negociantes da Praça do Porto, que pretendem estabelecer 
um Correio Extraordinário para Lisboa para terem resposta em 
oito dias, como melhor consta do dito requerimento, devendo 
dar o meu informe ouvindo primeiro os Administradores 
do Correio do Porto. Ouvi os ditos Administradores e a sua 
resposta, a que se acha junta para ser presente V. Exª.

Estou intimamente convencido de que entre esta 
Corte e a Cidade do Porto, precisa haver uma correspon-
dência mais pronta, proporcionando-se de maneira que 
dentro em oito dias ao menos, se recebam respostas de uma 
e outra parte. É desnecessário dilatar-me em mostrar os moti-
vos desta precisão, eles são notórios a todos e bastará olhar 
simplesmente para os progressos que têm feitos as artes, o 
comércio, a agricultura, a multiplicidade de negócios e en-
laces, que o presente estado das coisas tem trazido consigo 
e os mútuos interesses de uma e outra cidade, para concluir 
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o quanto será penoso ao público 
ser obrigado a esperar quinze dias 
para haver uma resposta do Porto, 
ou fazer cada um, quando precisa, 
a despesa de um Próprio. Mas por 
bem do mesmo público e do Real 
Serviço, este Correio Extraordinário 
só deverá ser estabelecido na ma-
neira seguinte e pelas razões que 
vou expor: 

1º - Deve ser um correio 
geral e para toda a pessoa que 
se quiser servir dele, não devendo 
admitir-se por modo algum, correio 
particular somente para os nego-
ciantes, porque isto seria dar a es-
tes uma vantagem superior e deci-
dida sobre os mais vassalos, quan-
do é certo que todos têm o mesmo 
direito ao benefício. 

2º - Todo o manejo do dito 
novo correio deve ser feito por este 
Ofício de Lisboa e pelo do Porto, 
debaixo das vistas e inspecção de V. Ex.ª e pelos seus Oficiais, como pessoas habilitadas e com pública 
autoridade para um tal exercício e a quem de direito privativamente compete. 

3º - As despesas que se fizerem com os correios que transportarem as malas, hão de haver-se pelo 
porte das cartas; a dificuldade porém, está em estabelecer um método adequado. 

É fora de toda a dúvida, que o meio mais próprio de fazer prosperar um estabelecimento que 
principia, é simplificar e torná-lo fácil, regulando-me por este princípio e pelo que me dita a minha ra-
zão, não sigo o ditame dos Administradores do Correio do Porto, por aconselharem que as cartas sejam 
pesadas a maneira das do Norte, insinuando mais, que sobre o porte se carregue por rateio a despesa 
do correio e, enfim, que se pague antecipadamente uma quantia quando as cartas se forem lançar no 
correio. Querer que as cartas de dentro do Reino sejam pesadas a maneira das do Norte, ainda que seja 
menor o preço do peso, é fazer uma novidade reparável e que inculca ser dirigida a aumentar as conve-
niências do correio, quando é certo que o acréscimo deve unicamente ser aquele que motivar a despe-
sa extraordinária que se fizer com o seu transporte e ainda mesmo, com alguma moderação, porque o 
porte ordinário de vintém é sujeito as outras despesas ordinárias, a vista do que entendo que só se devem 
pesar as cartas grossas para haver um princípio e regra certa para se taxar o porte destas e evitar abusos. 
Igualmente, não aprovo o parecer de que a despesa feita com o correio saia das cartas por rateio, por-
que este método faz a conta complicada por dever ser diferente em cada correio o porte das mesmas, 
segundo for maior ou menor o número das cartas e porque não havendo um preço certo e uniforme, não 
pode o público comparar a necessidade da sua precisão de escrever pelo Extraordinário, com a quantia 
que deva pagar por isso e, desta forma, só o fará nos casos de maior precisão quando, pelo contrário, 
repetidas vezes escreverá estando certo que o porte da carta não custará mais [que] três vinténs, por 
exemplo, e, sobre isto, ainda me ocorre mais; que ao princípio e enquanto se não fizer vulgar o novo 
correio, há de haver poucas cartas, deve, portanto, ser muito grande o porte que por rateio há-de caber 
a cada uma e, desta forma, longe de convidar e facilitar o estabelecimento do projecto, concorrerá o 
referido método de o emperrar logo no seu princípio. É pois, o meu parecer, conformando-me também 
com o de muitas pessoas inteligentes e de probidade que tenho ouvido a este respeito, que o porte das 
cartas tenha um preço certo e moderado e quanto somente seja preciso para indemnizar as despesas.

Ofereço a V. Ex.ª, incluso, um plano para este estabelecimento. Parece-me que é o mais 
conforme com a utilidade pública. Ele, com o tempo, pode emendar-se e melhorar-se, pois a prática e a 
experiência é que levam estes assuntos a sua perfeição.

E achando V. Ex.ª que este negócio merece que V. Ex.ª o olhe com o zelo que costuma em tudo 
que respeita ao Real Serviço e bem público, então é necessário que V. Ex.ª o represente à Sua Majestade, 
para que sendo do seu real agrado, V. Ex.ª o possa pôr em prática e daquele modo que a mesma 
Senhora for servida determinar. É o que posso informar a V. Ex.ª que ordenará o que lhe parecer mais justo.

Ilmo. e Exmo. Sr. Balio Duarte de Sousa Coutinho

[ass.] José Barreto Gomes
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PLANO PARA SE ESTABELECER UM CORREIO EXTRAORDINÁRIO PARA O PORTO COM RESPOSTA EM OITO DIAS 

De Lisboa ao Porto, há 52 léguas. Um correio a toda diligência com bestas pagas, deve andar 18 
léguas em 24 horas. Assim, um Correio tem obrigação de ir em 3 dias de Lisboa ao Porto.

Devendo gastar 3 dias na ida e outros 3 na volta, fica um dia livre para a entrega das cartas e 
expedição das respostas e dividindo-se este dia entre o Correio do Porto e o de Lisboa, ficam 12 horas a 
cada um para a entrega das cartas e expedição das respostas.

Deverá partir de Lisboa o correio na segunda-feira, pelas 3 horas da tarde e dando-se-lhe os 3 
dias, deverá chegar ao Porto pelas 3 horas da tarde da quinta-feira.

Deverá partir do Porto na sexta-feira pelas 3 horas da madrugada e gastando no caminho os 3 
dias, deve chegar a Lisboa pelas 3 horas da madrugada de segunda-feira.

A despesa de um correio despachado de Lisboa ao Porto à toda a diligência com bestas, é 13.000 
réis. É, pois, na razão desta quantia e da quantidade de cartas que poderá haver, que se deve arbitrar 
o porte, mas ignorando-se por ora quantas cartas haverá, fica, por consequência, o cálculo duvidoso. É, 
porém, certo, que sendo o porte a 60 réis por carta, são precisas 216 cartas singelas para salvar somente 
a despesa do Próprio, contudo, parece-me que o porte seja só 60 réis por carta, devendo porém, fazer-se 
uma conta e assento do rendimento deste Correio Extraordinário, para no fim dos primeiros seis meses se 
combinar a despesa e receita, e a fim de se diminuir ou aumentar o porte das cartas, segundo o resultado 
da conta, fazendo-se tudo presente a Sua Majestade.

O porte de 60 réis deve entender-se o porte de uma carta singela, isto é, de uma carta ordinária 
e que não leve outras dentro. Sendo mais grossa, então se pesará e tendo para cima de cinco oitavas, 
pagará a 20 réis por oitava o que mais pesar sobre os cinco.

Será livre a todos, sem excepção de pessoa, o servirem-se deste Extraordinário, mas a excepção 
unicamente das cartas do Real Serviço, todas as mais pagarão o porte.

Para o público ficar bem servido, deve haver dois Correios Extraordinários por semana, porque 
como as 12 horas é um espaço pequeno para as respostas, quem não puder responder pelo primeiro 
Extraordinário, o fará pelo segundo e além disso, no Inverno, por causa dos maus caminhos e ribeiras, 
hão-de ser muitas vezes mais demoradas as chegadas dos correios, mas parece-me que só com o tempo 
e depois de vencidas as primeiras dificuldades e conhecida mais de perto a utilidade que ao público 
resultar, é que se poderá estabelecer o segundo.”

A importância des-
te documento, bem como 
a sua riqueza informativa 
é por demais notória para 
justificar a sua publicação 
na íntegra. Por ele perce-
bemos em que ponto se 
encontrava o Ofício de 
Correio-Mor do Reino nas 
vésperas da sua extinção. 
Desde já, gostaríamos so-
mente de chamar a aten-
ção para os seguintes pon-
tos.

A ideia da criação 
de um Correio Extraordiná-
rio partiu da iniciativa dos 
comerciantes do Porto. In-
felizmente, o requerimen-
to deles e a resposta dos 
Administradores do Correio 
daquela cidade, não se 
encontram junto com a 
documentação publicada 

presentemente. No entanto, através do parecer de Barreto Gomes ficamos com uma ideia do teor delas 
e podemos constatar que, naquele tempo, a demora na resposta de um correio entre Lisboa e o Porto 
eram de 15 dias e que no norte tinham uma maneira diferente de se pesarem as cartas. Infelizmente ain-
da não sabemos ainda qual, mas somente que era menor “o preço do peso”. 

Havia a opção de os particulares contratarem um mensageiro (um Próprio) para a troca da 
correspondência mais urgente e que custava cerca de 13.000 réis! É interessante também, a ideia do 
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pagamento antecipado do porte das cartas proposta pelos Administradores do Correio do Porto, bem 
como a menos feliz ideia do rateio das mesmas para cobrir os custos daquele serviço. 

Finalmente, o esclarecimento – ainda que parcialmente – de mais um outro grande enigma da 
filatelia portuguesa relativa às tarifas postais durante o período dos Correios-Mores. De acordo com Barreto 
Gomes, o conceito de “carta singela” ou “ordinária” era a que pesasse até cinco oitavas (cerca de 18 
g), pagando-se 20 réis por oitava (3,5 g) que mais pesasse sobre aquelas cinco. Com a definição de que 
a carta singela era aquela que não levava outras dentro, somente na desconfiança deste facto é que 
pesavam-se as cartas mais “grossas” para então se poder arbitrar o preço delas. Dessa maneira, surgia 
assim a ideia do sistema dos “portes dobrados” que a legislação postal posterior – após a passagem ao 
Estado do serviço de correios – tanto criticava como arbitrária e abusiva. De acordo com a informação 
de Barreto Gomes e ao que tudo indica, era essa a prática no ofício do Correio em Lisboa há muito 
tempo. Assim sendo, a tarifa do Correio Extraordinário entre Lisboa e o Porto, corresponderia ao triplo da 
do correio ordinário do Reino para uma “carta singela”.

Voltando agora à documentação e para concluir, o tio e tutor do Correio-Mor recebeu como 
resposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra que formalmente tutelava as questões relativas 
ao ofício do correio, a seguinte participação: 

“Levei à real presença de Sua Majestade, a conta que V. S.ª me dirigiu em data de 23 do 
presente mês, com o plano para o estabelecimento de um novo Correio para a Cidade do Porto; o qual 
merecendo a aprovação e beneplácito da mesma Senhora, o torno a remeter a V. S.ª para que o mande 
pôr na sua devida execução. 

Deus Guarde a V. S.ª. Palácio de Queluz, em 31 de Agosto de 1796. 

[ass.] Luís Pinto de Sousa”

Como consequência desta participação, no número 38 da Gazeta de Lisboa de terça-feira, 20 
de Setembro de 1796, publicou-se o seguinte aviso: 

Posteriormente, em 1798, foram ainda criados mais dois “Extraordinários” por semana para a 
Cidade do Porto, aproveitando a inauguração da nova estrada para Coimbra e a criação do serviço 
de diligências, a famosa Mala Posta. Como consequência, o serviço foi estendido também à Cidade de 
Leiria.

A criação do Correio Extraordinário entre Lisboa e o Porto (1796-1801)
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O Correio Extraordinário veio a ser extinto pelo Aviso de 14 de Março de 1801, durando, portanto, 
aproximadamente cinco anos.

A criação do Correio Extraordinário entre Lisboa e o Porto (1796-1801)
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Correios-Mores
Subsídio documental

A época dos Correios-Mores em Portugal (1520-1797), 
continua a ser um tema com bastantes lacunas, em virtude 
da distância temporal em que ocorreu e a consequente falta 
de elementos que suportem conclusões definitivas.

Assim, este artigo pretende apresentar, comentar e 
trazer à discussão, algumas peças e documentos, que de 
alguma forma possam contribuir com algo mais, sobre este 
obscuro período.

Sabemos que D. Manuel I, no ano anterior ao 
da sua morte, em 1521, criou o cargo de Correio-Mor do 
Reino e o entregou a Luís Homem (1520-1532), que já teria 
desempenhado com agrado algumas tarefas para a coroa

Nas cartas de nomeação de 1520 e 1525, são 
estabelecidas regras que tinham de ser observados pelas 
partes, competindo ao Correio-Mor algumas obrigações, com 
especial realce para o facto de “Ter os correios necessários 
para atender às viagens que lhe fossem requisitadas pelo 
Rei ou pelos particulares”, assim como “Ajustar com os 
interessados o preço dos portes da correspondência, segundo 
a distância e a rapidez de entrega”.

É claro que enquanto os titulares deste Oficio, o foram 
por nomeação régia, era praticamente a coroa o principal 
cliente, conforme se comprova pela correspondência 
conhecida desse período, normalmente idêntica à da figura 1.

Desconheço correspondência entre particulares neste 
período, e muito menos com porte, que era combinado entre 
as partes e manuscrito pelo remetente, de forma a indicar ao 
destinatário o valor que teria de pagar.

Houve quatro Correios-Mores de nomeação régia e 
dois interinos até 1606, ano em que vinte cinco anos após a 
subida ao trono português de um monarca espanhol, na altura 
Filipe II – III de Espanha, que este cargo passou por venda a 
Luís Gomes de Elvas Coronel, ficando na posse privada desta 
abastada família. Mais tarde, com permissão real, fica com 
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solar na Quinta da Mata das Flores, em Loures e adopta o apelido da Mata (figura 2) 

Ficava assim com o domínio completo da administração dos correios do reino, o que foi 
comprovado por alvará de 19 de Junho de 1606, que subordinava a este Ofício, os correios assistentes das 
principais cidades do país. Podia nomear, conforme as suas conveniências, os correios locais, a exemplo 
do documento da figura 3.

Figura 3 – (1659) manuscrito assinado pelo 7º. Correio-Mor Luís Gomes da Mata, nomeando seu sobrinho André 
Azevedo de Vasconcelos, para o cargo de correio assistente da cidade de Elvas.

É sob a administração de Luís Gomes da Mata, que se publica o Regimento do Correio-Mor, em 17 
de Fevereiro de 1644, que vem regular particularmente as correspondências do Estado. Uma importante 
determinação é de que “Não poderão fazer partes dos correios que partirem para qualquer parte do reino, 
senão as sobreditas pessoas que estiverem obrigadas pelo dito juramento ou pelo menos irão assinados 
por eles, nem menos por nos partes as chegadas dos que forem e vierem com respostas das ditas viagens”.

Figura 1 – Carta Por El Rey remetida de Lisboa para Viana 
da foz do Lima (Viana do Castelo), em 1522, dois anos 

após a criação do Oficio

Correios-Mores - Subsídio Documental
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Figura 2 – (1712) Árvore genealógica da família Coronel, desde o pai do 5º. Correio-Mor até ao 9º., identificados no 
ramo à esquerda)

Correios-Mores - Subsídio Documental
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O parte era a designação dada à Guia de transporte que acompanhava o correio durante a 
viagem, onde estavam identificados os destinatários das cartas, bem como confirmada a sua entrega 
(Figura 4). 

Figura 4 – “Parte o correio António Amaral a toda 
a diligência e bestas pagas, encarregado de 
sete cartas………….. Coimbra 16 de Setembro 
de 1779”.
“Entregou o correio acima mencionado as 
cartas todas de que veio encarregado, e volta 
na mesma diligência com bestas pagas a fazer 
a entrega de três cartas………….Chegou no 
dia 17 e volta no dia 25. Ponte Pedrinha 25 de 
Setembro de 1779”
“Entregou o correio António Amaral as cartas 
de que vinha encarregado…………Coimbra 4 
de Outubro de 1779”

Outro importante diploma é emitido em 9 de Junho de 1657, o Regimento do Correio-Mor das 
Cartas do Mar, que regula e controla a correspondência marítima, com excepção para as cartas da 
Índia. Era habitual a correspondência marítima ser enviada, por questões de segurança, em mais do que 

uma via, manuscrita no canto inferior 
esquerdo do rosto da carta, embora 
nem sempre e por razões que se 
prendiam com o transportador.

Figura 5 – (1600) 1ª. via de carta 
expedida pelo Bispo do Japão, em 

Nagasaki, para Portugal

Correios-Mores - Subsídio Documental
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Figura 6 – (1745) Carta de serviço, enviada 
para Portugal pelo Governador de 

Moçambique – Pedro do Rego Barreto da 
Gama e Castro

Fica assim com o monopólio de 
toda a correspondência recebida e expedida. O Regulamento tem como curiosidade o facto de estabelecer 
o porte de 20 reis para uma carta simples. Desconhecemos este porte manuscrito em cartas do mar, no 
entanto nas figuras 7 e 8, apresentamos duas cartas em que os indicativos “//r” poderão ter esse significado.

Figura 7 – (1643) Carta que “vai dangola” 
remetida do Presídio da Muxima para o Porto. 

Manuscrito o indicativo “r//”

Figura 8 – (1775) Carta enviada de Aljustrel para 
a Baía (Brasil), com o indicativo “//r” manuscrito

Correios-Mores - Subsídio Documental
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Fac-simile da assinatura do 1.º correio-mor

 

 

Quanto mais avançamos no 
tempo, mais legislação vai aparecendo, 
com a intenção de tornar este Oficio o 
mais rentável possível. Destes diplomas 
os mais significativos são:  

a) - O alvará de 4 de Novembro 
de 1702, que cria o correio ordinário para 
o Algarve e estabelece o porte de cada 
carta em 40 reis, o dobro do que pagam 
as cartas no resto do território nacional. 
(Figuras 9 e 10) 

Figura 9 – (1745) Carta remetida de Faro 
para Lisboa, com duplo porte de “80 reis” 

e marca do correio de chegada, aplicada 
na correspondência oriunda do Algarve (a 
mais antiga marca conhecida do correio 

português)

Fig. 10 – (1780) Carta do Porto 
para Viana do Minho, com o 
porte “P Corro. XX” (20 reis) 
manuscrito pelo remetente, 

como era hábito e pago pelo 
destinatário

A correspondência segura (registada) era extremamente rara, das poucas peças conhecidas, 
eram as do serviço real mais importantes que tinham este tratamento. (Figura 11)

Figura 11 – Carta Por El Rey remetida de 
Lisboa para Setúbal. Expedida registada, 
conforme indicação manuscrita “Com 

R”º com recibo de entrega, (após a 
apresentação da cautela no correio 

expedidor, pelo remetente).
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b) - A 20 de Fevereiro de 1705 é assinada a Convenção postal com o Grão-Mestre da Posta inglesa 
sobre o estabelecimento de carreiras de paquetes entre Falmouth e Lisboa. (figura 12) 

Figura 12 – (1712) Carta de Amesterdão via LONDON 
pelo paquete, com o porte de 330 reis aplicado pelo 

correio em Lisboa

A 3 de Maio de 1718 é estabelecido um 
Acordo com o correio espanhol, pelo qual este se 
encarregar de entregar e receber, em Badajoz, 
todas as cartas de Itália e demais partes do Norte. 
(Figura 13). 

Figura 13 – (1795) Carta expedida de Roma para 
Beja, com trânsito por Espanha, em cujo correio 
recebe a marca ITALIA. Entra em Portugal pela 
fronteira de Badajoz e é conduzida para Lisboa, 
onde recebe a marca “C” que poderá ser a 
marca do Correio Geral, de onde segue para 
o destino.

Figura 14 – Outra marca “C” dentro de um 
quadrado, apareceu com data de 1753, em 

carta de Madrid para Lisboa

Correios-Mores - Subsídio Documental



292

Correios-Mores - Subsídio Documental

A última das marcas do correio, conhecidas neste período, foi aplicada em carta de 1788, de 
Sevilha para Beja, com marca do correio ANDALUZIA BAIXA e trânsito por Lisboa, onde foi aplicado o 
carimbo E. (Figura 15)

Figura 15

Desconhecido o seu significado, há quem defenda ser “E” de Estrangeiro, que não se enquadra 
com os outros tipos de carimbos, aplicados em correspondência da mesma origem. 

O alvará de 14 de Setembro de 1716 manda que as cartas de Castela e de outros países estrangeiros, 
entradas pela fronteira de Badajoz, venham “pela posta”, desta cidade a Lisboa……..”aumentando um 
vintém no porte de cada carta”. “Pela posta” equivalia a um serviço extraordinário, muito mais veloz que 
“pelo ordinário”. Que tal, E de Extraordinário?

Espero que com estes exemplos, possa contribuir para um maior interesse em desenvolver o estudo 
de tão aliciante época.
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Dr. Ing. Fernando Aranaz
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Las Relaciones Aeropostales Hispano Portuguesas
Los Primeros años (1922-1929)

Mis amigos del Clube Filatélico de Portugal, al que 
pertenezco desde hace muchos años, como Socio 878, me han 
pedido un trabajo para su Boletín, y me ha parecido oportuno 
tratar, como coleccionista de la aerofilatelia de nuestros dos 
países: España y Portugal, las relaciones aeropostales entre 
ambos.

Por su extensión, vamos a dedicar esta primera parte 
a lo acontecido en la década de los veinte, del pasado siglo 
XX, cuando la aviación para transportar personas y correo, fue 
una realidad tangible.

Os meus amigos do Clube Filatélico de Portugal, ao qual 
pertenço desde há muitos anos, como Sócio 878, pediram-me 
um artigo para o seu Boletim, e pareceu-me oportuno tratar, 
como coleccionador de aerofilatelia dos nossos países: Espanha 
e Portugal, as relações aeropostais entre ambos.

 Pela sua extensão, vamos dedicar esta primeira parte 
sobre o que aconteceu na década dos anos vinte, do século 
XX, quando a aviação para transportar pessoas e correio, foi 
uma realidade tangível.

Juan Manuel Duran

1922 - Gogo Coutinho e Sacadura Cabral antes da 
partida para a Travessia Aérea do Atlântico Sul

 
 

              



294

 Wilbur Wright escribió: “el deseo de volar 
nos lo han transmitido nuestros antepasados, 
quienes en sus penosos viajes por tierra sin caminos, 
en la prehistoria, veían con envidia cómo los 
pájaros recorrían veloces y a capricho el cielo, sin 
obstáculos, por el infinito camino del aire”.

 Por eso hombres como Rodrigo Alemán o 
Diego Martín Aguilera en España, y tantos y tantos 
hombres de todos los confines del mundo habitado 
han desarrollado sus ideas para poder volar como 
los pájaros.

 Cuando en 1903, ya en el siglo XX, los 
hermanos Wright, Orville y Wilbur, consiguen el 17 de 
diciembre, en Kill Devil Hills, el primer vuelo mecánico, 
sostenido y controlado, desde suelo llano, un nuevo 
capítulo de la historia de la humanidad se abre en 
el horizonte.

 En esos primeros años la aviación se va a 
poner de moda. El primer vuelo en España parece 
ser que tuvo lugar en Paterna, Valencia, el 5 de 
septiembre de 1909. El aparato, construido en los 
talleres del ingeniero Gaspart Brunet fue pilotado por 
Juan Olivert, alumno de la Escuela de Ingenieros de 
Barcelona. En estas iniciales experiencias, financia-
das por el propio Ayuntamiento de Paterna, tuvieron 
destacada participa-
ción los jefes y oficia-
les del Regimiento de 
Artille-ría establecido 
en Paterna.

 En Portugal, 
F. Lemos da Silveira 
se-ñala que el primer 
vuelo fue realizado el 
domingo 8 de septi-
-embre de 1912, en 
Porto, por el aviador 
francés Leopold Tres-
-cartes, con un avión, 
biplano Farman-Mau-
-rice, que posterior-
mente se desplazó a 
Lisboa, donde voló el 
sábado 28 de septiem-
bre, con la presencia 
del Presidente de la República Dr. Manuel de Arria-
ga.

 A partir de aquí: semanas aeronáuticas, 
exhibiciones, meetings, rallies,… acapararon la 
atención del gran público.

 Al comienzo de la guerra de 1914 la 
aviación se encuentra en un estado embrionario. 
Bien es verdad que ya en algunos países había 
habido intentos de transportar correspondencia 
por vía aérea. El primer vuelo en el mundo 
transportando correo aéreo lo realiza Pequet en la 

Vuelos de la coronación / Voos da Coroação

Las Relaciones Aeropostales Hispano Portuguesas

 Wilbur Wright escreceu: “o desejo de voar 
foi-nos transmitido pelos nossos antepassados, 
os quais nas suas penosas viagens por terra sem 
caminhos, na pré-história, viam com inveja como 
os pássaros percorriam velozes e à solta o céu, sem 
obstáculos, pelo infinito caminho do ar”.

 Por isso homens como Rodrigo Alemán ou 
Diego Martín Aguilera em Espanha, e tantos e tantos 
homens de todos os confins do mundo habitado 
desenvolveram a suas ideias para poderem voar 
como os pássaros.

 Quando em 1903, já no século CC, os 
irmãos Wright, Orville y Wilbur, conseguem em 17 
de Dezembro, em Kill Devil Hills, o primeiro voo 
mecânico, sustentado e controlado, desde terreno 
plano, um novo capítulo da história da humanidade 
se abriu no horizonte.

 Nesses primeiros anos a aviação vai estar 
na moda. O primeiro voo em Espanha parece ter 
tido lugar em Paterna, Valência, em 5 de Setembro 
de 1909. O aparelho, construído nas oficinas do 
engenheiro Gaspar Brunet foi pilotado por Juan Oli-
vert, aluno da Escola de Engenheiros de Barcelona. 
Nestas experiências iniciais, financiadas pela própria 

Câmara Municipal de 
Paterna, tiveram desta-
cada participação dos 
comandantes e oficiais 
do Regimento de Arti-
lharia estabelecido em 
Paterna.

 Em Portugal,  F. 
Lemos da Silveira assinala 
que o primei-ro voo foi 
realizado no domingo de 
8 de Setembro de 1912, 
no Porto, pelo aviador 
francês Leopold Tres-
cartes, com um avião 
biplano Farman-Mau-
rice, que posterior-mente 
foi mudado para Lisboa, 
onde voou no sábado 
de 28 de Setembro, 
com a presença do 

Presidente da República Dr. Manuel de Arriaga.

 A partir daqui, semanas aeronáuticas, 
exibições, meetings, ralis… monopolizarão a 
atenção do público.

 No começo da guerra de 1914 a aviação 
encontra-se num estado embrionário. É bem 
verdade que já em alguns países tinham havido 
tentativas de transportar correspondência por 
via aérea. O primeiro voo mundial transportando 
correio aéreo realizou-o Pequet na Índia, em 18 de 
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India, el 18 de febrero de 1911, entre Allahabad y 
Naini; mientras los primeros vuelos en Europa que 
transportan correo aéreo son los denominados 
“vuelos de la coronación”, con motivo de la de 
Jorge V, en septiembre de 1911, entre Londres y 
Windsor, en ambos sentidos.

 Finalizada la I Guerra Mundial, Pierre 
Georges Latécoère expone al gobierno francés un 
primer proyecto de enlace aéreo entre Francia y 
sus territorios en la zona occidental del continente 
africano, con la posible ampliación, en el futuro, al 
cono sur del continente americano.

 Hay un evidente excedente de material 
y de pilotos, a los que hay que buscar salida, y 
la penetración francesa en estas áreas puede 
ser importante. Pero Francia sabe que necesita 
la colaboración española en el proyecto, y a la 
vez España puede aprovechar esta oportunidad 
de “engancharse” al correo aéreo francés para 
mejorar sus servicios y acortar tiempos en la entrega 
de la correspondencia.

 Damos a continuación una serie de fechas 
y datos que ayudan a comprender la rapidez con 
que se desarrolló el proyecto:

 El primer contrato entre el correo español y 
la Compañía Latécoère se firma el 12 de enero de 
1920. Y el servicio fue inaugurado el Jueves Santo, 
1 de abril de 1920.

25-XII-1918 Primer enlace Toulouse-Barcelona
25-II-1919 Primer enlace Toulouse-Barcelona-Alicante
9-III-1919 Primer salto del Estrecho de Gibraltar llegando hasta Tánger
20-III-1919 Se alcanza Rabat
1-IX-1919 Queda establecida la línea regular Tolouse-Barcelona-Alicante- 
 Málaga-Tánger-Rabat, pero sin acceso al correo español

Las Relaciones Aeropostales Hispano Portuguesas

Fevereiro de 1911, entre allahabad e Naini; porém os 
primeiros voos na Europa que transportaram correio 
aéreo são os denominados “voos da Coroação”, 
comemorativos da coroação do Jorge V, em 
Setembro de 1911, entre Londres e Windsor, em 
ambos os sentidos.

 Terminada a 1.ª Guerra Mundial, Pierre 
Georges Latécoère apresenta ao governo francês 
um primeiro projecto de ligação aérea entre França 
e os seus territórios da costa ocidental do continente 
africano, com a possível ampliação, no futuro, ao 
cone do continente sul americano.

 Há um evidente excedente de material 
e de pilotos, para os quais há que procurar saída, 
e a penetração francesa nestas áreas pode ser 
importante. Porém a França sabe que necessita da 
colaboração espanhola neste projecto, e por sua 
vez Espanha pode aproveitar esta oportunidade de 
“colar-se” ao correio aéreo francês para melhorar 
os seus serviços e diminuir os tempos de entrega da 
correspondência.

 Apresentamos em continuação uma série 
de datas e dados que ajudam a compreender a 
rapidez com que se desenvolveu o projecto:

 

 O primeiro contrato entre o correio espanhol 
e a Companhia Latécoère é firmado em 12 de 
Janeiro de 1920, sendo o serviço inaugurado na 
Quinta-Feira Santa de 1de Abril de 1920.
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 Vamos a analizar la evolución del correo 
aéreo portugués, principalmente en sus relaciones 
con España.

Año 1922

 El 30 de marzo de 1922 dos portugueses: 
el piloto Sacadura Cabral y el navegante Gago 
Coutinho iniciaron desde Lisboa, una “premiere” 
mundial: la travesía del Atlántico Sur.

 A bordo de un hidroavión inglés, Fairey III 
D “Lusitania” despegaron a las 7 de la mañana, 
amerizando en Las Palmas de Gran Canaria a las 
15 horas.

 Para recorrer 1.314 km, 8 horas de vuelo. A 
una velocidad media de 165 kilómetros por hora. 
Pero así eran las cosas hace casi noventa años. 
Máxime cuando el hidroavión tuvo que amerizar en 
la Bahía de Arrecife (Isla de Lanzarote) por pérdidas 
de aceite y otros problemas de motor que pudieron 
subsanarse con relativa facilidad.

 El mal tiempo no permitió la segunda etapa, 
hasta la mañana del 5 de abril, rumbo a Cabo 
Verde. Y para ello hubo de trasladarse el aparato 
desde la zona del Puerto de la Luz, unos kilómetros 
al sur hasta de Bahía de Gando, donde la marejada 
marina siempre es más débil.

 El 18 de abril en el vuelo hacia la isla de 
Fernando de Noronha, alcanzando Brasil, sufriría un 
amerizaje accidentado en alta mar, perdiéndose el 
aparto que hubo de ser remplazado por un segundo 
hidroavión enviado por un barco desde Lisboa.

 Finalmente se llegó al Brasil continental, 
amerizando sucesivamente en Pernambuco (5 de 
junio), Bahía (8 de junio), Porto Seguro (13 de junio), 
Victoria (15 de junio) y Río de Janeiro (17 de junio). 
La travesía se había realizado. Pero en este vuelo 
no se transportó correspondencia.

 Por estos años ha nacido una nueva 
compañía aérea: CANA (Compañía Atlántica de 
Navegación Aérea) que también estudia llegar 
al cono sur americano. Y el vuelo de los pilotos 
portugueses les sugiere una ruta alternativa: cruzar 
el Atlántico Sur a través de Lisboa-Las Palmas-Cabo 
Verde. Siempre será menos inhóspito que las costas 
africanas (Cabo Juby, Villa Cisneros,…)

 Pero las autoridades portuguesas no se 
muestran especialmente interesadas en el proyecto.

Las Relaciones Aeropostales Hispano Portuguesas


 Vamos analisar a evolução do correio 
aéreo português, principalmente nas suas relações 
com Espanha.

 Ano de 1922

 Em 30 de Março de 1922 dois portugueses; 
o piloto Sacadura Cabral e o navegador Gago 
Coutinho iniciaram desde Lisboa, uma “premiere” 
mundial: a travessia do Atlântico Sul.

 A bordo de um hidroavião inglês, Fairey IIID 
“Luzitania”  descolaram pelas 7 horas da manhã, 
amarando em Las Palmas da Gran Canaria às 15 
horas.

 Para percorrer 1.314 km, 8 horas de voo. A 
uma velocidade média de 165 quilómetros por hora. 
Porém, eram assim as coisas há quase noventa anos 
atrás. Particularmente quando o hidroavião teve 
que amarar na Baía de Arrecife (Ilha de Lanzarote) 
por perdas de óleo e outros problemas de motor que 
puderam ser reparados com relativa facilidade.

 O mau tempo não permitiu que a segunda 
etapa fosse efectuada até à manhã de 5 de Abril, 
rumo a Cabo Verde. E para tal teve que mudar-se 
o avião desde a zona de Puerto de la Luz, para 
uns quilómetros a sul da Bahía de Gando, onde a 
ondulação do mar sempre era mais fraca.

 A 18 de Abril em voo desde Fernando de 
Noronha para o Brasil, sofreria uma amaragem 
acidentada em alto mar, perdendo-se o avião que 
teve que ser trocado por um segundo hidroavião 
enviado de barco desde Lisboa.

 Finalmente chegou-se ao Brasil continental, 
amarando sucessivamente em Pernambuco (5 
de Junho), Baía (8 de Junho), Porto Seguro (13 de 
Junho), Victória (15 de Junho) e Rio de Janeiro (17 
de Junho). A travessia havia-se realizado. Porém 
neste voo não se transportou correspondência.

 Por estes anos nasceu uma nova companhia 
aérea: CANA (Companhia Atlântica de Navegação 
Aérea) que também projectava chegar ao cone 
sul-americano. O voo dos pilotos portugueses 
preconizava uma rota alternativa: cruzar o Atlântico 
Sul de Lisboa via Las Palmas e Cabo Verde. Sempre 
seria menos inóspito que as costas africanas (Cabo 
Juby, Villa Cisneros,…)

 Porém as autoridades portuguesas não se 
mostraram especialmente interessadas no projecto.
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Año 1923

 João Manuel Lopes Soeiro señala en su libro 
“29-05-1923 Voo Lisboa-Madrid-Bordéus, a cargo 
de la Compañía francesa Latécoère” sin dar mas 
explicaciones

 El “Catalogue des Aérogrammes du 
Monde Entier”, de Franck Muller al referirse a 
Portugal señala:

 
 Al referirse a España, nada, ninguna 
mención o alusión.

 Las cosas no suceden porque sí, y casi 
siempre hay una explicación razonable.

 El 27 de enero de 1923 Portugal había 
firmado un protocolo con la CANA, por la que 
ésta gozaría de prácticamente un monopolio en 
el sobrevuelo y creación de líneas aéreas a través 
del territorio portugués.

 Sin embargo, un par de meses más 
tarde, la CANA quiebra y tiene que suspender sus 
actividades.

 Mientras tanto Pierres Georges Latécoère 
se da cuenta que su momento ha llegado, y para 
acercarse a Portugal que mejor idea que proponer 
y organizar un homenaje en Paris a los aviadores 
portugueses Sacadura Cabral y Gago Coutinho.

 Portugal no puede negarse y bajo el 
paraguas de un viaje de estudio, se inician los 
primeros contactos de Latécoère con Portugal, 
que de alguna manera habría de enlazarse con 
la línea que por el norte llega ya a París y por el sur 
a Senegal.

 En las obras de Gerard Collot y Alain Cornu, 
y de Raymond Danel encontramos más información 
sobre este vuelo.

 Vuelan dos Breguet 14, el primero con 
matrícula F-ALTE (nº 115) pilotado por Charles Poulin 
y como pasajero el propio Latécoère y el segundo 
pilotado por Pierre Clavel, donde en el regreso 
vuelan “les deux héros portugais”

 El itinerario es el siguiente:

 2 1923 29.5 Lisbonne – Madrid – Bordeaux Fr (LAT)
 3   Lisbonne – Madrid  Esp    id

 Ao referir-se a França assinala :

 89 1923 25.5 Bordeaux – Madrid – Lisbonne Ff (LAT)
 90   Bordeaux – Madrid  Esp    id

Las Relaciones Aeropostales Hispano Portuguesas

 Ano de 1923

 João Manuel Lopes Soeiro assinala no seu 
livro “29-05-1923 Voo Lisboa – Madrid – Bordéus, a 
cargo da Companhia Francesa Latécoère” sem dar 
mais explicações.

 O “Catalogue des Aérogrammes du Munde 
Entier » de Franck Muller ao referir-se a Portugal 
assinala :

 

 Ao referir-se a Espanha, nada, nenhuma 
menção ou alusão.

 As coisas acontecem por acaso, e quase 
sempre há uma explicação razoável.

 Em 27 de Janeiro de 1923 Portugal havia 
assinado um protocolo com a CANA, porque esta 
gozava de praticamente um monopólio no sobrevoo 
e criação de linhas aéreas através do território 
português.

 Contudo, um par de meses mais tarde, a 
CANA entra em falência e tem que suspender as 
suas actividades.

 Entretanto Pierres Georges Latécoère 
dá-se conta que o seu momento chegou, e para 
se acercar de Portugal que melhor ideia do que 
propor e organizar uma homenagem em Paris aos 
aviadores portugueses Sacadura Cabral e Gago 
Coutinho?

 Portugal não podia recusar a ideia e sob 
a égide de uma viagem de estudo iniciam-se os 
primeiros contactos da Latécoère com Portugal, que 
de alguma forma havia de ligar-se com a linha que 
pelo norte chega a Paris e pelo sul ao Senegal.

 Nas obras literárias de Gerard Collot e Alain 
Cornu, e de Raymond Danel encontramos mais 
informações sobre este voo.

 Voaram dois Breguet 14, o primeiro com a 
matrícula F-ALTE (n.º 115) pilotado por Charles Poulin 
e como passageiro seguiu o próprio Katécoère e o 
segundo pilotado por Pierre Clavel, que no regresso 
levam “os dois heróis portugueses”.

 O itinerário é o seguinte:
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     Viernes 25 de mayo de 1923 Bordeaux (4 horas) -Madrid (4 ½ horas)
  Madrid-Lisboa (3 ½ horas)
      Martes 29 de mayo de 1923 Lisboa-Madrid (4 horas)
  Madrid-Bordeaux (5 h 55 m)
  Bordeaux-París (20 horas) (4 horas)

Las Relaciones Aeropostales Hispano Portuguesas

 

 

 Assinalamos finalmente que Latécoère 
foi recebido pelo Presidente da República e 
pelos principais responsáveis governamentais 
e que em Paris os aviadores portugueses foram 
homenagea-dos pelo Aero Club de França e 
recebidos apoteoticamente na quinta-feira 31 
de Maio numa conferência organizada pela 
Universidade de Sorbonne.

 Consta-se que levaram correspondência, 
porém nem F. Lemos da Silveira o menciona, nem 
nunca se viu nenhuma.

 

 
Ano 1926

 Durante os anos de 1924 e 1925 não 
encontramos nenhuma notícia sobre correio aéreo 
em Portugal. A 31 de Dezembro de 1925, a companhia 
Latécoère  já chegava duas vezes por semana até 
Dakar (Senegal).

 Señalemos finalmente que Latécoère 
fue recibido por el Presidente de la República 
y los principales responsables gubernamentales 
y que en París los aviadores portugueses 
fueron honrados con el Aero Club de Francia 
y recibidos apoteósicamente el jueves 31 de 
mayo en una conferencia organizada por la 
Universidad de La Sorbonne.

 Se cita que llevaron correspondencia, 
pero ni F. Lemos da Silveira lo menciona, ni yo la 
he visto nunca.

Año 1926

 Durante los años 1924 y 1925 no encon-
tramos noticia alguna sobre coreo aéreo en 
Portugal. A 31 de diciembre de 1925, la compañía 
Latécoère, ya llegaba dos veces por semana 
hasta Dakar (Senegal).
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 Pero Portugal no acababa de engancharse 
a la red, a pesar de los intentos de Pierre G. 
Latécoère, que ofrecía la posibilidad de una 
conexión a través de Tánger.

 Tánger era una ciudad tradicionalmente 
ligada a España, y en un Tratado con Francia, de 
1902, que no se llegó a firmar “por las tradicionales 
negligencias políticas españolas” según señala 
F. Aracil, se incluía en la Zona de Protectorado 
español. Más tarde en el Tratado de 27 de 
noviembre de 1912, Tánger quedó convertida en 
Ciudad Internacional bajo la teórica soberanía del 
Sultán de Marruecos, ocupándola militarmente 
España en 1940, e integrándola en la Zona del 
Protectorado español.

 Pero volviendo a Portugal, el 28 de mayo de 
1926 se produjo el golpe de estado de los militares 
que terminó con la República, estableciendo la 
Dictadura Nacional. A partir de aquí las gestiones se 
aceleraron y el 26 de agosto llegó a Lisboa un LATE 
17 proveniente de Tánger, promoviéndose distintos 
vuelos (30 y 31 de agosto y 2 de septiembre) con 
miembros del gobierno, periodistas, autoridades,… 
que condujeron a una primera conexión del Correo 
Aéreo portugués en la red Latécoère.
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 Porém Portugal não conseguia ligar-se 
à linha aérea, apesar dos intentos de Pierre G. 
Latécoère, que oferecia a possibilidade de uma 
conexão através de Tanger.

 Tanger era uma cidade tradicionalmente 
ligada a Espanha, e num tratado com a França, 
de 1902, que não chegou a ser assinado “pelas 
tradicionais negligências políticas espanholas” 
segundo observação de F. Aracil, ela se inseria 
na Zona de Protectorado Espanhol. Mais tarde 
pelo Tratado de 27 de Novembro de 1912, Tanger 
converteu-se em cidade internacional sob a teórica 
soberania do Sultão de Marrocos, ocupando-a 
Espanha, militarmente, em 1940, e integrando-a na 
Zona de Protectorado espanhol.

 Voltando a Portugal, a 28 de Maio de 
1926 dá-se o golpe de estado militar que terminou 
com a República, estabelecendo-se a Ditadura 
Nacional. A partir daqui as diligências aceleraram 
e a 26 de Agosto chegou a Lisboa um LATE 17 
proveniente de Tanger, promovendo-se diversos 
voos (30 e 31 de Agosto e 2 de Setembro) com 
membros do Governo, jornalistas, autoridades,… 
que conduziram a uma primeira conexão do Correio 
Aéreo português com a rede Latécoère.
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 El primer vuelo con 
correo aéreo tiene lugar el 
19 de septiembre (Lisboa 
05.45-Tánger 10.20), si bien 
el matasellos l leva fecha 
18.SEP.26. El avión es un LATE-
17, matrícula F-ESDE (nº 602), 
pilotado por Denis.

 En el AVISO IMPOR-
TANTE AO PUBLICO, que F. 
Lemos da Silveira señala, 
incluido en los periódicos ves-
pertinos del 17 de septiembre 
y en los matutinos el 18, se 
explica como éste ensayo 
de correo aéreo permitirá la 
llegada de la corresponden-
cia el mismo domingo 19 a 
Alicante.

 Así la corresponden-
-cia dirigida a España, de-
-sembarcada en Alicante, 
lleva en el dorso un fechador: 
ALICANTE/19.SEP.26.6T/(4),  
certificando su llegada a las 
6 de la tarde. Este fechador 
también lo hemos visto en 
otras cartas pasadas por Ali-
cante y continuadas a Fran-
cia, aunque no en todas.

 E l  AVISO también 
explica que la “sobretaxa de 
beneficencia especial”, de 3 
escudos por cada 20 gramos, 
se destina a las víctimas del 
terremoto de Faial (Islas Aço-
res), que había ocurrido en la 
mañana del 31 de Agosto.

 Las tarifas en vigor 
para el extranjero, desde el 1 de enero de 1924 
(Circular de 28 de diciembre de 1923) eran de 1,60 
escudos los 20 gramos primeros, y 0,20 escudos cada 
20 gramos o fracción adicionales. Sin embargo para 
Epaña se aplicaban las tarifas interiores portuguesas 
de 11 de febrero de 1924 que eran de 0,40 escudos 
cada 20 gramos o fracción.

 Véase la carta dirigida a San Sebastián, con 
los fechadores adecuados y el franqueo correcto 
de 0,40 escudos (14 + 14 + 12 cts.) y los 3,00 escudos 
de sobretaxa. Y véase la carta dirigida a Toulouse 
(Francia), con el franqueo correcto de 1,60 escudos 
y los 3,00 escudos de sobretaxa.

 Por cierto en el matasellos portugués apare-
ce LAT.17 cuando lo lógico debía ser LATE 17.
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 O primeiro voo com cor-
reio aéreo teve lugar a 19 de 
Setembro (Lisboa 05.45 – Tanger 
10.20), embora o carimbo este-
ja datado de 18.SEP.26. O avião 
foi um LATE-17 com a matrícula 
F-ESDE (n.º 602), pilotado por 
Denis.

 No “AVISO IMPOSRTANTE 
AO PUBLICO”, que F. Lemos da 
Silveira apresenta, publicado 
nos jornais vespertinos de 17 
de Setembro e nos matutinos 
de 18, explica-se como este 
ensaio de correio aéreo permi-
tirá a chegada da correspon-
dência no mesmo domingo 19 
a Alicante.

 Assim a correspondência 
dirigida a Espanha, desembar-
-cada em Alicante, leva no ver-
so um carimbo: ALICANTE/19.
SEP.26.6T/(4), certificando a sua 
chegada às 6 horas da tarde. 
Este carimbo que também o 
vimos em outras cartas transita-
das por Alicante e encaminha-
das para França, não foi porém 
aplicado em todas essas cartas.

 O “AVISO” também expli-
ca que a “sobretaxa de bene-
ficência especial”, no valor de 
3$00 por cada 20 gramas, se 
destina às vítimas do terramoto 
do Faial (ilha dos Açores), que 
havia ocorrido na manhã de 31 
de Agosto.

 As tarifas em vigor para o 
estrangeiro, desde 1 de Janeiro de 1924 (Circular 
de 28 de Dezembro de 1923) eram de 1,60 escudos 
pelos primeiros 20 gramas, e 0,20 escadas por 
cada 20 gramas ou fracção adicionais. Contudo 
para Espanha aplicavam-se as tarifas portuguesas 
para o correio interno de 11 de Fevereiro de 1924 
que eram de 0,40 escudos por cada 20 gramas 
ou fracção.

 Veja-se a carta dirigida para San Sebastián, 
com os carimbos adequados e com a franquia 
correcta de 0,40 escudos (14 + 14 + 12 ctvs) e os 
3,00 escudos de sobretaxa. Veja-se também a carta 
dirigida para Toulouse (França) com a franquia de 
1,60 escudos e os 3,00 escudos de sobretaxa.

 Certamente, no carimbo português 
aparece LAT. 17 quando deveria ser LATE 17.
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 En la bibliografía consultada y citada, 
tanto Franck Muller como Gerard Collot y Alain 
Cornu dan erróneamente el 18 de septiembre 
como fecha del vuelo, dejándose llevar por la 
que aparece en el matasellos-fechador. Pero 
como hemos visto no hay duda alguna que tuvo 
lugar en la mañana del 19 de septiembre.

 A finales de 1926, el proyecto de la línea 
Francia-España-Portugal sigue siendo una utopía, 
aunque aparece recogida en los mapas.

Las Relaciones Aeropostales Hispano Portuguesas

 

 
 Na bibliografia consultada e citada, tanto 
Franck Muller como Gerar Collot e Alain Cornu dão 
erradamente o dia 18 de Setembro como data do 
voo, deixando-se levar pelo que aparece no carimbo 
comemorativo. Porém como temos visto não há 
dúvida alguma que teve lugar na manhã de 19 de 
Setembro.

 Em finais de 1926, o projecto da linha França 
– Espanha – Portugal continua a ser uma utopia, 
embora apareça assinalada nos mapas.
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Año 1927

 Este servicio no se mantendría y se quedaría 
en un vuelo de “ensayo” como decía el AVISO.

 Sin embargo un año más tarde la Unión 
Aérea Española (UAE) y la Serviços Aéreos 
Portugueses (SAP) van a establecer un servicio 
triangular Lisboa-Madrid-Sevilla-Lisboa.

 La UAE era una compañía de capital 
alemán, apoyada por el fabricante Junkers, que 
suministraba el material volante y que estaba 
operando la ruta del Estrecho (Sevilla-Larache) 
conjuntamente con la C.E.T.A. (Compañía Española 
de Tráfico Aéreo) de capital hispano-británico.

 La SAP también de capital alemán no tiene 
apenas estructura y su apoyo fue testimonial, en 
estos primeros momentos.

 La UAE que operaba la ruta del Estrecho 
con aviones Junkers F-13 con capacidad para cin-
co plazas y correo, adquirió en 1927 dos trimotores 

Las Relaciones Aeropostales Hispano Portuguesas

 Ano 1927

 Este serviço não se manteria e apenas se 
ficaria por um voo de “ensaio” como dizia o AVISO.

 Contudo um ano mais tarde a Unión Aérea 
Española (UAE) e os Serviços Aéreos Portugueses vão 
estabelecer um serviço triangular Lisboa – Madrid – 
Sevilha – Lisboa.

 A UAE era uma companhia de capital 
alemão, apoiada pelo fabricante Junkers, que 
fornecia o material de voo e que estava a 
operando a linha do Estreito (Sevilha – Larache) 
conjuntamente com a C.E.T.A. (Compañia Española 
de Tráfico Aéreo) de capital hispano-británico.

 A SAP também de capital alemão não 
tem estruturas e o seu apoio foi importante, nestes 
primeiros momentos.

 A UAE que operava a linha do Estreito com 
aviões Junkers F-13 com capacidade para 5 lugares 
e correio, adquiriu em 1927 dois trimotores Junkers 
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Junkers G-23 con capacidad para diez plazas, lo que 
le dio mayor capacidad operativa.

 El primer vuelo partió de Sevilla para Lisboa 
con uno de estos avio-
nes, bautizado Sevilla, 
el viernes (sexta feira) 
29 de abril de 1927, 
tras una ceremo-nia 
presidida por el rey 
Alfonso XIII, el príncipe 
de Gales (más tarde 
Eduardo VIII), D. Miguel 
Primo de Rivera y de-
más ministros.

 El pi loto del 
vuelo fue el alemán 
Wimmer y el transpor-
te de corresponden-
-cia meramente testi-
-monial, dos cartas 
de Alfonso XIII y de 
Primo de Rivera para el 
Presidente de la Repú-
blica, Mariscal Carmo-
-na, pero llevadas en 
mano (y no por el cor-
reo) por el presidente 
de la UAE Sr. Moreno 
Carachioli.

 Al día siguiente, sábado 30 de abril, el avión 
hizo el trayecto Lisboa-Madrid, con similares formali-
dades.

 En la página 38 del diario ABC, del martes 
14 de junio de 1927, figura un anuncio de este nuevo 
servicio aéreo.

 Estos horarios son distintos a los recogidos por 
F. Lemos da Silveira en su libro (página 19), donde 
además, en el superior derecho “SEVILHA” y “LISBOA” 
apa-recen, por pura ló-
gica, inter-cambiadas.
 
 R e c o g e m o s 
aquí del mismo libro 
una carta de Madrid a 
Lisboa, de 7 de marzo 
de 1928, con fechador 
7.MAR.29.2M

 Como el 7 de 
marzo de 1928 era 
miércoles (cuarta fei-
ra), suponemos fue 
dejada en los buzones 
del correo central en 
la Plaza de la Cibeles 
la tarde anterior, matasellada en la noche (2M) y 
transportada al aeródromo de Getafe, el sur de 
Madrid, para ser embarcada en el vuelo de las 9 
de la mañana.
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G-23 com capacidade para dez lugares, o que lhe 
deu maior capacidade operativa.

 O primeiro voo partiu de Sevilha para 
Lisboa com um destes 
aviões, baptizado com 
o nome Sevilla, na sex-
ta-feira 29 de Abril de 
1927, depois de uma 
cerimónia presidida 
pelo Rei Afonso XIII, o 
príncipe de Gales (mais 
tarde Eduardo VIII), D. 
Miguel Primo de Rivera 
e demais ministros.

 O piloto do voo 
foi o alemão Wimmer 
e o transporte de cor-
respondência que foi 
meramente testemu-
nhal, consistindo em 
duas cartas de Afonso 
XIII e de Primo de Rivera 
para o Presidente da 
República, Marechal 
Carmona, levadas em 
mão ( e não pelo cor-
reio) pelo presidente 
da UAE, Sr. Moreno 
Carachioli.

 No dia seguinte, sábado 30 de Abril, o 
avião fez o trajecto Lisboa – Madrid, com similares 
formalidades.

 Na página 38 do diário ABC de terça-feira 
14 de Junho de 1927, figura um anúncio deste novo 
serviço aéreo.

 Estes horários são diferentes daqueles 
recolhidos por F. Lemos da Silveira no seu livro (pá-
gina 19), onde também, no canto superior direito 

“SEVILHA” e “LISBOA” 
aparecem, por pura ló-
gica, trocadas.

 Reproduz imos 
aqui, do mesmo livro, 
uma carta de Madrid 
para Lisboa, de 7 de Mar-
ço de 1928, com carimbo 
de 7.MAR.29. 2M.

 Como o dia 7 
de Março de 1928 era 
quarta-feira, supomos 
que foi deixada nas Cai-
xas do Correio Central 
na Praça das Cibeles na 

tarde anterior, obliterada durante a noite (2M) e 
transportada ao aeródromo de Getafe, a sul de 
Madrid, para ser embarcada no voo das 9 horas 
da manhã.
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 El portugués Carlos Pereira referencia un 
aviso, ahora en el lisboeta Diario de Noticias, del 3 
de agosto, miércoles (cuarta feira), publicitado los 
vuelos de SAP con Sevilla (una vez a la semana) y 
con Madrid (tras veces por semana). Curiosamente 
cita como oficina de representación la céntrica 
Avenida da Liberdade, nº 3, mientras la española 
UAE, se ubicaba en Rua S. Juliao, 23

 Pero no nos consta que la compañía por-
tuguesa (SAP) llegara a tener y/o utilizar aviones 
propios, al menos en esos primeros meses.

 Por parte española (UAE) el negocio debía 
ir razonablemente bien, por cuanto en agosto de 
ese mismo año (1927) se estudia una nueva línea: 
Lisboa-Porto-Vigo-La Coruña, encargando cuatro 
nuevos trimotores Junkers G-24, de mayor potencia 
y capacidad (once plazas) que los Junkers G-23. 
Incluso el 9 de septiembre se realizó un vuelo y se 
declaró oficialmente abierta la línea, lo que nunca 
ocurrió en la práctica.

Dos de estos Junkers G-24 llevaban los 
nombres de “Sacadura Cabral” y “Juan Manuel 
Duran”
 
 Tras el vuelo sin escalas de Nueva York a París, 
de Charles Lindberg, en el conocido Spirit of St. Louis 
(mayo de 1927) se desató una auténtica carrera por 
la travesía del Atlántico, incluso en sentido este-oeste, 
que siempre se consideraba más difícil, por causa 
de los vientos contrarios. Citamos en concreto dos 
intentos alemanes con Junkers D-1230 y con el Heinkel 
D-1220. Este segundo, con una tripulación integrada 
por Horst Merz, piloto; Wilhelm Bock, navegante; y 
Fritz Rohde, mecánico, en su vuelo desde Alemania 
hasta Lisboa, llegó a Vigo procedente de Amsterdam 
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 O português Carlos Pereira referencia 
um aviso, agora no lisboeta Diário de Notícias, 
de 3 de Agosto, quarta-feira, publicitando os 
voos da SAP com Sevilha (uma vez por sema-
na). Curiosamente cita como escritório de re-
presentação a central Avenida da Liberdade, 
n.º 3, porém a espanhola UAE localizava-se na 
Rua de S. Julião, 23.

 Mas não nos consta que a companhia 
portuguesa (SAP) chegasse a ter e ou utilizar aviões 
próprios, pelos menos nesses primeiros meses.

 Por parte da espanhola (UAE) o negócio 
devia seguir razoavelmente bem, por quanto em 
Agosto desse mesmo ano (1927) se estudava uma 
nova linha: Lisboa – Porto – Vigo – La Coruña, en-
comendando quatro novos trimotores Junkers G-24, 
de maior potência e capacidade (onze lugares) 
que os Junkers G-23. Inclusivamente em 9 de Setem-
bro realizou-se um voo e declarou-se oficialmente 
aberta a linha, o que nunca ocorreu na prática.

 Dois destes Junkers G-24 foram baptizados 
com os nomes de “Sacadura Cabral” e “Juan 
Manuel Duran”.

 Depois do voo sem escalas de Nova York a 
Paris, de Charles Lindberg, no conhecido “Spirit Of St. 
Louis” (Maio de 1927), eclodiu uma autêntica corrida 
pela travessia do Atlântico, incluindo o sentido este-
oeste, que sempre se considerava mais difícil, por 
causa dos ventos contrários. Citamos em concreto as 
tentativas alemãs com Junkers D-1130 e com o Heinkel 
D-1220. Este segundo avião, com uma tripulação 
integrada por Horst Merz, piloto; Wilhelm Bock, 
navegante; e Fritz Rohde, mecânico, no seu voo desde 
a Alemanha até Lisboa, chegou a Vigo procedente 
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en la tarde del 16 de octubre de 1927, y cuando las 
condiciones meteorológicas mejoraron salió para 
Lisboa en la mañana del 18 de octubre.

 El hidroavión se destrozó al intentar 
despegar de Horta en la madrugad del 13 de 
noviembre, y el correo embarcado, sufrió daños. 
Heinri L. Nierinck lo recoge en su libro sobre correo 
aéreo accidentado y F. Lemos da Silveira señala 
que solo conoce una carta recuperada.

Año 1928

 También en 1927 y 1928 se han de 
reseñar otras tentativas similares del británico Cap. 
Courtney, piloto de la RAF. Y señalamos tentativas, 
porque en su último intento, el 1 de agosto de 1928, 
a medio camino entre las islas Açores y Terranova, 
sufrió el incendio de un motor, viéndose obligado 
a amerizar y siendo recogido por el paquebote 
británico Minnewaska, llegando a Nueva York, con 
el correo, el 6 de agosto.

 A finales de 1928, la compañía UAE se 
fusionó con otras dos compañías aéreas españolas: 
CETA (Compañía Española de Tráfico Aéreo) e 
IBERIA, dando lugar el 31 de diciembre a una nueva 
empresa CLASSA (Compañía de Líneas Aéreas 
Subvencionadas Sociedad Anónima), que comenzó 
a operar como tal el 1 de enero de 1929.

Año 1929

 Visto que la travesía del Atlántico en sentido 
este-oeste, no parecía empresa fácil, una tripulación 
francesa formada por Jean Assolant, piloto; René 
Léfevre, navegante; y Armand Lotti, radio, con un 
monoplano Bernard bautizado L’Oiseau Canari (El 
Pájaro Amarillo), por estar pintado todo el avión 
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de Amesterdão na tarde do dia 16 de Outubro de 1927, 
e quando as condições meteorológicas melhoraram 
saiu para Lisboa na manhã de 18 de Outubro.

 O hidroavião despenhou-se ao tentar 
descolar da Horta na madrugada de 13 de 
Novembro, e o correio embarcado, sofreu danos. 
Heinri L. Nierinck o indica no seu livro sobre correio 
aéreo acidentado e F. Lemos da Silveira assinala 
que só se conhece uma carta recuperada.

 Ano 1928

 Também em 1927 e 1928 há que destacar 
outras tentativas similares do britânico Cap. 
Courtney, piloto da RAF. E referimo-nos a tentativas, 
porque na sua última tentativa, em 1 de Agosto 
de 1928, a meio caminho entre as Ilhas dos Açores 
e Terra Nova, incendiou-se um motor, vendo-se 
obrigado a amarar, sendo recolhido pelo paquete 
britânico Minnewaska, chegando a Nova York, com 
o correio, em 6 de Agosto.

 Em finais de 1928, a companhia UAE fundiu-
se com outras companhias aéreas espanholas: CETA 
(Compañia Esapñola de Tráfico Aéreo) e IBERIA, 
dando lugar em 31 de Dezembro a uma nova 
empresa denominada CLASSA (Compañia de Líneas 
Aéreas Subvencionadas Sociedade Anónima), que 
começou a operar como tal em 1 de Janeiro de 1929.

 Ano 1929

 Visto que a travessia aérea do Atlântico 
no sentido este-oeste, não parecia empresa fácil, 
uma tripulação francesa formada por Jean Asolant, 
piloto; René Léfevre, navegante; y Armand Lotti, 
rádio; com um monoplano Bernard, baptizado 
“L’Oiseau Canari” (O Pássaro Amarelo), por estar o 
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de este color, volvería a la teóricamente más fácil 
travesía oeste-este, desde Nueva York hasta Paris.

 De este vuelo se han escrito centenares de 
páginas. Tras varias tentativas, el avión despegó de 
Old Orchard (Maine) en la mañana del 13 de junio 
de 1929, rumbo a París. Pero en medio de la travesía 
apareció un pasajero inesperado: el norteamericano 
Arthur Schreiber, primer polizón conocido en la 
historia de la aviación.

 Consecuencias: un peso de unos 80 kgs no 
contabilizados, mayor consumo de combustible, 
acortamiento de la distancia que podía recorrer, 
por lo que se vio obligado a aterrizar en la playa, 
cerca de Comillas (Santander) en la mañana del día 
14, donde fueron cancelados con un fechador de 
dicha localidad los 113 sobres que llevaban según 
señala Franck Muller.
 

Inmediatamente, para sacar partido del 
éxito y mostrar las posibilidad del avión ante 
autoridades y compañías aéreas, se organizó un 
Circuito de las Capitales Europeas, que entre el 8 
de agosto y el 1 de septiembre, voló (según diversos 
autores) entre París-Madrid-Lisboa-Roma-Atenas-
Estambul-Bucarest-Belgrado-Prago-Viena-Varsovia-
Berlín-Bruselas-París.

 Personalmente creemos que es preciso 
modificar el inicio del mismo en el sentido de que 
el itinerario real fue París-Madrid (Getafe)-Lisboa-
Madrid (Cuatro Vientos)-Roma continuando con el 
itinerario descrito. Y aún más, podemos detallarlo de 
la siguiente manera:

 08 Agosto Paris (Orly) 11.00 – Madrid (Cuatro Vientos) 18.00
 10 Agosto Madrid (Cuatro Vientos) 7.00 – Lisboa (Alverca) 11.30
 11 Agosto  Lisboa (Alverca) 7.00 – Madrid (Getafe) 10.00 – Marselha 
 12 Agosto Marselha – Roma
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avião todo pintado desta cor, retornaria à mais fácil 
travessia oeste-este, desde Nova York até Paris.

 Deste voo escreveram-se centenas de 
páginas. Depois de várias tentativas, o avião 
descolou de Old Orchad (Maine) na manhã de 
13 de Junho de 1929, rumo a Paris. Porém a meio 
da travessia apareceu um passageiro inesperado: 
o norte-americano Arthur Schreiber, primeiro 
passageiro clandestino na história da aviação.

 Consequências: um peso de uns 80 kgs não 
contabilizados, maior consumo de combustível, 
encurtamento da distância que podia percorrer, 
pelo que se viu obrigado a aterrar na praia, 
próximo de Comillas (Santander) na manhã do dia 
14, onde foram obliterados com um carimbo da 
dita localidade os 113 sobrescritos que levavam 
segundo assinala Franck Muller.

 Imediatamente, para tirar partido do 
êxito e mostrar as possibilidades do avião, ante 
autoridades e companhias aéreas, organizou-se 
um Circuito das Capitais Europeias, que entre o dia 
8 de Agosto e o dia 1 de Setembro voou (segundo 
diversos autores) entre Paris – Madrid – Lisboa – 
Roma – Atenas – Istambul – Bucareste – Belgrado 
– Praga – Viena – Varsóvia – Berlim – Bruxelas – Paris.

 Pessoalmente creio que é preciso modificar 
o início do mesmo, no sentido de que o itinerário real 
foi Paris - Madrid (Getafe) - Lisboa - Madrid (Cuatro 
Vientos) - Roma, continuando com o itinerário 
descrito. E ainda mais, podemos apresentar os 
detalhes do seguinte modo:
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 Prepararam-se 20 sobrescritos com 
franquia dos 13 países por onde passou o Circuito, 
e aplicou-se uma marca em cor violeta, numa 
caixa rectangular, com a legenda (TOUR DES 
CAPITALES / DE L’OISEAU CANARI / ASSOLANT 
LEVEFRE LOTTI) em três linhas.

 

 
 Em Madrid, foi-lhes colocado um selo de 
40 cts., tarifa geral para a correspondência exterior 
(15 de Janeiro de 1922), sem sobretaxa aérea 
para Portugal, como se vinha praticando (1 de 
Janeiro de 1929), e obliterou-se com um carimbo 
do CORREO CENTRAL / 9.AGO.29.12M / MADRID.

 Em Lisboa foram-lhe colados um selo de 
1,60 escudos, tarifa geral da correspondência para o 
estrangeiro (1 de Janeiro de 1924) sem sobretaxa aé-
rea, já que entretanto não se havia estabelecido em 
Portugal, e obliterou-se com carimbo de 10.AGO.29.

 Se prepararon 20 sobres con franqueo 
de los 13 países por donde pasó el Circuito, y se 
aplicó una marca en color violeta, en un cajetin 
rectangular, y la leyenda (TOUR DES CAPITALES/DE 
L’OISEAU CANARI / ASSOLANT LEFEVRE LOTTI) en tres 
líneas.

 En Madrid, se las puso un sello de 40 cts., 
tarifa general para la correspondencia exterior (15 de 
enero de 1922), sin sobreporte aéreo para Portugal, 
como se venía funcionando (1 de junio de 1929), y 
se canceló con un fechador CORREO CENTRAL/9.
AGO.29.12M/MADRID.

 En Lisboa se las puso un sello de 1,60 escudos, 
tarifa general para la correspondencia exterior (1 de 
enero de 1924) sin sobreporte aéreo ya que todavía 
no se habían establecido en Portugal, y se canceló 
con un fechador 10.AGO.29
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 Concluimos aquí este esbozo, necesa-
-riamente breve y resumido, al que esperamos dar 
continuación en ocasiones futuras.
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Sociedade Continental de Transportes 
Aéreos

    
A sociedade Continental de Transportes Aéreos era 

uma Companhia aérea portuguesa fundada em 20 de Janeiro 
de 1945. No mesmo ano em 19 de Julho a sua designação foi 
alterada para Companhia Transportes Aéreos (CTA). O seu 
director e dono era Carlos Bleck.

Carlos Bleck nasceu em 1903, era filho de Charles 
Henry Bleck e de Helena Eugénia Pedroso Santos Bleck. Seu 
pai Charles Bleck era comerciante inglês estabelecido em 
Portugal. Foi no Dafundo que compraram casa e passaram 
viver e aí nasceu Carlos Bleck. Bleck tinha a nacionalidade 
portuguesa em virtude de ao atingir a maioridade ter optado 
pela nacionalidade portuguesa. 

Voou pela primeira vez aos 19 anos de idade no Grupo 
Esquadrilhas de Aviação Republica durante 15 minutos. A 21 
de Novembro de 1922 é admitido na Escola Militar de Aviação 
com o intuito de obter o estatuto de piloto civil. Contudo o seu 
desejo teve que ser adiado por razões de ordem particular, 
relacionado com o seu estado de saúde.

Em 1925 regressou à escola para frequentar o primeiro 
curso de piloto de aviação civil tirado na escola militar da 
Granja do Marquês.

Entretanto seu pai como cidadão britânico foi o 
representante em Portugal de algumas firmas britânicas, 
nomeadamente da “THE FAIREY AVIATION CO. LTD” que 
equipou inicialmente a Aviação Naval Portuguesa e que 
estiveram na base do sucesso da travessia do Atlântico Sul, 
Lisboa – Rio de Janeiro feito levado a cabo pela primeira 
vez por GAGO COUTINHO e SACADURA CABRAL, com os 
Hidroaviões FAIREY III D.

Já com o brevet de piloto e 40 horas de voo, 
averbado, realiza em Janeiro de 1928 em segredo, pedindo 
uma licença para férias no escritório do seu pai, e assim realizar 
uma viagem a Londres com o fim de em Inglaterra na fábrica 
The Havilland trazer para Portugal um avião DH-60 CIRRUS 
MOTH equipado com motor A.D.C. Cirrus Mk.II de 80 H.P. A 

Carlos Bleck
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estadia em Londres foi aproveitada por Eduardo Bleck para se treinar no Aeródromo de STAG Lane da 
THE Havilland nos arredores de Londres.

Após um estágio em STAG LANE e de ser dado pronto pelo seu instrutor, descolou numa bonita 
manhã do aeroporto de Croydon e aterrava em Le Borget nos subúrbios de Paris.

Depois de Tours e Biarritz voou directamente para Tancos para que pela primeira vez um avião 
recebesse a matrícula civil portuguesa concedida pelo Conselho Nacional do Ar – CP-AAA e «beijar» o 
aeródromo militar de Tancos. 

Depois desta operação regressa a Lisboa onde aterra sem problemas no aeródromo de Alverca. 

Na sua estadia em Londres faz amizades com Clarence Stewart Thom da Companhia De Havilland, 
que para surpresa de Carlos Bleck em 1931 o convida para representante da The Havilland Aircraft Company 
em Portugal e inspector da mesma para Espanha. 

Mas o sonho de Carlos Bleck era levar o nome de Portugal o mais longe possível através da aviação 
e assim decide fazer a viagem Lisboa – Goa. 

Fig. nº1 – O avião DH-60 CIRRUS MOTH em Heliopolis

A  9 de Fevereiro de 1928 descola do aeródromo de Alverca embalado num “Belo Sonho “ ruma à 
vertical da Cidade de Ceuta e depois de atingir o canal de Suez era o primeiro avião ligeiro de qualquer 
nacionalidade a cobrir este percurso com escalas em: Melila, Orão, Argel, Biserta, Tunes, Tripoli, Homs, 
Syrte, Benghazi, Tobruque, Cairo, e Gaza. A 22 do mesmo mês, aterrava forçadamente, despedaçando 
o avião, e com ele o seu coração em terras da Palestina.

O aparelho destroçado, por determinação de Carlos Bleck é enviado para Inglaterra para ser 
recuperado, e em Agosto já o tinha em Lisboa, com a intenção de iniciar uma segunda tentativa de 
realizar um voo solitário Lisboa – Goa (Índia Portuguesa) em Janeiro de 1929. Este sonho desmoronou – se 
por motivos particulares mas os sentimentais não estão fora de questão e assim acaba por vender o avião 
“Portugal “ em Londres. 

Depois deste acidente, Carlos Bleck continua a sonhar só ou convidando grandes figuras do meio 
Aeronáutico Português para que com ele realizem grandes viagens de modo a que o nome de Portugal 
surja como um Grande País aos olhos do Mundo. Assim projecta dois eventos a Travessia do Atlântico de 
Lisboa a New York fazendo escala nos Açores e nas Bermudas com quatro tripulantes sendo um deles o 
Coronel Jorge de Castilho que seria o chefe da Missão e o responsável pelas observações astronómicas 
(Navegador), o outro evento seria feito sozinho num hidro ligeiro um De Haviland Moth TIPO X e teria como 
percurso o périplo de África, ambos eventos não se efectuaram devido ao enorme dispêndio que eles 
acarretavam para a bolsa depauperada de Carlos Bleck e porque em ambos o governo se negou a 
financiar e não autorizar.
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Finalmente a 30 de Dezembro de 1930 acompanhado de Humberto da Cruz e tripulando um DE 
Havilland-Moth Gipsy II de 120 c.v. de nome “Jorge de Castilho” descolam do Aeródromo da Amadora e 
realizam a viagem “ LISBOA – BOLAMA – 
LUANDA – BENGUELA – LUANDA – BISSAU 
– LISBOA” com o regresso a Lisboa a 21 de 
Fevereiro de 1931, percorrendo o “JORGE 
DE CASTILHO” cerca de 20 mil quilómetros. 

Em fins de 1933, firmava porém 
um contrato em Espanha, na qualidade 
de Inspector da Fabrica DE HAVILLAND 
COMPANHY, e como prémio da sua ac-
tuação que havia sido apreciada pela 
Direcção da Companhia, punha á sua 
disposição além da remuneração normal, 
um cheque de determinada importância.

Pedindo que o cheque se tra-
duzisse na entrega de um avião DE 
HAVILLAND MOTH MAJOR, cujo preço 
de catalogo na sua versão standard era 
aproximado, e com esta oportunidade, 
pôr fim à promessa que em 1928 tinha 
feito aos portugueses da ÍNDIA de ir até lá 
a conduzir um avião e ligar a metrópole 
aquela província ultramarina incrustada 
na planície do Industão. 

Seis anos após a primeira tenta-
tiva com o avião “Portugal” de Ligar Lis-
boa a Goa eis a oportunidade que surge 
com a cedência do Avião DE HAVILLAND 
MOTH – Gipsy – major de 130 c. v. pela 
firma Inglesa devido ao empenhamento 
e trabalho de Carlos Bleck realizado em 
Espanha na qualidade de inspector De-
legado da Fabrica.

A 19 de Fevereiro de 1934, Carlos 
Bleck descola do Aeródromo da Granja 
do Marquês pelas 7 horas da manhã de-
pois da despedida dos familiares e amigos 
que fizeram questão de estarem presentes, ruma a Vila Real de Santo António, e atravessa o Estreito de 
Gibraltar rumo a cidade marroquina de ORAN.

Depois seguindo toda a linha de costa do norte de África até Alexandria, ruma a Gaza, e BAGDAD 
onde aterra e passa a noite. Depois de descolar de BAGDAD e antes de BASRA à entrada do Golfo Pérsico 
é obrigado a aterrar no aeródromo de Shaibah devido a uma tempestade de areia.     

O vento é tão intenso e irregular que nem eu nem os pilotos da R.A.F. conseguimos rolar pelos nossos 
meios até junto dos hangares e ao meu encontro vem uma viatura com pessoal da IMPERIAL AIRWAYS, 
para me dar assistência. Relato do diário de bordo de CARLOS BLECK

É em Shaibah que Bleck repousa aguardando melhoria do tempo para o outro dia.,. O vento 
amainou durante a noite. O boletim meteorológico não fornece qualquer informação sobre o estado 
atmosférico ao longo da costa oriental do Golfo Pérsico e assim Carlos Bleck é obrigado a aterrar em 
BUSHIRE por questão de segurança e certificar-se das condições meteorológicas que se irão formar até a 
cidade de Djask já no Golfo de Omã. Assim, Carlos Bleck descola em pouco terreno e depois de uma volta 
larga ruma a 97º a Shad-Abid ao norte de Bandar Dillam, A visibilidade é magnífica – 25 a 30 quilómetros, 
no espaço não se avista uma nuvem.

Fig. nº 2 – Mapa parcial de África

Sociedade Continental de Transportes Aéreos
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Fig. nº3 – O avião DE Havilland CS-AAI

Sociedade Continental de Transportes Aéreos

No dia 2 de Março, sob um sol escaldante deixou a Pérsia ruma a Carachi. Perto da Baia de 
Gwadar, a visibilidade piorou repentinamente, obrigando Carlos Bleck a um voo muito cansativo a rasar o 
mar. Já preto de Karachi, o tempo melhorou permitindo que o avião subisse para os 400 metros, atravessa 
o rio HAB, a uns 6 quilómetros a montante, e, passados minutos, surge para lá dos montes uma cidade 
enorme: KARACHI!   

   Fig. nº4 – Mapa Lisboa – Goa realizada em1934 por Carlos Bleck

O sonho começa a tomar forma. No dia 4 deixa Karachi, rumo a DIU, Ás 07H35 rolo no excelente 
aeródromo de DRIGH ROAD afim de procurar posição para descolar e rumar a 135 graus para Mandvi ao 
norte do golfo de KUTCH. A rota que Bleck está a seguir cerca de 250 quilómetros é um terreno muito hostil 
de pântanos enormes que formam o delta do Indo, Em KARACHI foi aconselhado a não seguir esta rota 
por ser muito perigosa, embora mais curta. Carlos Bleck ponderando os pós e contras acabou por decidir 
o percurso mais curto.” Prá frente é que é o caminho”.
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Dois minutos de pois 
do meio-dia, o pequeno 
mono motor de Carlos Bleck 
aterra em DIU onde é rece-
bido por uma multidão entu-
siasmada. O sonho tornou-se 
realidade.

A 5 de Março, Bleck 
descola de DIU, às 08h00, 
sobrevoa DAMÃO, e porque 
não havendo um campo pre-
parado que permita aterrar 
reduz a velocidade do motor, 
e baixa para 50 metros de 
altitude e descrevendo voltas 
sobre a cidade levanto um 
braço para corresponder aos 
acenos da população que o 
saúda. Retomando altitude 
faz escala em Bombaim para 
reabastecimento e ruma a 

Goa. Às 15H50 surge a Cidade de Nova Goa pela frente1 E neste momento – grandioso momento! Rumo 
a VASCO da GAMA no planalto de MORMUGÃO. Faltam 3 minutos para as 16 horas. O de Havilland CS-
-AAI aterra entre o estampido forte de morteiros e os primeiros acordes de “A PORTUGUESA “. Carlos Bleck 
é positivamente arrancado do Avião e levado em ombros.

Ao tentar fazer a viagem de regresso, quando voava a 1800 metros de altitude por cima do 
delta do Indus, Carlos Bleck perdeu os sentidos, vindo a retomar os comandos da aeronave já quase a 
raspar o mar. Prudente, aterrou no aeródromo de Drigh 
Road em Carachi onde foi prontamente observado 
por um médico da RAF que diagnosticou um “nervous 
breakdown” provocado por excesso de fadiga, Não 
tendo alternativa, resolveu deixar o avião em Carachi 
e regressar a Portugal de avião na Imperial Airways via 
Brindisi. Devido a este problema de saúde Carlos Bleck 
não deixando de voar dedicou-se mais aos negócios 
começando por iniciar o desenvolvimento da sua C.T.A 
– COMPANHIA DE TRANSPORTES AÉREOS.

Por Decreto-lei nº 33967 de 22 de Setembro de 
1944 é criado o S.A.C. o SECRETARIADO DA AERONAUTICA 
CIVIL, sendo nomeado, seu Director o General Humberto 
Delgado, que logo entabula negociações com a C.T.A. 
para que esta inicie viagens regulares, para o Campo 
de SILVADE, Aeródromo de Espinho.

Em 1940 foi tomada a decisão de arrancar com o 
projecto de construção do Aeroporto de Pedras Rubras, 
iniciando-se as obras em 1943 adjudicadas por 3.600 
contos. O actual nome do aeroporto é AEROPORTO RAN-
CISCO DE SÁ CARNEIRO e abrange os conselhos da Maia, Matosinhos e Pedras Rubras, e foi inaugurado 
a 3 de Dezembro de 1945 pelo Presidente da República Óscar Fragoso Carmona.

No dia da viagem inaugural toda a frota da CTA foi mobilizada para transportar os convidados 
que se deslocaram de Lisboa e também transportaram o correio nos dois sentidos Lisboa – Porto e Porto 
– Lisboa.

Antes da viagem para o Porto a comitiva com o Presidente da Republica e as entidades convi-
dadas visitaram demoradamente as instalações da COMPANHIA DE TRANSPORTES AÉREOS no Aeroporto 
de Lisboa.

Fig. nº5 – Símbolo da CTA

Aerodromo da Amadora em 1925

Sociedade Continental de Transportes Aéreos
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Fig. nº6 – Cinta de jornal via BEA/TAP. Em12/5/60 
no 1º voo Porto – Londres

Sociedade Continental de Transportes Aéreos

 Quando o Secretariado da Aeronáutica Civil passou a Direcção Geral da Aeronáutica Civil, também 
os Serviços de Transportes Aéreos criados pelo General Humberto Delgado no seio daquele Secretariado 
foram privatizados com o nome de TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, mais conhecidos pela sigla TAP.  

Neste processo de privatização a COMPANHIA DE TRANSPORTES AÉREOS em 1950 foi absorvida 
pelos TAP passando Carlos Eduardo Bleck a fazer parte do conselho de Gerência, acabando assim a 
COMPANHIA DE TRANSPORTES AÉREOS

Bibliografia

•	 RUMO À ÍNDIA, autobiografia de Carlos Bleck  
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O Acidente do Hidro Heinkel D 1220
nos Açores

Introdução 1

O convite que me foi endereçado pelo Clube Filatélico 
de Portugal para participar no número especial da revista do 
CFP, dedicado à Exposição Filatélica Mundial “Lisboa 2010”, 
teve da minha parte aceitação imediata, porque entendi ser 
meu dever colaborar neste propósito, ainda mais porque estou 
na Comissão Organizadora desta grande Exposição Filatélica 
e porque sempre tenho colaborado com o Clube Filatélico 
de Portugal, quando me foi solicitado.

Todavia, escolher um assunto ou abordar um tema, 
nem sempre é tarefa fácil, muito menos quando se tem 
uma vida demasiado atarefada como a minha, e nos 
comprometemos com algo que não queremos falhar, e assim, 
resulta que o tempo para finalizar o compromisso é geralmente 
dilatado até ao limite possível, tornando tudo muito mais 
complicado. No entanto é meu entendimento, que deveria 
neste artigo falar de alguma coisa nova, ou pelo menos que 
fosse desconhecida da maioria dos que irão ler estas linhas, 
e como calcularão vou falar de aerofilatelia.

Introdução 2

Como todos sabemos através dos manuais de história, 
os aviões e a ciência aeronáutica, evoluíram bastante durante 
a segunda década do Século XX, em particular com a I 
Grande Guerra Mundial, onde a aviação já desempenhou 
um papel muito importante e interventivo enquanto “nova 
máquina de guerra”. Com o fim das hostilidades, o esforço 
dos homens foi sendo dedicado no aperfeiçoamento das 
máquinas voadoras, bem como, ao objectivo de utilizar os 
aviões como meio de transporte seguro, mais rápido e eficaz. 
Até podermos dizer que estes objectivos foram alcançados, 
decorreram muitos anos, com muitas experiências e muitas 
tentativas progressistas, muitas delas sem ou com sucesso 
relativo. 

O factor distância, a fragilidade dos aparelhos, 
a sua autonomia e a precariedade dos meios técnicos 
usados na época condicionavam fortemente as metas 
pretendidas. Podemos dizer que a aviação nacional teve 

Heinkel D-1220 na baía da Horta
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papel preponderante na aplicação e desenvolvimento de meios técnicos, através especialmente dos 
nossos aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral e da Travessia Aérea do Atlântico Sul.

Justamente o Atlântico, foi algo inultrapassável durante muitos anos, pelo menos por via aérea 
e de forma consistente e credível. Quero dizer com isto, que até ao voo solitário de Charles Lindberg em 
Maio de 1927, houve algumas tentativas bem sucedidas, mas nada de muito consistente que permitisse 
acalentar o desejo de estabelecer rotas e carreiras regulares entre a Europa e a América. Foi este voo, 
que na opinião de muitos historiadores, promoveu mais tentativas e maior progresso neste desígnio de 
ligar os dois continentes.

 Americanos, Ingleses, Franceses e Alemães tiveram na linha da frente para tentar ganhar a 
hegemonia deste objectivo. É de uma “batalha” desta longa “guerra” que vamos falar.

Artigo propriamente dito

Em Outubro de 1927, e rodeado do maior secretismo, partiu da Alemanha no dia 12 o hidroavião 
Heinkel  800 com a matricula D1220, rumo a Lisboa, com o propósito de tentar a Travessia do Atlântico 
até New York. Esse percurso foi feito por pequenas etapas, com algumas pequenas avarias e tempos 
perdidos e condicionado com as condições atmosféricas. Estas etapas foram Warnemude – Brunsbutel – 
Wilhelmshaven – Amesterdão – Vigo – Lisboa, onde chegou no dia 18.

O hidro Heinkel era um avião monoplano de asa baixa, equipado com um motor de 830 CV 
PacKard, construído em tela e madeira, com uma envergadura de 15 metros e pesava cerca de 6 toneladas. 
A tripulação era constituída por Horst Merz como piloto, aliás experiente piloto que teve protagonismo 
durante a I Guerra Mundial, Wilhelm Bock como navegador (actualmente poderíamos chamar de Wireless 
operador), e ainda o mecânico Fritz Rohde.

Em Lisboa o aparelho teve recolhido no Centro de Aviação Naval do Bom Sucesso, e devido a 
uma pequena avaria e às condições atmosféricas adversas, só cumpriria a etapa Lisboa – Açores no dia 
4 de Novembro, tendo chegado à Horta às 16h08 m, depois de ter partido da capital pelas 6h21m.

Fig. 1
Chegada do Heinkel à Horta

Na Horta, iniciaram-se os preparativos para a “grande viagem”, com destino aos Estados Unidos, 
via Terra Nova. Destes preparativos, houve a programação de uma pequena mala – postal – avião, que 
viria a representar o primeiro correio aéreo de Portugal para a América.

Foi criado um carimbo comemorativo linear, batido a preto com a inscrição “AERIAL POST”, e a 
correspondência foi entregue ao piloto no dia 12 de Novembro, véspera da partida.

 Não se sabe ao certo, ninguém até hoje conseguiu apurar a quantidade exacta de objectos postais 
que constituíam esta mala avião, todavia há a certeza que a mala era muito pequena e seria possivelmente 
formada por apenas 18 cartas, entregues no Correio da Horta e obliteradas com a marca do dia 12.

O acidente do hidro Heinkel D-1220 nos Açores
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Fig. 2 e 3
Preparação para colocar o Heinkel na água

Através de notícias da época, as condições atmosféricas nesta altura do ano, já não eram as 
melhores para preconizar a viagem. Ainda assim, o hidro e a tripulação descolaram pelas 2h45m do dia 13. 
Ainda segundo os mesmos relatos da época, o hidro não conseguiu voar, porque uma vaga maior afunda 
os flutuadores do aparelho, obrigando-o a capotar e a partir-se no oceano. Estava assim consumado o 
acidente e o fim da tentativa de atravessar o Atlântico.

Os destroços do aparelho foram recolhidos por duas lanchas que foram socorrer a tripulação, que 
não sofreu qualquer ferimento.

Do ponto de vista filatélico, a mala foi recuperada e reexpedida, conforme marca dos correios 
da Horta do dia 14 de Novembro. A reprodução da carta que a seguir veremos, fez parte desta pequena 
mala – avião, foi expedida sob registo, com destino aos Estados Unidos, e remetida nada mais, nada menos, 
pelo mecânico Fritz Rohde. Apresenta a marca de registo com o nº 13869, a marca Aerial Post, muito bem 
batida, vestígios de ter estado em contacto com a água, a inscrição manuscrita “Air mail By Heinkel D1220” 
O porte apresentado num total de 7$96, é de difícil decomposição face ao tarifário da época, pensamos 
que não terá havido a objectividade de franquiar a carta correctamente, antes torná-la num agradável 
conjunto filatélico para recordação.

Segundo o extinto aerofilatelista Lemos da Silveira não se conhecia outra carta senão aquela que 
está representada no seu livro “Correio Aéreo em Portugal” e que apresenta o registo nº 13384. É caso 
para dizer, que em termos filatélicos, ás vezes acontecem milagres, e de tempos a tempos aparecem-nos 
raridades que vem refazer os conceitos e verdades até então tidos como absolutos e verdadeiros.

Figura 2

Figura 3

O acidente do hidro Heinkel D-1220 nos Açores
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Fig. 4
Aspecto do Heinkel após o acidente

 Em filatelia não podemos desesperar, nem encerrar em definitivo a obtenção de determinada 
peça filatélica, muitas vezes, quando menos esperamos estamos com uma raridade entre mãos. “Saber 
esperar é uma grande virtude”.

Fig.5
Frente e verso da carta acidentada do Heinkel D1220

A título de achega e conclusão, quando atrás nos referimos ao número de peças que poderiam 
constituir esta pequena mala – avião, entre os dois registos existem 15 peças, que poderão ser ou não da 
mesma mala postal. 

O acidente do hidro Heinkel D-1220 nos Açores
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“Cartas de Timor”
Correio Militar Japonês 1942-45

(Continuação)

1. Introdução

Uma colecção especializada encontra-se sempre 
em evolução, estudando áreas que anteriormente apenas 
superficialmente foram focadas. Esse estudo só é possível 
se forem descobertas novas peças que completem, 
descodifiquem e ampliem esse mesmo estudo. 

Chegou-me às mãos uma nova peça dentro deste 
meu estudo, um postal circulado por uma unidade de Aviação 
militar, possivelmente estacionada em Timor. Que esta peça 
acrescente um pouco mais a este período tão interessante da 
história postal desta ex-colónia e que anteriormente por mim 
foi tratado no Boletim nº426 de Dezembro de 2009 do CFP.

2. Enquadramento histórico

A coberto da “Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho” 
(detida maioritariamente pelos japoneses), técnicos japoneses 
da referida empresa, percorriam todo o território em supostas 
pesquisas, que mais não passavam de levantamentos 
topográficos de todo o território timorense. Os holandeses 
temiam a entrada em Timor Ocidental de japoneses via 
Timor-leste. 

Os japoneses vendo-se limitados no acesso ao interior 
do território timorense, iam acusando o Governador de falta 
de cooperação, tentando quebrar assim a sua relutância em 
conceder vistos de acesso ao território.

A 2 de Agosto de 1940 deu-se a 1ª visita do Sr. Keishi 
Honda (perito em aviação), com o objectivo de estudar a 
possibilidade de estabelecimento de uma carreira aérea 
de ligação com o Japão por hidroaviões. O Governador 
desconfiou das reais intenções dos japoneses devido ao 
escasso movimento numa possível carreira Japão – Palau 
– Dili. Os japoneses procuravam ter já em Timor sim, um 
depósito de gasolina avançado para futuras investidas. Uma 
base aérea japonesa em Timor permitia o bombardeamento 
sistemático de toda a costa norte da Austrália. Temos que 
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tomar consciência de tudo o que trouxe a abertura desta linha (que não passou dos voos experimentais), 
depósitos de gasolina (+/- 20 mil litros), oficinas de reparações, escritório, residências de pessoal e uma 
estação radiotelegráfica e ainda a recolha de informações meteorológicas. Todo um conjunto de materiais, 
edifícios e pessoal especializado em aeronáutica, que mais não foi de que a criação duma verdadeira 
base militar em pequena escala….

Em contactos mantidos entre a Metrópole 
e Timor, Salazar solicitou ao Governador, especial 
atenção e cuidado no tratamento desta situação, 
qualquer atitude incorrecta em Timor teria repercussões 
em Macau e vice-versa.

A 1 de Outubro de 1940 era dada autorização 
para os voos experimentais, que se realizaram nas 
seguintes datas: 1ª - 22 de Outubro de 1940; 2ª – 18 de 
Dezembro de 1940; 3ª – 23 de Janeiro de 1941; 4ª – 28 
de Fevereiro de 1941; 5ª – 19 de Maio de 1941; 6ª – 29 
de Junho de 1941. Todos estes voos experimentais 
realizados, mas a linha nunca foi estabelecida 
oficialmente.

O governo holandês colocava há algum 
tempo a hipótese de conceder/facilitar um aparelho 
para estabelecer uma linha Koepang – Dili. A 5 de 
Outubro de 1940 foi estabelecida essa linha.

Em finais de 1940, os australianos tentaram 
apressadamente estabelecer uma linha Austrália – Dili 
por hidroaviões da linha Quantas (objectivo: aumentar 
numero de funcionários encarregues do abastecimento 
de aviões). A carreira iniciou-se em 19 de Janeiro de 1941 e manteve-se até Janeiro de 1942 sem interrupções.

A 8 de Dezembro de 1941 estavam em Timor 13 japoneses: 3 da SAPT, 4 no Consulado, 6 da Dai 
Nippon Airways e 3 mulheres.

A 17 de Dezembro de 1941 deu-se a ocupação de Timor pelas forças militares australianas e 
holandesas.

A 8 de Fevereiro de 1942, pelas 9 horas, Dili sentiu pela primeira o “sabor” das balas japonesas. 
Num raide aéreo efectuado por dois caças, a Avenida Marginal foi varrida e apenas por grande milagre 
nenhuma das centenas de pessoas que aí se encontravam, nada sofreram.
A 20 de Fevereiro de 1942 pela 00.40 deu-se a invasão por partes das forças militares japonesas. Escassa 
utilização dos meios aéreos já que a resposta aliada ao desembarque foi reduzida e pontual. Dili sobrevoada 
por 2 caças pelas 3 da manha desse mesmo dia, mas apenas como acção de reconhecimento.

De 11 a 25 de Julho de 1942, a pedido expresso do Governador, a aviação australiana cessou os 
seus bombardeamentos a Dili, para possibilitar a evacuação dos portugueses e indígenas dispensáveis 
aos serviços administrativos na capital do território.

Em Agosto de 1942 teve inicio uma acção de intimidação da população indígena com 
bombardeamentos japoneses sistemáticos a Maubisse, Same, Bobonaro, Aileu entre outras, que culminou 
com a entrada em território timorense das famosas Colunas Negras (indígenas do lado holandês, 
enquadrados por militares japoneses).

Durante todo o período de ocupação japonesa da ilha, muitos foram os processos sumários contra 
alguns portugueses e indígenas, devido á passagem de informações quanto á localização das forças 
japonesas e o estacionamento no porto de Dili de embarcações japonesas. Informação essa que permitiu 
o bombardeamento eficaz por parte da aviação australiana, fosse das referidas embarcações, quer de 
pontos específicos do território timorense de forte concentração de material ou tropas japonesas. Devido 
a estas acções de “espionagem”, foi restringido o acesso e a circulação dos portugueses e dos indígenas 
ainda presentes em pontos chaves do território, principalmente em Dili. Os anos passaram, mas as tácticas 
mantiveram-se, como podemos ver hoje em dia em muitos noticiários, os japoneses aproveitaram em Dili os 
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edifícios ainda com presença portuguesa, residência do Governador (em Lahane), hospital, locais ainda 
com presença administrativa por parte dos portugueses e espalharam nesses locais as suas antiaéreas e 
mesmo concentração de forças militares.

De Outubro a Novembro de 1944 o território foi bombardeado 91 (!) vezes, desde Maubara, Liquiça 
e claro, Dili, todo o território sofreu com os bombardeamentos por parte da aviação australiana.

3. Correio Militar Japonês em Timor 1942-45

No meu primeiro artigo sobre este tema, dediquei-me apenas a unidades militares ligadas ao 
Exército, mencionando que teria falhas na minha colecção/estudo, quer a nível de unidades Navais ou 
Aéreas. Felizmente consegui colmatar uma das falhas e é com base nessa adição á minha colecção que 
escrevo este meu novo artigo. 

Como refiro na introdução, a unidade militar a que pertencia este militar, supostamente estaria 
colocado em Timor, tudo isto devido ao secretismo que é compreensível em situação de guerra. São 
conhecidas duas localizações para esta unidade, Timor e as Ilhas Celebes e tendo em conta a dimensão 
da Ilha de Timor e á dimensão da sua base aérea, sou levado a crer que seria uma unidade com dupla 
localização, tanto estacionada em Timor como nas Celebes.

Passo ao texto salientando que a tradução destes postais é algo complicada porque o japonês 
utilizado na altura, já não é muito usado, sendo que a tradução me foi dada em inglês e agora efectuo a 
sua transposição para o português, esperando que nestas voltas não se perca o conteúdo, o sentimento 
que o seu autor aqui colocou á mais de 65 anos atrás. Texto simples, tendo em conta as restrições a que 
era sujeito devido á censura militar, mas aqui o que interessa mesmo é a unidade militar presente em Timor.

• 1ªcoluna direita – Mie Prefecture, Matsuzaka City, Tono Town (endereço destinatário)
• 2ªcoluna – Saito Wasachi (destinatário)
• 3ºcoluna – Saito Kyoko (segunda e terceira coluna com nomes de família idênticos, mas a segunda 

é um nome masculino e a terceira um nome feminino)

Figura 1
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• 4ºcoluna – North of Australia Area Army, SHU 11703 unit (código idêntico para duas possíveis 
unidades, 13 Flying Regiment ou 12 Field Meteorologigal unit, mas ambas com a mesma localização, 
mesma base aérea)

• 5ªcoluna – Saito Sumitsuke (remetente)
• Nome do censor – (…imperceptível…)

“Espero que todos estejam bem tal como eu. Não se preocupem comigo. Tenho recebido imensas cartas, 
mas tenho sido lenta nas minhas respostas. Tenho pena que Kasumi (provavelmente o filho do remetente) 
não tenha passado no exame de entrada. Sei que não é necessário estar preocupado, porque Kasumi 
estuda muito. Concordo com a ideia de tentar de novo. Não é preciso estarmos preocupados com a sua 
audição (parece que Kasumi teria problemas de audição). Quando passares o exame em Tóquio só tens 
que estudar mais. Treino técnico podes receber em casa, mas se fores para outro sítio qualquer, tem em 
conta o teu futuro. Kyoko também avançou na escola. Em que classe está ela agora? O calor aqui aonde 
estou afecta a minha memória. Agora numa classe mais elevada, os seus estudos serão mais interessantes. 
Estará mais capacitada para ajudar a mãe também. Tatsubo (filho mais novo do remetente) também está 
bem? Deve estar alto. Toyoko-sama (amigo da família) terá o seu bebé brevemente. Quero escrever-vos 
sobre coisas mais interessantes. Quando tiver tempo assim o farei.”

Postal simples, de uso comum, carimbo com data, 24 de Março de 1944, aplicado no acto da 
recepção (proibição de colocação de datas….locais…no acto de envio).

4. Conclusão

Como referi no meu primeiro artigo sobre 
este assunto, Timor sofreu imenso durante a 
ocupação japonesa, quer pela acção das forças 
ocupantes, quer pela acção das Colunas negras 
patrocinadas pelo Japão e por fim, pela acção 
aérea das forças australianas que não deram paz 
às forças japonesas, porque se Timor sofreu com 
ataques aéreos, só à Austrália se deveu. Timor era 
estrategicamente imprescindível para o Japão, 
porque era o ponto perfeito para massacrar o 
norte da Austrália e a partir daí preparar a invasão 
da “grande ilha” e estrategicamente importante 
para a Austrália, porque servia na perfeição 
para a defesa da própria Austrália servindo com 
uma primeira barreira para a defesa da pátria. 
São poucos os combates aéreos registados no 
espaço aéreo de Timor, são mais os actos de 
bombardeamento quer a navios (na baía de Dili), 
quer a forças estacionadas no terreno.

Espero que com esta peça possa ter 
adicionado algo mais neste pequeno período da 
história postal de Timor, pequeno período, mas com 
muito ainda por descobrir. Espero que com os meus 
parcos conhecimentos, possa vir trazendo mais alguma luz a este assunto tão apaixonante.

De novo um especial agradecimento ao meu Amigo Sr. Horst Mueller, pois a sua ajuda foi de novo 
essencial para a tradução da peça apresentada.
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Claudius Dornier idealizou o DO-X. Sete anos foi 
o tempo necessário para se conceber e projectar este 
hidroavião, durando mais de dois anos a sua construção. O 
Dornier DO-X, também chamado “Flugschiff (Barco Voador) 
foi o maior e mais pesado hidroavião, jamais construído pelos 
alemães, tendo-se fabricado apenas 3 aeronaves.

A sua construção foi financiada pelo Governo 
Alemão, porém esta realizou-se no Lago Constança, na 
Suíça, porque pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha 
estava proibida de fabricar aviões, contornando assim esta 
proibição.

O monstro do ar o DOX deslocou 47 toneladas. A 
construção do mesmo levou um ano, tendo sido empregados 
500 operários. O gigante avião estava equipado com 12 
motores de 600 cavalos do tipo radial de 12 cilindros que 
perfazem um total de 114 cilindros de dupla ignição.  

Em 12 de Junho de 1929 fez os primeiros testes e 
em 21 de Outubro do mesmo ano fez o seu voo inaugural 
transportando 169 passageiros, quebrando vários recordes, 
inclusivamente o de maior número de pessoas a bordo. 
Em 5 de Novembro de 1930, sob o comando do Capitão 
Friedrich Christiansen, dá-se início a partir do Lago Constança 
ao primeiro e único voo transcontinental, realizado por esta 
aeronave, com um intuito de dar visibilidade à empresa 
construtora. O seu excessivo consumo de combustível, bem 
como uma série de incidentes e acidentes (não fatais) 
durante o voo de divulgação, determinaram a falta de 
interesse comercial, malgrado a onda de entusiasmo e 
admiração causada ao público.

A sua viagem desde o Lago Constança até 
Amesterdão correu dentro do planeado. O “DOX” era para 
ter descolado de Amsterdam no dia 9 entre 9 horas e o meio 
dia, mas devido ao mau tempo, foi adiado o voo, que tinha 
como destino o aeroporto de Calshot em Inglaterra, chegou 
a levantar voo pelas 10H05, regressando às 10H30, para ser 
reparada ligeira avaria. Era o início de um ciclo, repleto de 
avarias e incidentes.

No dia 11 parte para Bordéus. Os passageiros eram 8 
Alemães, 6 Holandeses, 3 Americanos, 2 Italianos, 1 Inglês e 1 
Sérvio. Entretanto o Sr. Maurício Dornier, irmão do construtor 
do gigante avião, veio a Lisboa solicitar ao Governo Portu-
guês facilidades para a vinda do “DOX” que esperava que 
chegasse a Lisboa no dia 21. 
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O Príncipe de Gales voou do aeródromo de Hendon próximo de Londres para as águas de Sou-
thampton e tomou lugar como passageiro no voo de demonstração do hidro-avião alemão DOX. 

No dia 14 levantou voo para se dirigir a Bordéus, mas pouco depois, levantou-se um grande 
temporal que obrigou o hidroavião a descer a 80 milhas ao sul de Bordéus, tendo o aparelho ficado em 
Rochelle. Só no dia 16 prosseguiu a viagem por Bordéus com destino á Corunha, mas novamente, devido 

ao mau tempo, ficou amarado em San-
tander. Só no dia 24 chegou á Corunha 
pelas 13 horas e 10 minutos, ficando al-
guns dias rodeados de grandes festejos. 

Por fim no dia 27 chegou a Lis-
boa, depois de ter passado por Via-
na do Castelo cerca das 12H50, Porto 
cerca das 13H00, Aveiro ás 13H30 e ás 
14H45 pelo Cabo Carvoeiro. A amara-
gem em Lisboa, efectuou-se ás 15H15. 
Exactamente 4 horas depois de ter saí-
do da Corunha. 

No dia 29 de Novembro, a co-
bertura de uma asa do DOX foi des-
truída por um incêndio, não indo mais 
além devido á pronta intervenção dos 
marinheiros Portugueses. Nas primeiras 
horas da manhã tinham-se iniciado os 
preparativos para a partida que devia 

efectuar-se no dia seguinte pelas 10 horas. Pelas 14H30 quando o pessoal procedia ao carregamento das 
baterias com o motor auxiliar destinado a esse serviço, declarou-se incêndio devido a um curto circuito, 
propagando-se o fogo à asa esquerda do avião. A prontidão e rapidez dos Portugueses evitaram a des-
truição do aparelho. 

O sobrescrito que vinha do Amslerdan, mostra na frente, carimbo datado de 7.11.30 de Amsterdam e outro do 
«DOX» de 08.11.30. Em baixo a vermelho carimbo Alemão «Ester Uberseeflug – Europa Amerika». No verso: Apresenta 
os carimbos a preto – “DOX – 1° Voo Europa – América do Sul - Estados Unidos – 1931” e outro circular de chegada ao 
Rio de Janeiro – 22.VI.31» Correio Aéreo. O sobrescrito apresenta em baixo manchas de água, resultantes do acidente. 

Correio Acidentado * Acidente em Lisboa com o “DOX” no seu voo experimental transatlântico



325

As reparações respectivas 
foram feitas em Lisboa na doca dos 
submersíveis, para onde foi reboca-
do. 

Na muralha do Bom Sucesso 
aglomerou-se uma grande multidão, 
que assistiu ao incêndio. 

Entre as pessoas que ocorre-
ram ao Centro da Aviação Marítima 
e Naval contava-se o Almirante Gago 
Coutinho, Director da Aeronáutica 
Militar e Naval e um representante do 
Ministro da Marinha. 

Só em fins de Janeiro de 
1931 a reparação ficou concluída. 
Em 26 Janeiro de 1931 depois de al-

guns voos de experiência, realizaram um voo com repre-
sentantes oficiais e imprensa. 

Entretanto os Correios Portugueses, fizeram anun-
ciar a possibilidade de receber correspondência para a 
viagem para a América do Sul e Estados Unidos, até ao dia 
29 de Janeiro. 

No dia 1 de Fevereiro o DOX largou às 8 H15 de Lis-
boa, levando entre os passageiros o Almirante Gago Cou-
tinho e chegou a Las Palmas pelas 15H30, onde amarou e 
carregou 16.000 litros de gasolina e óleo, além de alguns 
víveres. Novamente o DOX avariou, ficando retido, aguar-
dando o material de reparação que a casa Domier teria 
que enviar. 

Só a 6 de Março retomou a complicada viagem 
da prevista rota “plus ultra” isto é: Cadiz, Las Palmas, Praia, 
Fernando de Noronha, Pernambuco, Rio de Janeiro, Buenos 
Aires e outros Portos Sul -Americanos.

Correio Acidentado * Acidente em Lisboa com o “DOX” no seu voo experimental transatlântico
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 Não pretendo com este artigo fazer um estudo 
exaustivo sobre a marcofilia de S.Thomé e Príncipe, nem tão 
pouco um catálogo de carimbos, mas tão só, apresentar os 
carimbos desta antiga Colónia Portuguesa que fazem parte 
da minha colecção. As datas referidas para o início de utili-
zação, são baseadas nos exemplares que possuo. Qualquer 
menção à raridade de um carimbo que possa fazer, é base-
ada simplesmente na minha percepção, fruto de quinze anos 
de procura de carimbos de S. Thomé e Príncipe. 

 Para perceber um pouco a filatelia em geral e a mar-
cofilia em particular desta região, teremos primeiro que nos 
debruçar  um pouco sobre a sua história. 

 Rezam as crónicas que no ano de 1471 foram des-
cobertas as Ilhas do arquipélago de S. Thomé e Príncipe por 
João de Santarém e Pedro d’Escobar, primeiro a Ilha do Prín-
cipe e passado poucos dias, a 21 de Dezembro, a Ilha de 
S. Thomé, dia dedicado ao apóstolo São Thomé. Estas duas 
ilhas,de origem vulcânica, situam-se na zona Tórrida, um pou-
co abaixo do Golfo da Guiné, a poucas milhas do Equador.

 A Ilha de S. Thomé tem cerca de 52 km de compri-
mento por 34 km de largura e é atravessada por uma cordi-
lheira de montanhas (NE-SW) com o seu ponto mais alto no 
Pico de S. Thomé a 2142 m do nível do mar. A Ilha do Príncipe 
tem 15 km por 10 km, estando ambas separadas por oitenta 
e uma milhas marítimas. 

 O arquipélago de S. Thomé e Príncipe foi constituído 
em capitania e doado a João de Paiva, fidalgo da casa de 
D. João II, como era usual fazer nesta época. A ocupação 
e povoamento da Ilha de S. Thomé só se viria a dar passa-
dos mais de vinte anos. O primeiro desembarque de colonos 
foi num local chamado Agua-Ambó na Ponta-Figo, perto de 
onde hoje se encontra Nª Sª das Neves. Esta pequena povo-
ação foi crescendo ao longo dos primeiros anos com a vinda 
novos colonos, tanto artífices e aventureiros que vinham vo-
luntariamente, como filhos de judeus e degredados, obriga-
dos a abandonar o reino. A utilização de escravos provenien-
tes da Costa Africana foi uma constante desde o início da 
exploração agrícola única fonte de riqueza destas ilhas. 
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Os meus carimbos de S. Thomé e Príncipe

 Embora a terra fosse muito fértil, o clima era demasiado doentio fazendo com que o índice de 
mortandade entre brancos e negros fosse muito elevada obrigando portanto, a um permanente fluxo de 
colonos e escravos. À medida que a exploração da Ilha de S. Thomé evoluía foram-se encontrando novos 
lugares com melhores condições para se fixarem as gentes o que levou, a deslocarem-se para a baia de 
Ana Chaves, numa zona que viria a ser a cidade de S. Thomé.

 A exploração da cana do açúcar, primeira actividade agrícola destas Ilhas, permitiu a criação 
de uma certa prosperidade, de algumas roças. Só no século XIX, quando da introdução do café e alguns 
anos depois do cacau, estes factores iriam proporcionar os anos de ouro de S. Thomé e Príncipe. 

 A história de S. Thomé 
foi sempre muito conturba-
da como poderemos ver 
pela descrição feita pelo 
cronista Cunha Matos, re-
ferente a um período do 
século XVI.

 “Já a intriga n’ aque-
-llas edades vomitava a 
infernal peçonha com que 
inficionou os novos colo-
nos e os seus successores, 
tanto assim, que repetiam 
queixas sobre queixas aos 
pés do real throno, accu-
sando-se reciprocamente 
dos mais atrozes crimes. 
Elles não só se constituíram 
soberbos e intratáveis, mas 
também queriam affectar 
indepemdencia e sobera-
nia à testa dos  immensos 
escravos de que dispu-
nham.
 Mortes, incêndios, 
assaltos, raptos, roubos, 
forças contra officiaes pú-
blicos, despreso contra os 
governadores, capitães, 
tudo era posto em pratica 
pelos poderosos habitan-
tes de S. Thomé, verdadei-

ros régulos e tiranos do seu paiz” e, mais adiante, “não só os particulares commettiam excessos, os mes-
mos officiaes públicos foram d’isso accusados, principalmente os escrivães e tabelliães, que abusaram 
dos autos, livros e mais papeis para beneficiarem os seus amigos, e perderem os seus contrários. E mesmo 
os juízes mandavam capturar os accusados mais por satisfazer a empenhos do que por princípios de jus-
tiça”.

 Com maior ou menor intensidade, esta forma de estar vai acompanhar toda a história de S. 
Thomé e, se a isto juntarmos os saques de piratas franceses, a ocupação holandesa, as epidemias que 
frequentemente a açulavam, veremos que, nem a integração na Coroa, trará nova ordem a estes terri-
tórios, mantendo-se a anarquia com o abandono do governo central. Talvez por isso seja fácil de com-
preender a razão porque a imigração não era tão aliciante comparada com a do Brasil.

 O grande desenvolvimento de S. Thomé e Príncipe dá-se no século XIX, com a introdução do 
Café e do Cacau, apoiado pela melhoria da estabilidade governativa em Portugal, bem como a cria-
ção de ligações regulares com Angola e Metrópole. 

 O desenvolvimento agrícola das ilhas veio trazer a necessidade de mão-de-obra intensiva, au-
mentando o desequilíbrio demográfico já existente sem fazer crescer a população letrada. No final deste 
século, a população não ultrapassava os 43.000 habitantes, dos quais, menos de 2.000 eram europeus ou 
seus descendentes e, destes, 178 viviam na Ilha do Príncipe. 
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 Inicialmente faziam parte 
da jurisdição do governo de S. Tho-
mé, não só a Iha do Príncipe, mas 
também o Forte de S. João Batista 
de Ajudá, as ilhas de Fernão Pó e 
Ano Bom, sendo estas duas ultimas 
entregues a Espanha em  1778. No 
século XIX a divisão administrativa 
compreendia dois concelhos, o de 
S.Thomé e o do Príncipe, e a resi-
dência de S. João Batista de Ajudá. 

 O concelho de S. Thomé 
tinha onze freguesias: Trindade, 
Sant’Ana, Madalena, Guadalupe, 
Neves, Caixão Grande, Santa Cruz 
dos Angolares, Santo Amaro, Ribei-
ra Afonso, Conceição e Graça, ten-
do as duas últimas sede em S. Tho-
mé.

 No Boletim Oficial nº 8 de 19 
de Fevereiro de 1870, é publicado 
o Regulamento para a Administra-
ção dos Correios da província de 
S. Thomé e Príncipe, que faz parte 
do Decreto aprovado em14 de De-
zembro de 1869 pelo Ministro e Se-
cretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar.  
 
 Este Decreto vem, entre 
outras coisas, regulamentar a in-
trodução das estampilha para 
pagamento dos portes das corres-
pondências, e obrigar a sua inutili-
zação, com o carimbo que estiver 
em uso na respectiva estação pos-
tal, não referindo no entanto, as ca-
racterísticas deste. O decreto, regu-
lamenta ainda, as Estações Postais 
de S.Thomé e do Príncipe, únicas 
existentes na altura. 

 Em 1901, já vamos encontrar no Relatório Anual do Director dos Correios de S. Thomé e Príncipe, 
a existência de três Estações Telefónicas Postais criadas em1897, com os respectivos movimentos anuais 
da correspondência: Trindade, com 3825 recebidas e 3118 expedidas, Madalena 1550 recebidas e 1364 
expedidas e Sant’Anna, 2687 recebidas e 2020 expedidas,.   

 Até 1911 vão abrir mais duas Estações: Santo Amaro e Ribeira Afonso como veremos no  extrato 
do Ofício do Director dos Correios (Adolpho Coelho Ribeiro) de 7 de Dezembro 1912. Caixão Grande 
e Guadalupe abrem em 20 de Dezembro de 1913 e, ficam aguardando a oportunidade (verba para 
transporte das malas e movimento que justificasse)  a abertura de S. Cruz dos Angolares e Neves, que 
só abrirão em 1916.

 Assim, em 1913, temos as seguintes estações, em número de sete, então denominadas: Trinda-
de, Madalena, Santana, Ribeira Afonso e Santo Amaro, de serviço limitado e servidas por pessoal dos 
telefones, e Guadalupe e Caixão Grande,  entregues a particulares.

 Nesta resumida apresentação, já dá para compreender a razão porque é tão difícil encon-
trar material filatélico circulado, de S. Thomé e Príncipe, sendo este quase inexistente no período 
pré-filatélico. 

Os meus carimbos de S. Thomé e Príncipe
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 Para mais fácil compressão e tomando como referência os carimbos da Cidade de S. Thomé, 
vamos dividi-los nos seguintes grupos: Pré-Filatélico, Correios, África Ocidental, Correios e Telégrafos e 
CTT. Iremos encontrar ainda, carimbos que continuaram a ser utilizados nos períodos seguintes com ou 
sem modificações.

 Pré-Filatélico

 Há semelhança do que se passou no Continente, foram utilizados durante o período filatélico, nas 
Ilhas de S. Thomé e Príncipe até 1884/85.

Ilha de S. Thomé

Ilha do Príncipe

As diferenças entre estes dois carimbos são mínimas, 
basta uma maior pressão ou que o carimbo estivesse 
sujo para ser difícil distinguir as duas marcas

Os meus carimbos de S. Thomé e Príncipe
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1867 - Carta pré-paga do Príncipe para S. Jean de Luz

Marca muito rara, até há poucos anos não era conhecida completa

Os meus carimbos de S. Thomé e Príncipe

Forte S. João Baptista de Ajudá

Correios
Ilha de S. Thomé

 Os carimbos datados só vão aparecer em S. Thomé e Príncipe em 1884, primeiro os carimbos 
ovais e posteriormente, em 1885, os de duplo círculo com datadores mecânicos, Como já acontecia no 
periodo pré-filatélico, também estes carimbos foram utilizados nas estações do Príncipe  e de S. Tomé na 
cor preto e azul.
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 Nos carimbos de duplo círculo de S. Thomé devido à sua utilização até 1898 , vamos encontrar 
pequenas diferenças das quais só ressaltarei as mais significatiovas. Como devia haver mais de um ca-
rimbo em uso simultâneo, é difícil definir um faseamento na sua utilização. É também de realçar que no 
período de utilização destes carimbos é frequente recorrer à tinta azul, mais no Príncipe do que em S. 
Thomé.

Ilha do Príncipe 

 A utilização do Carimbo circular datado na Ilha do Príncipe prolongou-se por mais algum tempo. 
Em 1927 ainda era utilizado

Ilha de S. Thomé - Este carimbo teve uma utilização de cerca de 
três anos entre 1885/1887

Os meus carimbos de S. Thomé e Príncipe
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Forte S. João Baptista d’Ajuda 

 
 Tenho sérias desconfianças deste selo e deste carimbo, primeiro acho estranho a introdução de 
um carimbo datado no Forte d’Ajudá, quatro anos antes de ser introduzido em S. Thomé (sede da direc-
ção dos correios), segundo está associado a inteiros postais de D. Luís genuinamente falsos.

África Ocidental

 Em 1898 passará a constar nos carimbos da Ilha de S. Thomé, ÁFRICA OCIDENTAL e CORREIO DE 
xxxxx, a lha do Príncipe segue uma topologia completamente diferente. Ambas as estações passaram a 
utilizar carimbos próprios para a correspondência registada

 Vão também aparecer os primeiros carimbos das estações Trindade,  Sant’ Anna e Magdalena 
com uma geometria octogonal, mas também estes diferentes dos de S. Thomé.

S. Thomé

 Em 1909 os carimbos circulares do tipo 1898 são substituídos, com a indicação da hora de reco-
lha, 8 e 10 da manhã e 2, 4 e 6 da tarde, Posteriormente com a mudança de horarios também aparecem 

Os meus carimbos de S. Thomé e Príncipe
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as meias horas. São, também, introduzidos carimbos para Vales Postais e Encomendas, com a geometria 
dos de 1898 .

 As estações com abertura posterior a 1911 também vão adoptar a geometria circular.

Caixão Grande                                                                Guadalupe

  Ribeira Afonso                                                                 Santo Amaro                                    

Carimbos octogonais

S. Thomé

 O início de utilização dos carimbos octogonais dá-se em 1898. O carimbo para correio normal 
tem uma utilização muito limitada, 1898/99, enquanto o do correio registado vai ser utilizado pelo menos 
até 1929 sofrendo uma alteração no datador em 1909/1910, deixando a designação do mês de ser nu-
mérica para passar a aparecer a abreviatura. É muito raro a utilização de tinta azul. 

Os meus carimbos de S. Thomé e Príncipe
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Principe

 Os carimbos octogonais só são introduzidos na Ilha do Príncipe em 1902.

     Trindade                                                                          Sant’Anna

Magdalena 

 Dos carimbos utilizados no periodo de 1897 a 1930 só conheço carimbos de registo em S. Thomé 
e no Príncipe, isto porque algumas destas pequenas estações não prestavam este serviço. É importante 
analisar o quadro seguinte (total de correspondências expedidas e recebidas), para compreender a ra-
zão pela qual os carimbos das estações com excepção de S. Tomé não precisavam de ser substituídos, 
ou eram muitas vezes utilizados em simultâneo com os novos carimbos. 

N.º Ordem Estação 1919 1920 N.º de selos vendidos 1920
1 S. Tomé 662.981 647.985 308.512
2 Príncipe 102.272 93.437 34.305
3 Trindade 13.289 5.698 1.814
4 Santana 7.181 3.487 802
5 Santo Amaro 3.606 2.011 3.554
6 Caixão Grande 2.991 1.535 992
7 Madalena 2.257 1.283 1.400
8 Ribeira Afonso 3.654 1.122 1.190
9 Santa Cruz dos Angolares 2.855 959 2.919

10 Guadalupe 1.161 434 714

Os meus carimbos de S. Thomé e Príncipe



335

Os meus carimbos de S. Thomé e Príncipe

Correios e Telégrafos

 A reestruturação de 1919 que procedeu à fusão dos Correios com os Telégrafos, só se fez sentir 
em S. Thomé e Príncipe em 1926, com a alteração do carimbo de S. Thomé para correio normal. Poste-
riormente em 1930 todos os outros carimbos foram alterados, inclusivamente o carimbo de S. Tomé sofreu 
uma ligeira alteração, passando a separação das palavras a ser feita por um ponto. 

 Foram feitas algumas alterações durante o período de utilização até 1954, no entanto nota-se 
uma tentativa de uniformização nunca vista até a esse momento nos carimbos de S. Thomé e Príncipe. 
Em 1940, é introduzida a letra “C” e “E” no correio normal e encomendas e os carimbos de registo e vales 
são alterados, passando a letra indicativa, a ter dimensoões reduzidas.

 A cor utilizada é a preta, e só conheço uma excepção com a utilização da cor verde nos carim-
bos para vales.

S. Thomé 

Em 1950 este carimbo é substituído e nota-se uma alteração do “C”, mais alto.
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 Príncipe

               Angolares                                                                    Madalena

Os meus carimbos de S. Thomé e Príncipe
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Ribeira Afonso                                                      Trindade

C.T.T.

 Em 1954,  a designação abreviada de Correios Telégrafos e Telefones é introduzida nos carim-
bos de S. Thomé e Príncipe, dando-se uma verdadeira estandardização. Continuam a existir carimbos 
diferentes para correio normal, registado, encomendas, vales, telegramas e telefonia.

S. Thomé

Os meus carimbos de S. Thomé e Príncipe

Selos e carimbos reduzidos a 80% do seu tamanho
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Príncipe

        

Guadalupe                                                                 Trindade

Santana

 Para terminar apresentação dos carimbos circular datados, temos estes dois exemplares, o 
primeiro normalmente utilizado na recepção de correspondência, digo normalmente porque já vi selos 
com esta obliteração. 

 O segundo é um carimbo Militar utilizado durante a guerra do Ultramar.

Os meus carimbos de S. Thomé e Príncipe
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Outras marcas utilizadas pelos correios de S. Thomé e Príncipe

Carimbos da empresa que explorava o cabo submarino para envio de telegramas
THE WEST AFRICAN TELEGRAPH CAMPANY, LIMITED

 Carimbos aplicados em correspondências não entregues por ausência do destinatário quando 
eram conhecidos os remetentes ou no caso inverso em que eram enviadas para o refugo, permane-
cendo aí por determinado tempo, até que fosse reclamada ou destruída.

Carimbos utilizados na anulação de validade dos selos e no porteado.
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 As correspondências lançadas na caixa de correio a bordo dos paquetes em alto mar rece-
biam à chegada a S. Tomé e Príncipe os seguintes carimbos.

 Carimbos aplicados na correspondência censurada em S. Thomé e Príncipe durante a 1ª Guer-
ra Mundial.

Carimbos de correio Aéreo

 Extracto do Relatório do Governador da Colónia de S. Tomé Príncipe Major Carlos de Sousa 
Gorgulho referente aos anos 1946/47 escrito em 30 de Junho de 1948.
 “No momento em que escrevo esta parte do presente relatório, já foi inaugurada uma pista 
endurecida a pirite de ferro , com 1 quilometro de comprimento e 50 metros de largura e um hangar 
com estrutura metálica e que comporta 10 aviões pequenos.
Dois aviões, um do Aéreo Clube de S. Tomé , marca «Piper Clb» e outro dos serviços aéreos a (a criar) 
marca «Tiger Moth», cruzam já os céus desta colónia.
Encomendou-se um avião «Dragon» para estabelecer as carreiras regulares com a ilha do Príncipe, 
onde foi construída também uma pista de aterragem, e com a vizinha Colónia de Angola, de modo 
a que S. Tomé possa ficar integrado na linha Imperial e em ligação com as grandes carreiras aéreas 
internacionais do continente Africano.”

 Estavam assim criadas as condições para o primeiro voo postal a 28 de Julho de 1949.
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 Deixei para o final deste artigo as seguintes quatro marcas, que no mínimo as poderemos  ape-
lidar de estranhas. Se a elas juntarmos alguma informação mal gerida, tirar-se-ão conclusões que po-
dem não ser as mais correctas. De todo o modo e porque talvez sejam do interesse de quem se dedica 
a esta área da filatelia aqui as deixo e que cada tire as ilacções que entender serem as mais correctas.

Extracto do Boletim Oficial de S. Thomé e Príncipe de 19 de Fevereiro de 1870

Extracto do Boletim Oficial de S. Thomé e Príncipe 
de 13 de Dezembro de 1913
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 E com estas inocentes insinuações termino. Tenho plena consciência que neste acervo de mar-
cas de S. Thomé e Príncipe haverá lacunas, porém o coleccionismo seria enfadonho se nada mais 
houvesse para pesquisar ou procurar, e S. Tomé e Prínicipe não é fácil de coleccionar.

 Quero deixar aqui agradecimentos aos meus amigos, a quem devo algumas ajudas que me 
permitiram fazer este artigo. Faço uma especial referência ao Dr. Elder Correia que cedendo-me nume-
rosas cópias de documentos, partilhou comigo muita da investigação filatélica que tem feito.

 

 Bibliografia:
• Manual Labour in S. Thomé Príncipe – Francisco Montero
• Anuário da Ilha de S. Tomé (1902) – Francisco Reis da Silveira Magalhães
• Anuário do Império Colonial Português (1936) – edição da Empresa do Anuário Comercial
• Boletim Oficial da provincia de S. Thomé e Príncipe -19 de Fevereiro de 1870
• Boletim Oficial da provincia de S. Thomé e Príncipe -13 de Dezembro de 1913

Estação principal dos caminhos-de-ferro de S. Tomé
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Figura 1

1 – Introdução

A 1ª Reforma teve início com a circulação dos selos 
adesivos em 1-7-1853 e prolongou-se até 12-11-1869.

A 2ª Reforma teve início em 12-11-1869 e prolongou-se 
até 14-2-1878.

Entre outros tipos de carimbos, na 1ª Reforma foram 
utilizados os carimbos ditos de 20 barras, assim chamados 
desde que tendo mais de 11 barras para distinguir dos outros 
dois tipos principais de 11 barras, tipo 3:5:3 e 4:3:4.

Foram ainda utilizados outros tipos de carimbos, mas 
não é disso que vamos agora tratar. 

Face ao grande número de barras dos carimbos, o 
excesso de tinta além de mais caro prejudicava a nitidez pelo 
que em meados de 1869 foi decidido mudar o tipo de carimbos 
substituindo o carimbo de 20 barras (1ª Reforma) pelo carimbo 
de 8 barras (2ª Reforma) - fig.1.

Tinham-se passado 16 anos desde o início da 1ª 
Reforma pelo que quando foi conhecida a intenção da 
substituição dos carimbos e conhecido o novo modelo logo 
algumas estações o passaram a usar desde meados de 1869, 
mantendo o número da estação que desconheciam ir ser 
diferente (fig. 2-Chaves passou a ser o nº 111).

Mas tendo-se logo de seguida procedido a uma 
reestruturação da organização postal, criando-se novas 
Administrações ou Direcções ou numerando-as de modo 
diferente, tornou-se necessária nova substituição dos carimbos 
nessas estações.
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O presente trabalho, com base em artigos de António Fragoso, Guedes de Magalhães, Hernâni 
Viegas e por estudo das peças entretanto coleccionadas, tem por finalidade fazer um ponto da situação 
elaborando-se uma relação das estações que se conhecem como tendo usado a partir do 2ª semestre 
de 1869 e início de 1870 carimbos ditos da 2ª Reforma mantendo ainda o número da 1ª Reforma. 

E como é evidente, uma relação deste tipo nunca se pode considerar acabada, agradecendo-
se comunicação de outras estações que aqui não estão referidas por ignorância do autor para se ir 
completando a relação.

A Fig. 3 reproduz uma carta de Viana do Castelo que na 1ª Reforma era o nº 102 e que na 2ª 
Reforma passou a ser o nº 72. Se a finalidade do número era identificar a estação expedidora, durante os 
primeiros tempos da 2ª Reforma deve ter existido alguma confusão já que na reprodução, pode ver-se 
carta de Viana com carimbo já da 2ª Reforma e número ainda da 1ª. Ora 102 na 2ª Reforma passou a 
ser Pombal. Mas se a mudança também tivesse sido rápida demais, Viana passaria a usar o nº 72 que na 
1ª Reforma era de Vilaverde (de início Pico de Regalados) e que depois mudou para 77 na 2ª Reforma.

2 – Explicação dos quadros

Com os elementos coligidos dos vários artigos ou apontamentos que se conseguiram e ainda do 
estudo das peças que fomos coleccionando, fizemos uma lista que numerámos por ordem alfabética, 
tendo-se até agora identificado 82 estações, algumas que temos em arquivo, outras que só fomos 
observando.

A 1ª coluna apresenta uma ordem sequencial que a cada nova achega será rectificada. A 2ª 
coluna identifica a localidade e na 3ª vem a numeração da estação na 1ª Reforma.

Ora na 2ª Reforma, esse número e carimbo corresponderiam a outra estação que se indica na 
4ª coluna.

Já se afirmou que se tivesse havido mais urgência na mudança teríamos em simultâneo o mesmo 
número com carimbos da 1ª Reforma ainda não substituídos e já com carimbos da 2ª Reforma. É o caso 
da Figura 3 em que Viana do Castelo na 2ª Reforma foi contemplada com o nº 72 que na 1ª Reforma 
pertencia a Vila Verde.

Este estudo contempla apenas a listagem das povoações com carimbos da 2ª Reforma e números 
ainda da 1ª Reforma.

Finalmente na 6ª coluna, o sombreado significa que se tem confirmado que a localidade 
identificada teve carimbos da 2ª Reforma e números ainda da 1ª Reforma. 

Mas indicam-se também outras estações porque constam dos estudos daqueles filatelistas já 
referidos (António Fragoso, Guedes de Magalhães, Hernâni Viegas) e acredita-se que se eles referiram 
é porque é verdade o que se espera poder confirmar com as achegas de quem ler este artigo e quiser 
dedicar algum tempo a comparar com cartas do seu arquivo.

Figura 2

1.ª Reforma - 2.ª Reforma * Período de Transição
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1.ª Reforma * VIANA * n.º 102 VIANA - N.º da 1.ª reforma - Carimbo da 2.ª reforma

VILAVERDE na 2.ª Reforma foi 7772 na 1.ª Reforma foi VILAVERDE

VIANA na 2.ª Reforma foi 72N.º 102 da 2.ª Reforma foi de POMBAL

Figura 3

1.ª Reforma - 2.ª Reforma * Período de Transição
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3 - Quadros

Povoações com carimbos da 2.ª Reforma e números ainda da 1.ª Reforma

N.º Localidade N.º da 1.ª 
Ref.

O carimbo da 2.ª Ref. com o n.º 
da 1.ª Ref. era da localidade de:

Nº da 2.ª 
Ref.

Existência 
confirmada

1 ALBERGARIA-A-VELHA 79 ÁGUEDA 80
2 ALHANDRA 7 ALMADA 6
3 ALIJÓ 181 POMBALINHO 107
4 ALMADA 8 ALVERCA 7
5 ALTER DO CHÃO 160 ABRANTES 161
6 ARCOS DE VALDEVEZ 222 BAIÃO 48
7 AVEIRO 82 ALVAIÁZERE 87
8 BARCELOS 103 PORTO DE -MÓS 49
9 BARQUINHA 138 LAMEGO 163

10 BORBA 163 BARQUINHA 164
11 BRAGA 56 FAFE 50
12 BRAGANÇA 177 GOLEGÃ 109
13 CABECEIRAS DE BASTO 57 FELGUEIRAS 51
14 CAMINHA 104 REDINHA 52
15 CASTELO BRANCO 141 S. MIGUEL DE OUTEIRO 166
16 CASTRO VERDE 196 CUBA 195
17 CHAVES 180 NISA 111
18 CINTRA 24 MAFRA 21
19 COIMBRA 77 VILA VERDE 78
20 CONSTÂNCIA 143 MOIMENTA DA BEIRA 168
21 COVILHÃ 145 OLIVEIRA DO HOSPITAL 170
22 CUBA 197 ÉVORA 196
23 ELVAS 165 CAMPO MAIOR 172
24 ESPOSENDE 105 SOURE 55
25 ESTARREJA 55 ESPOSENDE 91
26 ESTREMOZ 159 SANTARÉM 173
27 FAFE 220 V.REAL S. ANTÓNIO 56
28 FEIRA 60 LOUSADA 92
29 FERREIRA 198 FERREIRA 198
30 FERREIRA DO ZÊZERE 146 S. PEDRO DO SUL 174
31 FIGUEIRA DA FOZ 87 AVEIRO 93
32 FUNDÃO 148 PINHEL 176
33 GOLEGÃ 149 RESENDE 177
34 GUIMARÃES 61 MELGAÇO 58
35 IDANHA-A-NOVA 150 SABUGAL 178
36 LAMEGO 121 MURÇA 138
37 LEIRIA 26 MONTEMOR-O-NOVO 95
38 LIXA 62 MONÇÃO 59
39 LOUSÃ 86 AROUCA 96
40 MACEDO DE CAVALEIROS 179 MONFORTE 113
41 MAFRA 28 OEIRAS 24
42 MIRANDA 183 PORTALEGRE 116

1.ª Reforma - 2.ª Reforma * Período de Transição
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N.º Localidade N.º da 1.ª 
Ref.

O carimbo da 2.ª Ref. com o n.º 
da 1.ª Ref. era da localidade de:

Nº da 2.ª 
Ref.

Existência 
confirmada

43 MIRANDELA 184 REDONDO 117
44 MOIMENTA DA BEIRA 125 SABROSA 143
45 MONÇÃO 107 ALIJÓ 62
46 MONDIM DE BASTO 65 PENAFIEL 119
47 MONTEMOR-O-VELHO 90 CONDEIXA-A-NOVA 98
48 MOURA 201 ODEMIRA 200
49 NELAS 133 CASTRO DAIRE 144
50 OLHÃO 215 LOULÉ 216
51 OLIVEIRA DE AZEMEIS 67 PONTE DE LIMA 99
52 OVAR 68 PÓVOA DE LANHOSO 100
53 PAREDES 69 RUIVÃES/VIEIRA 63
54 PAREDES DO COURA 226 PEDRÓGÃO GRANDE 64
55 PENICHE 35 SANTIAGO DO CACÉM 30
56 PESO DA RÉGUA 71 VALENÇA 123
57 PINHEL 129 VISEU 148
58 POMBAL 95 LEIRIA 102
59 PONTA DELGADA 50 BRAGA 44
60 PONTE DA BARCA 108 BARCA DE ALVA 66
61 PONTE DO LIMA 109 BRAGANÇA 67
62 PROVEZENDE 187 TOMAR 124
63 S. MARTA DE PENAGUIÃO 182 PONTE DO SOR 114
64 SANTIAGO DO CACÉM 40 VENDAS NOVAS 35
65 SABROSA 188 TORRES NOVAS 125
66 SANTA COMBA DÃO 98 MONTEMOR-O-VELHO 152
67 SANTA CRUZ 59 LIXA 54
68 S. ANDRÉ DE POIARES 80 ALBERGARIA-A-VELHA 84
69 SETÚBAL 42 ANGRA DO HEROÍSMO 37
70 SOURE 99 OLIVEIRA DE AZEMÉIS 105
71 TOMAR 156 TONDELA 187
72 TONDELA 101 PENELA 156
73 VALENÇA 110 CARRAZEDA DE ANSIÃES 71
74 VIANA DO CASTELO 102 POMBAL 72
75 VILA N. DE OURÉM 158 VOUZELA 189
76 VILA N. DE PORTIMÃO 218 TAVIRA 219
77 VILA NOVA DE CERVEIRA 111 CHAVES 74
78 VILA POUCA DE AGUIAR 189 VILA NOVA DE OURÉM 127
79 VILA REAL 176 FUNDÃO 106
80 VILA VERDE 72 VIANA DO CASTELO 77
81 VINHAIS 191 BEJA 128
82 VISEU 112 F. DE ESPADA À CINTA 129

1.ª Reforma - 2.ª Reforma * Período de Transição
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Introdução

O presente artigo pretende abordar o carimbo 
circular datado (tipo 1880) no que respeita aos erros 
ocorridos com o bloco datador e topónimo, assim como 
outros aspectos curiosos que correspondem a situações 
excepcionais na morfologia deste carimbo que “viveu” 
praticamente cem anos.

Irei excluir do meu estudo as regiões autónomas e as 
marcas de ambulância/ferroviárias, postos particulares assim 
como os carimbos com a indicação da expedição ou de 
data horária.

O caro leitor poderá questionar o motivo da escolha 
deste período cronológico (1880-1912). A razão dessa minha 
escolha deve-se, em primeiro lugar, à necessidade de balizar 
cronologicamente o tema em questão. Inicialmente, optei 
apenas pelo período monárquico (1880-1910). 

Porém, e partilhando do mesmo raciocínio de David 
Gordon, entendi que deveria prolongar por mais dois anos 
esse mesmo período, pois o ano de 1912 marca o início 
da emissão ceres, que por sua vez é acompanhado pelo 
nascimento de inúmeras estações postais, novos tipos de 
carimbos e por um novo acordo ortográfico (ocorrido um 
ano antes).

Fig. 1
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O carimbo circular datado tipo 1880 (1880-1912) * Erros de grafia, de datação e outras curiosidades

O carimbo tipo 1880 – Perspectiva histórica e morfologia

 Os carimbos datados remontam ao primeiro quartel do Séc. XIX e assumiam, na altura, um 
padrão desorganizado com morfologia diversa (marcas quadradas, rectangulares, octagonais, ovais). 
Essas marcas perduraram por vários anos e muitas são conhecidas a obliterar selos até ao final do Séc. XIX 
(fig.1)

Fig. 2

 
 Em 1852, na tentativa de estabelecer um padrão uniforme e mais organizado, foi criado um 
carimbo circular datado de pequeno diâmetro e data completa (fig.2). O seu uso não se estendeu 
a muitas localidades e, até 1878, foi principalmente utilizado a marcar as cartas, enquanto o selo era 
inutilizado com o carimbo de barras. A partir de 1878 é frequentemente conhecido obliterar selos e o 
seu uso perdurou mais alguns anos. O ano seguinte é marcado pelo aparecimento das marcas de dupla 
oval cuja utilização se estendeu a um restrito número de localidades e, tendo pouca aceitação, foi 
desaparecendo gradualmente até ao início do Séc. XX. (fig.3).

Fig. 3

O final da década de setenta marca, igualmente, a união entre os serviços de correio e telégrafo, 
pelo que a Direcção Geral dos Correios decidiu criar uma nova marca “standard” que convertesse a 
aplicação de duas marcas (carimbo de barras + carimbo nominativo/circular datado tipo 1852) numa 
única operação.
 

Da reforma ocorrida em 7 de Julho de 1880 nasceu um novo carimbo, chamado de tipo 1880 e, 
em Setembro desse mesmo ano a Direcção Geral dos Correios abre concurso para o fornecimento de 
cem marcas de dia.
 

Só se conhece esta marca datada de 1880 em Lisboa e em 1881 o número de localidades a 
usufruírem deste carimbo não passava de duas dúzias. Em 1882 é que se dá o grande salto no que 
respeita ao seu alastramento por todo o território nacional.
 

Voltando ao carimbo tipo 1880 de Lisboa, ele é conhecido desde Outubro de 1879. Contudo, 
essa situação enigmática ficará a “marinar” para discussões futuras...
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Fig. 4

 Morfologicamente, este carimbo consiste num círculo com 26 a 29mm de diâmetro cujo interior 
apresenta um bloco datador inserido num rectângulo com os ângulos cortados/chanfrados. Este 
rectângulo está ligado, na sua parte inferior e superior, a dois arcos simétricos com amplitude variável. 
Na figura 4 estão representados alguns carimbos circulares datados (CCD´s) que, embora apresentem 
disposição diferente dos topónimos, cumprem o padrão uniforme e a morfologia típica desta marca.

Fig. 5
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 No início dos anos oitenta, criaram-se alguns carimbos que fogem a esta regra e que serviram 
as localidades de Pinhão, S. Pedro de Penaferrim, Sardoal, Almeirim e Faro (Fig.5). Uns anos mais tarde as 
localidades de Payalvo, Cabeceiras de Basto, Bomnabal e Rio de Moinhos foram também dotadas de 
carimbos de tipo único.

O Topónimo – Erros de grafia e outras curiosidades

A grafia respeitante ao topónimo dos CCD´s tipo 1880 reveste-se, em alguns casos, de aspectos 
bastante curiosos. Muitas localidades apresentam-se com uma grafia diferente da actual. Essa situação 
pode ter as seguintes causas:

1- Ocorrência de acordos ortográficos, (como o de 1911) (fig. 6):

Fig. 6

·	 Bemfica/Lisboa »» Benfica/Lisboa        
·	 Cette »» Cete
·	 Cascaes »» Cascais                               
·	 Villa Alva »» Vila Alva
·	 Collos (Beja) »» Colos (Beja)              
·	 Estoy »» Estoi
·	 Aldeia do Matto »» Aldeia do Mato

2- Alteração por motivos administrativos locais (fig. 7):

Fig. 7

·	 Porcalhota – Hoje denominada Amadora.
·	 Aldea Gallega – Hoje chama-se Montijo
·	 Aldeia Nova de S. Bento – Hoje Vila Nova de S. Bento
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3 – Erros de manipulação ou simples lapsos dos funcionários dos correios (fig.8 e 9). Estes erros 
podem ser major ou minor dependendo se se tratam de erros mais ou menos grosseiros:

Fig. 8

a) Erros major
 

·	 Pedronello em vez de Padronello
·	 Figueira de Barros em vez de Figueira e Barros
·	 Abuil em vez de Abiul
·	 Panascoso em vez de Penhascoso
·	 Bemafrim em vez de Bensafrim
·	 Cercal d´Odmira em vez de Cercal de Odemira
·	 S. Bernardo (Peniche) em vez de S. Bernardino (Peniche)

Fig. 9

b) Erros minor

·	 S (invertido). de Paiva
·	 Alpiarça (aparece sempre com o “i” cortado a meio)
·	 S. Ta Comba de Villarica em vez de S.ta Comba de Villariça

O Bloco datador – Erros e outras curiosidades

O bloco datador é constituído, na enorme maioria das vezes, pela seguinte sequência:
(D)D – MMM - AA
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Apresenta um ou dois algarismos (dependendo se nos encontramos antes ou depois do décimo 
dia do mês) para assinalar o dia, três iniciais indicativas do mês e dois dígitos correspondentes ao ano.
Porém, em qualquer um destes três componentes da data podem verificar-se situações que constituem 
excepções à regra. De seguida irão ser abordados os possíveis erros de datação e outros aspectos 
curiosos que podem ocorrer em cada um dos elementos do bloco datador.

1 – Indicativo do dia

Fig. 10

Este constituinte do bloco datador apresenta apenas um dígito quando estão envolvidos 
os primeiros nove dias do mês. Nesta situação existe, geralmente, um hífen que se pode encontrar à 
esquerda ou à direita desse mesmo algarismo ou pode não haver qualquer hífen (fig.10).

Quanto aos erros de datação, eles são difíceis de serem detectados quando se trata de selos 
soltos. Nestes casos, apenas podemos classificá-los como erros quando o indicativo do dia é superior a 
“28” ou “29” relativamente ao mês de Fevereiro ou superior a “ 30” ou “31 quando se trata dos restantes 
meses.

São conhecidos os seguintes erros (fig.11):

 
Fig. 11

·	 Moinhos   32 Dez 07                                            
·	 Espinhal 35 Out (?)

2 – Indicativo do mês

Por norma, o indicativo do mês é representado por uma abreviatura de três letras. Conhecem-
se, porém, algumas excepções. São os casos dos carimbos primitivos de Faro, Sardoal  e S. Pedro de 
Penaferrim, que ostentam, na maior parte dos meses, 4 letras(fig.12).

Fig. 12
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Neste período (1880-1912) o indicativo do mês foi sempre representado por letras. Os carimbos 
com mês “numérico” conhecidos durante este período são considerados falsos e estão exclusivamente 
apostos em selos falsos, mais concretamente nas taxas altas da emissão de 1911 do 4º Centenário do 
Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia sobre selos de porteado do Continente (fig.13).

Fig. 13

No período dos Ceres já se conhecem algumas marcas genuínas com mês numérico, embora 
não sejam muito frequentes.

Quanto aos erros de grafia, conhecem-se alguns exemplos (fig.14):
·	 DEC – Abreviatura para “Dezembro”
·	 OUT.e – Abreviatura para “Outubro” (Ver fig.12)
·	 DEZ.e – Abreviatura para “Dezembro”

                                         
Fig. 14

Pertinente é a discussão em redor da abreviatura “SEP”. Embora alguns a considerem um erro de 
grafia, ela nunca poderá ser considerada como tal pois, até 1911 (ano em que ocorreu um importante 
acordo ortográfico), a palavra “Setembro” poderia ser escrita com ou sem “p” (fig.15).

Fig. 15
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Relativamente aos erros de datação, mais uma vez se torna praticamente impossível detectá-los 
quando estamos em presença de selos soltos. Apenas uma peça circulada poderá evidenciar possíveis 
erros. É o caso da fig.16, a qual representa um IP circulado do Porco (5 JAN), com  trânsito na Guarda 
(5 FEV) destinada ao Porto (6 FEV). Aqui houve, claramente uma falha por parte do funcionário local ao 
atribuir à marca expedidora o mês de Janeiro em vez do mês de Fevereiro.

Fig. 16

3 – Indicativo do ano

A enorme maioria dos carimbos tipo 1880 apresenta, no período em questão (1880-1912), dois 
dígitos para o indicativo do ano. Existem, contudo, alguns exemplos que fogem à regra. 

É o caso do carimbo de Arganil que, a partir de 1901 (inclusive), apresenta três algarismos 
referentes ao indicativo ano. Com 4 dígitos conhecem-se as marcas de Aboboreira (Santarém) e Chãs-
Grande, ambas apostas nas emissões de D. Carlos, Mouchon (fig. 17).

Fig. 17

3.1 – Erros ocorridos com o indicativo do ano

“No sistema actualmente em uso, as peças destinadas á composição do bloco datador, embora 
independentes umas das outras, não o são, de todo, da peça principal. Efectivamente, o bloco datador 
é fornecido por uma série de rodízios, segundo a designação técnica, espécies de rosários contendo, 
cada qual, os necessários elementos, e que giram à roda de um tambor fixado no interior do instrumento. 
Cada rodízio terá lugar para uma série de doze inscrições. (...) Para o indicativo do ano, o datador deste 
sistema ostenta, em geral, dois únicos rodízios. O primeiro, destinado a fornecer a dezena do ano, contém 
apenas os algarismos precisos para que o carimbo possa ser utilizado durante determinado número de 
anos, a partir do momento em que ele é fabricado. (...) O segundo rodízio do indicativo do ano, destinado 
a fornecer-lhe a respectiva unidade, possui a sequência dos algarismos de 0 a 9 e as duas restantes 
almofadas em branco.

Este texto do Dr. António Fragoso (extraído dum artigo da revista do “Mercado Filatélico” de 1941) 
ilustra bem como é constituído este carimbo e como daqui podemos compreender o seu funcionamento, 
mais concretamente os erros ocorridos com o indicativo do ano.
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Este é, de longe, o componente do bloco datador em que ocorrem mais erros. Para isso também 
contribui o facto de podermos, muitas vezes, detectá-los em selos soltos. Como é evidente, estes erros 
são detectados quando a data apresentada não coincide com o período de circulação do selo sobre 
o qual o carimbo foi aposto. 

Tendo em conta a sua diversidade, irei organizá-los em diferentes grupos, consoante o tipo de 
erro ocorrido: 

A) Erro por transposição – Acontece quando existe troca entre o algarismo da dezena e da 
unidade. É caso dos carimbos de Lisboa com data “08” em vez de “80”(fig.18).

Fig. 18

B) Alteração do algarismo da dezena do ano – Neste caso, o dígito destinado à dezena de ano 
está errado. Apresento os seguintes exemplos (fig.19):

Fig. 19

·	 Moita: troca do algarismo “0” pelo algarismo “9” originando “93” e “94”, em vez 
de “03” e “04”, respectivamente.

·	 Lamego: “01” em vez de “11”.
·	 Gouveia: “93” em vez de “03”.
·	 Fuzeta: “92” em vez de “02”.
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·	 S. Julião da Barra: “88” em vez de “08”.
·	 Venade (Caminha): “01” em vez de “11”
·	 Belem – “01” em vez de “91”
·	 Caramujo – “95” em vez de “05”

Por vezes ocorrem erros de difícil análise, pelo que não podemos (com clareza) atribuir a correcta 
datação, como os exemplos mostrados na fig.20:

Fig. 20

·	 Celorico de Basto – “90” em vez de “99”, “00”, “09” ou “10”.
·	 Villarinho de S. Romão – “14” em vez de “04” ou”10”.
·	 Ponte do Sôr – “19” em vez de “09” ou “10”.
·	 Oliveira do Douro – “90” em vez de “99”, “00”, “09” ou “10”

C) Alteração do algarismo da dezena e unidade do ano  – Neste caso ambos os algarismos 
estão errados. É o caso do Bilhete-postal (Fig.21) utilizado em 1905 com carimbo de 1916. 
Aqui tivemos a preciosa ajuda duma peça circulada pois, se assim não fosse, cairíamos na 
tentação de corresponder esse erro de datação com o ano de 1896 ou 1906...

Fig. 21

D) Omissão de um algarismo do indicativo do ano – Por vezes aparece apenas um dígito a indicar o 
ano, podendo ele estar acompanhado por um traço/quadrado à esquerda ou à sua direita. Tudo 
parece indicar que, quando esta situação acontece, deve-se relacionar esse solitário dígito 
com a unidade do ano (fig.22). 
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Fig. 22

·	 Belem – “6” em vez de “96”.
·	 V. Franca de Xira – “0-“ em vez de “00” ou “10”.
·	 Sarnadas de Rodão – “0” em vez de “00” ou “10”.
·	 Povoa Varzim – “5” e “6” em vez de “05 e “06”.  

E) Inversão dos algarismos do indicativo do ano – Esta inversão pode ser parcial ou total:

1 - Inversão parcial – é conhecido apenas em relação ao dígito da dezena do ano.

Conhecem-se os seguintes exemplos (fig.23)

Fig. 23

·	 Car. de Anciães  - “9” invertido originando “60”.
·	 Torres Vedras – “1” invertido.

2 - Inversão total – os dois algarismos estão invertidos (fig.24).

Fig. 24

·	 Mesão-Frio – “11” invertido.

Como nota final referente aos erros de datação do indicativo do ano, torna-se importante 
sublinhar que, no que se refere aos selos soltos, as soluções por mim avançadas de modo a repor a 
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verdadeira data para cada exemplo de erros de datação não deverão ser tomadas como verdades 
absolutas. Contudo, serão que aquelas que, no plano teórico, me parecem mais lógicas.

Outras curiosidades / Situações atípicas 

Deixados para trás os erros de grafia e de datação, resta-nos abordar outros aspectos relacionados 
com o carimbo tipo 1880 e que constituem excepções à sua típica morfologia.

1 – Carimbos de Lisboa que ostentam barras verticais paralelas dentro dos dois arcos que abraçam 
a caixa da data – Esta situação atípica acontece apenas no carimbo de Lisboa e é conhecido batido a 
preto, azul e violeta (fig. 25). Esta marca é maioritariamente conhecida aplicada em selos com taxas de 
10, 20, 100 e 500 reis, ou sejam, valores que fazem lembrar a utilização telegráfica. Haverá alguma possível 
ligação com o serviço telegráfico? Fica a pergunta para futuras discussões...

Fig. 25

2 – Carimbo de Lisboa com 30 mm de diâmetro -  Esta marca de grande diâmetro acaba por 
constituir uma situação atípica se atendermos à dimensão das restantes marcas circulares datadas. Por 
aquilo que vi, aparece aposta exclusivamente em pares, quadras e blocos de grande dimensões das 
emissões de D. Carlos, Mouchon e D. Manuel II (fig.26). É, no mínimo, um carimbo que dá que pensar...

Fig. 26

3 – Marcas de dia cujas caixas datadoras apresentam os ângulos rectos – No que respeita a 
Portugal Continental, essa situação é apenas conhecida nas localidades de Alvor, Baltar, Castro Marim, 
Faro (dois tipos) e Granja (fig.27).
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Fig. 27

4 – Carimbos estranhos – Assim chamados por fugirem, de forma grosseira, ao padrão morfológico 
uniforme do carimbo tipo 1880, no que respeita aos seus diversos componentes (fig.28).

Fig. 28

·	 Sobral do Campo – de aspecto rudimentar/artesanal, esta marca apresenta um 
duplo círculo, já sem falar da ausência da caixa da data e das três “linhas” para 
o topónimo...

·	 Cogulla – De aspecto único, esta marca apresenta o topónimo com letras 
diferentes das habituais e o bloco datador com dígitos/letras de diversos 
tamanhos.

Conclusão

 Geralmente, a elaboração de estudos ou artigos relacionados com marcofilia acarretam 
uma dificuldade constante, que consiste em encontrar o melhor critério possível para a organização/
classificação das marcas postais e seus respectivos componentes. 

 Este artigo não fugiu à regra, pois reconheço que encontrei alguma dificuldade para classificar 
as diversas situações ocorridas com os constituintes do carimbo. Contudo, e após prolongada reflexão, 
julgo que o critério adoptado foi aquele me pareceu mais simples e objectivo, embora o seu carácter 
inovador possa gerar alguma controvérsia. 

Este artigo não descreve, com certeza, a totalidade dos erros e situações atípicas ocorridas com 
este carimbo. Poderá, porém, ser um ponto de partida para o aparecimento de novas publicações 
relacionadas com este tema, assim como para futuras discussões em redor de dúvidas por mim 
apresentadas.
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Os Selos Personalizados

  “Um selo personalizado é um selo de 
franquia postal que pode conter imagens e/ou texto à 
escolha do utilizador.”

1 - Introdução

Fará em 6 de Maio próximo 170 anos que o primeiro selo 
do mundo foi emitido em Inglaterra. Conhecido por “penny 
black” (taxa de 1 penny) constituiu um pilar fundamental na 
reestruturação dos serviços postais fazendo com que o serviço 
que até então era pago pelo destinatário passasse a ser 
pago pelo emissor. Como prova de que o serviço tinha sido 
previamente pago eram os selos apostos na correspondência 
a transportar. Foi num ápice que dessa utilização passaram a 
ser coleccionados pelos utilizadores1 donde nasceu uma nova 
actividade de coleccionismo: a Filatelia. De tal modo este tipo 
de coleccionismo cresceu e se difundiu por todas as classes 
sociais que passou a ser conhecido como “O Rei dos Hobies”.

O entusiasmo com que os selos passaram a ser 
coleccionados levou a que as Administrações Postais passassem 
a olhar os filatelistas como um nicho de mercado próspero e até 
admitimos que a alteração de paradigma pelo coleccionismo 
preferencial de selos novos fosse por elas sub-repticiamente 
induzida. Afinal o coleccionador compra um selo cujo serviço 
intrínseco nunca virá a utilizar. 

“Penny Black”

____________________
1 O Dr. John Edward Gray iniciou a sua colecção logo em 1840 e, por isso, é 
conhecido como o “Pai dos Filatelistas”
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Figura 1 Figura 2

Figura 3

____________________
2 Veleiro “Polly Woodside, 1885”

Os Selos Personalizados

Mas os selos, tal como qualquer outro produto, tem um ciclo de vida - Nascimento, Crescimento, 
Maturidade e Declínio. Se não fosse a existência de filatelistas há já muitos anos que as Administrações 
Postais teriam acabado com os selos para franquear a correspondência visto que, sob o ponto de vista 
tecnológico, haverá melhores alternativas para o tratamento da correspondência. Por outro lado, a 
correspondência franqueada tem vindo a diminuir e os jovens, filatelistas potenciais, passaram a dispor de 
outros meios mais apelativos para ocupar os seus tempos livres. Conjugados todos estes factores estamos 
convictos que a Filatelia entrou definitivamente na sua fase de declínio, o que não significa que irá acabar 
nas próximas gerações.

È pois neste contexto que, a partir de 1999, surgem os “Selos Personalizados” . É um produto postal 
totalmente novo e destinado a um mercado jovem e que domina as novas tecnologias de informação. 
Não será por acaso que estes selos apenas poderão ser adquiridos através da Internet. Também não será 
por acaso que, pelo menos em Portugal, a sua emissão é da responsabilidade da Direcção de Marketing 
dos CTT e não da Direcção de Filatelia.  

2 - Os Selos Personalizados

O 1º selo personalizado foi emitido pela Austrália Post no dia 1 de Setembro de 1999 aquando da 
realização da Exposição Mundial de Melbourne. Um dos responsáveis da Administração Postal considerou 
que “a utilização de um selo personalizado realçará o valor da comunicação, da cultura e da estética, 
dos aspectos promocionais e do rastreamento da história social e da memória da sociedade”. O selo (fig.1) 
era constituído pelo selo base2, válido para o 1º porte interno, e por uma vinheta com a personalização 
escolhida pelo cliente.

Ainda no mesmo ano, em 9 de Outubro, foi a vez da PosIndonesia passar também a emitir selos 
personalizados em formato idêntico aos da Austrália em que o selo base comemorava o 125º aniversário 
da U.P.U. (fig.2).

Na Europa, a Suiça emitiu um bloco especial de selos personalizáveis, em 23.11.99, para 
comemorar a passagem do 3º Milénio (fig.3) não tendo havido, contudo, continuidade na emissão 
deste tipo de selo.

No decorrer do ano 2000 houve mais países a aderir a esta novidade de que destacamos, por 
ordem cronológica, Singapura, Brasil e a França. Refira-se que no caso do Brasil o selo personalizado foi 
emitido durante a Lubrapex 2000 mas só voltou a ter continuidade a partir de 2003. Se a emissão dos selos 
personalizados se pode considerar uma “sublevação” no existente mercado filatélico a opção tomada 
pela Canada Post foi a verdadeira “revolução”. De facto, em 28 de Abril de 2001, os Correios Canadianos 
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lançaram a sua versão do selo personalizado sob a designação comercial de “Picture Postage” em que 
a personalização era feita no próprio selo (fig. 4). Havia 5 molduras disponíveis, onde constava o nome do 
país e a tarifa, podendo a parte central do selo ser personalizada 
à vontade do cliente. A este tipo de selo designo-o por “integral” 
para o distinguir do selo “com vinheta”.

Ora, se uma vinheta não 
tem qualquer valor postal o mesmo 
não se poderá dizer de um selo 
postal, embora as regras da F.I.P. 
ainda não tenham sido alteradas 
para o permitir nas exposições. 
Pensamos, contudo, que será uma 
questão de tempo.

Cavalgando a onda dos selos “integrais” seguiu-se a Finlândia em 
2003 (fig. 5) e os E.U.A., em 2004, mas cuja experiência inicial teve de ser 
interrompida por falta de controlo das imagens. A emissão foi retomada 
em Maio de 2006 pela “Photo Stamps ®”  e, umas semanas mais tarde 
, pela “PictureItPostage ™” (Endicia) . Em Julho de 2006 a Pitney Bowes 
comercializou um novo selo sob a designação comercial de “Zazzle Stamps 

®” . Presentemente, e não fossem os E.U.A. o país da livre concorrência, já existe um 4º fornecedor deste 
tipo de selos, a “YourStamps.com ™” (fig. 6).

Dá-se a curiosidade de a França, país com fortes tradições 
filatélicas como se sabe, decidir, em 29 de Outubro de 2007, 
descontinuar os selos personalizados com vinheta e lançar, na 
mesma data, o selo integral (fig. 7). Porquê? Será apenas um 
problema de adopção de uma nova tecnologia, talvez mais 
económica e versátil? Ou será antes uma evolução no sentido 
dos selos poderem vir a ser aceites pelos regulamentos da FIP e 
poderem integrar as Exposições? Por outras palavras, uma forma 
de “abordarem” o mercado dos filatelistas? O tempo o dirá.

   Em anexo apresentamos uma Tabela com a listagem 
dos países com a emissão de selos personalizados e a data da 
primeira emissão, quando conhecida.

Figura 4

Figura 6

Figura 7

Os Selos Personalizados

Figura 5
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3 - Os Selos Personalizados em Portugal

Os CTT-Correios de Portugal, SA foram autorizados pela Portaria nº 1335/20073, de 10 de Outubro, 
a colocar em circulação este tipo de selos tendo sido adoptada a designação comercial de “meuselo”. 
É um selo do tipo “integral”.

 O primeiro “meuselo” foi emitido em 9 de Outubro de 2007, o Dia Mundial do Selo.

Os selos personalizados, impressos a laser, têm todos em comum as seguintes características: 

•	 o papel autocolante;
•	 o denteado 13 ¾;
•	 a moldura com o ano de emissão;
•	 o valor  da franquia e logo “Portugal CTT”;
•	 e as dimensões de 40 x 30,6 mm ou 30,6 x 40 mm. (fig. 8 )

As encomendas são feitas via Internet em folhas de 25 selos e, até Julho de 2009, apenas se podiam 
adquirir selos com o 1º porte nacional N20grs sendo que são válidos até ao final do ano civil seguinte ao 
da sua impressão.

Actualmente a franquia pode ser escolhida pelo utilizador, pois os mesmos já estão disponíveis 
para 5 destinos diferentes e em 5 escalões de peso. De referir contudo que, nesta data, em aquisições 
até 100 selos (4 folhas) o preço de cada selo de valor facial N20grs ( <> 0,32 €) é de 1,00 €4 a que há que 
acrescentar os portes de envio ( normalmente ronda os 2,77 €). Obviamente que o preço elevado deste 
selo é um factor limitativo ao seu uso generalizado pelo que a sua utilização se restringe à celebração de 
momentos especiais.

Segundo os CTT 5 tinham sido comercializados desde o início e apenas por encomenda on-line 
mais de 16.000 folhas de selos o que equivale a mais de 400.000 selos e a uma receita da ordem dos 
340.000 euros.

Enquanto em muitos países com este tipo de selo apenas existe na vertente personalizado individual, 
em Portugal ele estende-se também à vertente empresarial e à vertente temática, esta última de iniciativa 
dos CTT e vendida aos seus balcões.

3.1 – Os Selos personalizados individuais

Continuando a recorrer a informação publicada pelos CTT 6 , no primeiro ano de vida deste novo 
tipo de selo tinham sido produzidas 29067 imagens diferentes sendo os particulares responsáveis por cerca 
de 80% das encomendas.

Neste segmento do mercado predominam as fotos de adultos (34%), a das crianças (30%) a que 
se seguem as mascotes, os monumentos e as paisagens. As figuras 9 a 12 exemplificam esta gama.

Figura 8

3 Publicado no Boletim do C.F.P. nº 420 (Junho 2008)
4 Este valor diminui com o aumento do nº de selos da encomenda
5 Revista electrónica ‘Aposta nº 76’, Agosto de 2009 – edição dos CTT
6  Revista electrónica ‘Aposta nº 65’, Agosto de 2008 – edição dos CTT
7 Compare-se este nº com o do último selo de 2009 no catálogo Afinsa (nº3910)

____________________

Os Selos Personalizados
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3.2 – Os Selos personalizados empresariais

Embora este segmento represente apenas 20% das encomendas, as emissões são de maior tiragem 
de tal modo que as Pequenas e Médias Empresas representam 83% da facturação5

Neste sector os logótipos representam 45%, a que se seguem a foto de eventos (22%) e de 
campanhas. Alguns exemplares nas figs. 13 a 16.

Nesta área foi também criada a carteira-empresa contendo o número de selos desejado pelo 
cliente e com apresentação personalizada. A primeira carteira emitida teve a chancela do Metro do 
Mondego e continha “oito selos alu sivos à actividade daquela transporta dora, montados numa folha 
de classi ficador, e uma mono folha institucional ilustrada; tudo embalado numa bolsa plástica”  (fig.  17).

3.3 – Os Selos personalizados temáticos

Em Julho de 2008, para “satisfazer os filatelistas” 6, foi produzida e comercializada aos balcões dos CTT 
a primeira carteira temática com uma tiragem de 7.500 exemplares. O tema escolhido foi o Campeonato 
Mundial de Carros de Turismo (WTCC) e as carteiras continham 12 selos diferentes e 6 postais ilustrados 
(fig.18). Dentro desta área foram também já emitidas carteiras relativas aos “18 Buracos Emblemáticos” 
dos campos de Golfe Portugueses (tiragem: 10.000) e à participação de “Portugal nos Jogos Olímpicos 
entre 1912 e 2004” (tiragem: 10.000). 

Ainda dentro desta área temática há a realçar uma subárea dirigida especialmente às camadas 
mais jovens e em que o tema principal é o Noddy, um personagem criado, em 1949, pela célebre escritora 

Figura 9 Figura 10 Figura 11 Figura 12

Figura 13 Figura 15Figura 14 Figura 16

Figura 17 Figura 18

Os Selos Personalizados
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Figura 19

Figura 20

Os Selos Personalizados

Enid Blyton. São comercializados livros de histórias que incluem 6 selos para colar nos espaços adequados. 
Para além disso é possível criar um selo conjugando o Noddy (ou a ursa Teresa) e uma imagem à escolha 
do cliente (fig.19).

4 - Como coleccioná-los?

Parece-nos evidente que sendo os selos personalizados de emissão privada e tiragem muito restrita 
(mínimo 25 selos) a sua colecção não pode ser encarada como a dos selos emitidos pela Administração 
Postal. Só uma ínfima parte nos estará acessível. 

Em nossa opinião, a sua colecção só poderá ser feita por temas dos quais destacamos alguns: 
Personagens, Paisagens e Arquitectura, Religião e Arte Sacra, Heráldica, Logótipos, Bombeiros, Animais de 
estimação, Efemérides, Eventos Filatélicos.

Devido às baixas tiragens e ao, presumimos, bom controlo de qualidade será difícil depararmo-
nos com erros. Mas não deixa de ser curioso que já haja, por exemplo, variedades quanto ao tipo de letra 
da legenda.

A designação ‘ctt’, na legenda ‘Portugal ctt’, apresenta já 2 tipos de letra diferente conforme se 
mostra na fig. 20. A transição deu-se, algures no 3º trimestre de 2008, embora pareça apenas ter afectado 
os selos com a taxa N20grs visto que os selos de taxas superiores que o C.F.P. emitiu por altura do seu 66º 
Aniversário (Outubro 2009) mantêm ‘ctt’ em letra pequena.  

Retomando o que dissemos no início, os selos personalizados não têm (ainda) como mercado alvo 
os filatelistas, o que não significa que os filatelistas não possam coleccioná-los e “adoptá-los”.

No panorama nacional ainda não há discussão acerca deste tema. Não nos recordamos de 
ver algum artigo sobre o assunto em revistas filatélicas nacionais. Destaque-se, contudo, que muitos dos 
eventos filatélicos que tiveram lugar desde 2007 foram objecto de emissões de selos personalizados que, 
complementados com os carimbos comemorativos dos eventos, proporcionaram interessantes peças 
filatélicas. Isto significa que os clubes e seus associados estão, pois, atentos ao novo produto (fig.21).  
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Mas as principais críticas com que temos sido confrontados na adopção deste selos pelos filatelistas 
são de dois tipos: uma ‘legal’ e outra funcional.

A ‘legal’ prende-se com o facto destes selos não serem (ainda) reconhecidos pela F.I.P. e, por isso, 
não poderem integrar as exposições. Pessoalmente é algo que não nos condiciona embora percebamos 
o ponto de vista exposto. Só muitos anos após termos iniciado o ‘ajuntamento’ de selos é que soubemos 
o que era a F.I.P. e, ainda mais tarde, é que soubemos o que os seus regulamentos permitiam e proibiam 
nas exposições. Mas isso não nos retirou o prazer de os coleccionar. Mas, obviamente, cada um é livre de 
coleccionar o que aprecia.

Quanto à crítica funcional tem a ver com a inexistência de catálogo. De facto, a legislação 
portuguesa que autorizou os selos personalizados não previu (ao contrário de outros países) que os direitos 
de imagem ficassem da pertença dos CTT, a única entidade que disporá da informação necessária e 
suficiente para produzir um catálogo. Mas sendo praticamente impossível ter um exemplar de cada selo 
já produzido a existência do catálogo traria, em nossa opinião, poucas vantagens práticas embora da 
informação da tiragem se pudesse concluir da sua relativa raridade. 

Antes de terminar não queremos deixar de salientar que os selos personalizados integrais 
constituirão, para os coleccionadores temáticos, uma excelente oportunidade por permitirem criar aquela 
peça filatélica que irá colmatar muitas das lacunas nas colecções por inexistência de outro material 
filatélico tradicional. 

Permitem, também, estender o plano oficial de emissões a áreas que não cabem neste mas que, 
provavelmente, por alturas de Março de cada ano, enviamos como sugestões de emissões para os CTT/
Filatelia e que não são atendidas. Então, porque não tomamos a iniciativa?

Eis, para já, uma sugestão. Porque não, numa 
associação de todos os Clube Filatélicos nacionais, criar 
e emitir ao longo do ano uma série constituída pelos 
emblemas dos Clubes? 

E se os mais ‘conservadores’ julgam que o selo 
personalizado é a última “aberração” filatélica é porque 
ainda não foram confrontados com o “netstamp” (fig.22) 
, ou “selo da Internet” , numa tradução livre. Nesta 
modalidade, já existente nalguns países, poderá imprimir, 
com a sua impressora, o selo numa etiqueta autocolante 
ou directamente no envelope. 

Figura 21

Figura 22

Os Selos Personalizados
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Lista de Países com Selos Personalizados

 País Data 1ª Tipo  País Data 1ª Tipo
1 Aland 26-Mai-06 I 26 Hong Kong 10-Set-03 V
2 Austrália 1-Set-99 V 27 Hungria 12-Ago-04 V
3 Áustria 26-Set-04 I 28 Indonésia 9-Out-99 V
4 Bélgica 9-Jun-01 V 29 Irão ? V
5 Brasil 11-Abr-00 V 30 Islândia Mar-08 I
6 Butão ? ? 31 Israel 18-Mar-01 V
7 Canadá 28-Abr-01 I 31a Israel (4) Mai-04 I
8 Casaquistão 4-Out-04 V 32 Japão 2006? V
9 China RP 10-Mai-02 V 33 Letónia 9-Jun-06 I

10 Chipre ? V 34 Luxemburgo 1-Mai-06 V
11 Coreia Sul ? V 35 Macau 1-Out-08 V
12 Croácia 8-Mai-08 V 36 Malta ? V
13 Eslováquia ? V 37 Noruega 22-Ago-06 I
14 Eslovénia ? I 38 Nova Zelândia 6-Jun-01 V
15 Espanha 1-Jan-07 I 38a Nova Zelândia Dez-06 I
16 Estónia 22-Mai-06 I 39 ONU 26-Nov-03 V
17 EUA Ago-2004 I 40 Papua Nova Guiné ? V
18 Fiji ? V 41 Polónia ? V
19 Finlândia (1) 14-Mai-03 I 42 Portugal 9-Out-07 I

19a Finlândia (2) 31-Out-03 I 43 Qatar 26-Nov-06 V
20 França 9-Nov-00 V 44 Rep. Checa Mai-03 V

20a França 29-Out-07 I 45 Singapura 1-Mar-00 V
21 Grã Bretanha 22-Jun-05 V 46 Suiça (3) 23-Nov-99 V
22 Gibraltar ? V 47 Taiwan ? V
23 Grécia 2001 V 48 Turquia 25-Out-2005 I
24 Holanda 20-Mai-03 V 49 Ucrânia Mar-07 V
25 Holanda 1-Mai-06 I (1) Comercial

Legenda:  V - Vinheta;  I - Integral (2) Individual
(3) Não teve continuidade
(4) Na Exposição Telaviv 2004. Não teve 

continuidade



384

António Abreu
 antabreu@yahoo.com

              

Um Postal do CAPI de 16 Jun 1917
(CAPI - Corpo de Artilharia Pesada Independente)

Abstract

Following the agreement on November 1916 
for Portuguese Army Forces to be sent to the battlefields 
of the Great War (1914-1918) in France, the French 
Government requested Portugal to send the necessary 
personnel to fit 20 to 30 Heavy Artillery Batteries (a battery 
is a small unity with, usually, one hundred and thirty to 
fifty men). 

In the 17th of May 1917, was established the 
agreement for the creation of the “Corpo de Artilharia 
Pesada Independente” (CAPI), designated by French 
Authorities as “Corps d’Artillerie Lourd Portugais” (CALP).  
At the time it was also settled the CAPI/CLAP would be 
insert in the French Army (not in the English Army as it 
would be with the Portuguese main force, the Corpo 
Expedicionário Português, CEP). 

The CAPI had no postal service and was located 
far from the Portuguese Corps with is own Military Postal 
Service (SPC – Serviço Postal de Campanha), so their 
men used the French Army Postal Service, with free 
postage, using the French postal marks and their own 
postal marks written in French. From this situation arise 
special philatelic items that are very much appreciated 
by the collectors.

In this article I present a postal card sent by a 
man of CAPI to Portugal in 12JUN1917 with a special 
combination of military postal marks. 

  
    1 - Introdução 

A participação Militar do Exército de Portugal no 
teatro de Guerra Europeu durante a Grande Guerra (1914-
1918) foi concretizada por duas Grandes Unidades: o Corpo 
Expedicionário Português (CEP), a duas Divisões, que ficou 
integrado no Exército Inglês; e o Corpo de Artilharia Pesada 
Independente (CAPI), menor que o CEP que ficou integrado 



385

Um Postal do CAPI de 16 Jun 1917

no Exército Francês. O CAPI era designado pelos franceses por “Corps d’Artillerie Lourd Portugais” (CALP).

Não tendo o CAPI um Serviço 
Postal próprio e dado que, desde o início 
da sua chegada a França (Maio de 1917), 
os seus Militares foram integrados no 
Exército Francês, ficando afastados das 
áreas de actuação do CEP (na zona do 
Exército Inglês) e do seu Serviço Postal de 
Campanha (SPC), estes militares utilizaram 
o Serviço Postal Militar do Exército Francês 
usufruindo da Isenção de Franquia que as 
tropas ao serviço de França detinham, 
usando as marcas postais francesas e 
marcas próprias em língua francesa.

Desta situação resultam peças 
filatélicas específicas e muito apelativas 
para os coleccionadores, o que já foi 
claramente apresentado pelo nosso 
Consócio, A. Bordalo Sanches, nomeadamente no capítulo referente ao CAPI, publicado em “A Filatelia 
Portuguesa”, Ano II, n.º 7, Fev. 1986.

A peça filatélica que a seguir se apresenta, é um postal ilustrado enviado por um militar do CAPI 
em 12JUN1917, isto é, no início da presença do CAPI em França.

2 - O CAPI em França  

2.1 - O Destacamento Avançado

No decurso das negociações que antecederam o estabelecimento do acordo referente à 
constituição e envio do Corpo de Artilharia Pesada, assinado em 17 de Maio de 1917, foi enviado para 
França um destacamento avançado, designado por Missão, que partiu em 10 de Maio desse ano, tendo 
embarcado no cruzador auxiliar (aviso) “Pedro Nunes” empregue no transporte de tropas.

Fig. 1 – Envelope enviado por militar transportado no “Pedro Nunes” em Fevereiro de 1917

Esta Missão era comandada pelo Coronel Homem Teles e constituído por mais quatro oficiais 
superiores, dez capitães, cinco oficiais subalternos e dez sargentos. 

A instrução do pessoal da Missão iniciou-se em Junho, perto da cidade de Beauvais, com material 
de 32 cm sobre via-férrea, tendo terminado em 10 de Julho. 
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Fig. 3 – B.P. enviado da Estação Base do Serviço Postal do CEP em 26Fev1917, 
depois de passar pelo “Army Post Office – S.25” no dia anterior

Um Postal do CAPI de 16 Jun 1917

Fig. 2 – Peça Francesa de 32 cm montada em via férrea

2.2 - A organização do CAPI

Em Julho, no fim do período de instrução, foram publicados os quadros orgânicos para um Grupo 
de artilharia Pesada sobre via-férrea (A.P.V.F.).

O CAPI só veio a ficar organizado em 4 de Novembro, sendo constituído por 3 Grupos a três Baterias, 
e mais 1 Bateria de Depósito, totalizando 63 oficiais, 125 sargentos e 1444 praças. Contudo nenhum dos 
Grupos chegou a ter os efectivos completos. Cada Grupo, além duma Bateria equipada com peças de 
32 cm cujo alcance era de 20 km, tinha as restantes Baterias equipadas com peças de 24 cm (alcance 
de18Km) ou de 19 cm (alcance 12 km).  

3 - O serviço postal do CAPI

3.1 - Ligação ao SPC do CEP

Desde o início da sua chegada a França que o pessoal do CEP, integrado no exército Inglês, usu-
fruía de isenção de franquia, 
inicialmente através do Serviço 
Postal Militar Inglês e depois 
através do respectivo Serviço 
Postal de Campanha (SPC). 

A Estação Central 
Base Postal do CEP (ECBP) 
iniciou o seu funcionamento 
em 10 de Fevereiro de 1917, e 
em 19 do mesmo mês iniciou 
a troca directa de malas pos-
tais com Lisboa.

Mas a Estação Central 
Base Postal do CEP (ECBP) só 
em Outubro de 1917 acordou 
com o Exército Francês a troca 
directa de malas postais, o que 
poderia servir o pessoal do 
CAPI. Antes desta data, a cor-
respondência do pessoal da 
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Missão do CAPI, desde a sua chegada a França, 
teve de ser enviada através dos serviços postais 
civil e/ou militar franceses.

A utilização de marcas postais próprias 
do CAPI, nomeadamente dos carimbos em 
francês dos Grupos e das Baterias, conforme 
apresentado por Bordalo Sanches no artigo atrás 
referido, parece que só se justificam a partir de 
4 de Novembro de 1917, com a organização do 
CAPI em França.

3.2 - Um B.P. do CAPI de 12 de Junho de 1917

Entre os sargentos do Destacamento Avançado do CAPI, estava o 2º sargento Fernando Araújo 
Alegria, de Oeiras, vila do concelho de Lisboa, remetente do postal que se apresenta. 

Como se pode observar, o B.P. recebeu um primeiro carimbo oval dum serviço de “CONTRO-
LE” e sobre este foi aplicado um selo de correio francês de 10 c, vermelho, da série base de 1907/1920 

“semeadora, sem solo de apoio”, 
inutilizado por uma marca postal 
modelo “francês” corrente, com 
os dizeres “POSTES AUX ARMÉES”, 
datado de “19 – 6 / 17”.

Após descolar o selo pode-
-se ler o carimbo oval: “CONTRO-
LE”, “PAR l’AUTORITÉ MILITAIRE” e 
o n.º “4” :

Contactado o “Musée du 
Timbre” francês recebi o seguinte es-
clarecimento: “Durante a guerra de 
1914-1918, os militares e marinheiros 
beneficiaram de isenção de franquia 
postal para o correio familiar.

Mas se o correio era expe-
dido para o estrangeiro, o país de 
destino podia não aceitar a isenção 

de franquia. Assim, no sector postal ou na estação de fronteira (estação do correio das forças armadas) 
era aplicado um selo: de 10 c nos B.P. e 25 c nas cartas.

Fig. 4 – Frente do B.P. enviado pelo 2º Sargento Alegria, em 
12-06-1917

Um Postal do CAPI de 16 Jun 1917
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O custo deste selo era suportado pelo orçamento do exército. O B.P. apresentado foi controlado 
ao nível do sector postal e depois selado em conformidade”.

E assim se cria uma peça filatélica do correio militar português / francês da Grande Guerra, que, 
dada a pequena dimensão da Missão do CAPI e o seu curto período de existência, não deverá ser muito 

comum. 
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Fig. 5 – Verso do B.P. enviado pelo 2º Sargento Alegria, do 
Destacamento Avançado do CAPI

Fig. 6 – Verso do B.P. enviado pelo 2º Sargento Alegria, 
sem o selo
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Guiné Portuguesa
Primeira tiragem de selos tipo Ceres em 1914

Após a queda da Monarquia em 5 de Outubro 
de 1910, enquanto não era emitida uma série de selos 
postais alusiva ao novo regime político e com os símbolos 
representativos desses ideais, continuaram a circular os 
selos das emissões monárquicas. Logo que foi implantado 
o regime republicano e por Decreto de 21 de Outubro 
determinou-se que os selos monárquicos das ex-colónias 
fossem sobrecarregados com a palavra REPUBLICA. Porém, 
porque a Casa da Moeda não conseguia dar seguimento, 
por falta de pessoal e maquinaria, ao determinado naquele 
Decreto só em meados 1911 chegaram á Guiné os primeiros 
selos com sobrecarga Republica, sobre selos tipo D. Carlos I 
tipo “Mouchon”.

Apenas em 7 de Agosto de 1913 por Decreto 
publicado no Diário do Governo nº 14 de 08/08/1913, são 
criados os selos alusivos ao regime republicano conhecidos 
como do tipo “Ceres”, para todas as Colónias Portuguesas. 
Estes selos começaram a circular na Guiné a partir de 20 de 
Agosto do mesmo ano de acordo com o aviso publicado no 
Boletim Oficial da Guiné, nº 33 de 18/08/1914.



390

A emissão era composta de 16 valores. A primeira tiragem foi impressa em papel porcelana 
médio (taxas de ¼, ½, 1, 1 ½, 2, 2 ½, 5, 7 ½, 8, 10 e 20 ctvs) e papel porcelana colorido (taxas de 30, 40, 50 
ctvs e 1$00), em folhas contendo cada uma 100 selos, denteados com pente 15x14. O desenho do selo é, 
tal qual os do Continente, da autoria de Constantino Fernandes e a gravura de Carvalho da Silva.

Quando foi projectada a emissão, a cada uma das taxas, correspondia um determinado serviço a 
prestar pelos Correios, com excepção das taxas mais altas que se destinavam a pagar portes que saíssem 
do universo dos chamados “padronizados”. Assim a cada taxa correspondiam os seguintes serviços:

¼ Sépia – Jornais
½ Preto – Impressos
1 Verde-escuro – Bilhetes-postais e Impressos para o estrangeiro
1 ½ Castanho Claro 
2 Vermelho – Bilhetes-postais Internacionais
2 ½ Violeta – Cartas
5 Azul – Cartas Internacionais
7 ½ Bistre – Cartas internacionais registadas
8 Ardósia – Cartas internacionais, duplo porte
10 Laranja Vermelho – Encomendas postais 1º porte de peso
15 Lilás Vermelho- Encomendas postais 2º porte de peso
20 Verde Claro
30 Chocolate s/Verde
40 Castanho s/Rosa
50 Laranja s/Salmão
1$00 Verde s/Azul

 Com este meu pequeno e simples artigo, porque não sou um especialista da escrita filatélica, feito 
com o intuito de colaborar numa obra impar da filatelia portuguesa, vou mostrar os exemplares filatélicos 
da minha colecção, exibindo cada um dos selos da 1.ª tiragem (papel porcelana e denteado 15x14) em 
peças circuladas. A Guiné era das colónias portuguesas, aquela que tinha um dos mais reduzidos tráfego 
de correspondências. Isso mesmo se pode constatar, por comparação, das quantidades vendidas de 
selos de franquia em 1913 (ano anterior à entrada em circulação dos selos Ceres) na Guiné e as das 
colónias de Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e Moçambique.

Taxas Guiné Cabo Verde S. Tomé Moçambique

2 ½ reis 12.382 74.476 52.867 127.967

5 reis 13.400 50.261 74.304 286.794
10 reis 10.722 55.795 63.374 181.094
15 reis 3.210 17.682 50.256 68.219
20 reis 5.970 32.959 48.336 100.479
25 reis 46.375 147.737 91.910 1.073.458
50 reis 8.312 117.174 20.145 170.356
75 reis 3969 8.024 15.513 32.308
80 reis - - 160 -

100 reis 2.128 4.814 8959 30.240
115 reis 858 973 14.824 2.348
130 reis 668 1.199 6.262 2.833
150 reis - - 1837 -
200 reis 523 1.406 3.322 6.556
300 reis - - 442 -
400 reis 518 969 9.954 2.871
500 reis 210 468 2.209 1.723
700 reis 129 368 1.928 1.064

 Para termos uma visão mais precisa da estrutura dos correios da Guiné podemo-nos socorrer 
do seu orçamento para o ano de 1910/1911 onde podemos constatar que a rede de estações postais 
existente era a seguinte:

Guiné Portuguesa * Primeira tiragem de selos tipo Ceres em 1914
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Estações de 1.ª classe
Bolama

   1 chefe
   1 primeiro aspirante servindo de fiel
   1 primeiro aspirante encarregue da secção de estatística
   1 segundo aspirante
   1 contínuo e distribuidor
   1 servente

Bissau
   1 chefe
   1 primeiro aspirante
   1 segundo aspirante
   1 contínuo e distribuidor

Cacheu
   1 chefe (primeiro aspirante)
   1 segundo aspirante
   1 servente

4 estações postais de 3.ª classe em Farim, Bafatá, Buba e Cacine, entregues a amanuenses das 
residências;

4 estações postais de 3.ª classe em Geba, Chime, Bambadinca e Caranque-Cunda entregues os 
chefes de postos militares;

3 estações postais de 3.ª classe em Arame, S. Domingos e Caçumba, entregues aos chefes de 
postos aduaneiros.
 
 Mais tarde (1916) foram abertas mais duas estações postais em Culy-Cunda e Goly, entregues a 
amanuenses

 Como podemos verificar apenas 3 estações postais (Bolama, Bissau e Cacheu) tinham pessoal da 
própria estrutura e em reduzido número, obrigando a que nos dias de chegada e partida dos paquetes 
se tivessem de socorrer de pessoal de outras repartições. As restantes estações estavam entregues a 
amanuenses, militares e chefes dos postos aduaneiros que não tinham habilitações específicas do serviço 
postal.

 Será utópico pensarmos, especialmente na Guiné Portuguesa, que é possível encontrar 
exemplares filatélicos com a utilização exacta das taxas nos suportes para o qual foram criados, pelo que 
nos limitamos a apresentar, em muitos casos, esses valores integrando portes compostos. Para além da 
escassez de peças circuladas, acresce o facto de normalmente por falta de habilitações profissionais dos 
funcionários dos Correios, não ser aplicada a regulamentação postal no que concerne à correspondência 
das cores e valores dos selos às diversas categorias de correspondências postais.

Fig. 1 - ¼  centavo - porte de Bilhetes-Postais para o Estrangeiro 20/6/1914, $02

Guiné Portuguesa * Primeira tiragem de selos tipo Ceres em 1914
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              Fig. 2 - ½  centavo - porte de Impressos Nacional

Fig. 3 - 1 centavo - porte de carta registada Nacional 19/2/1915 - 5C

Fig. 4 - 1 ½  centavos - porte de postais Internacional 3/8/1922, $50

Tabela de portes para países estrangeiros
B.O. n.º 12 de 19/03/1905

Tabela de portes para correio interno, inter-coló-
nias, Portual e Ilhas

Decreto 5.839 de 31.05.1919 para vigorar a partir 
de 1 de Setembro de 1919

Guiné Portuguesa * Primeira tiragem de selos tipo Ceres em 1914
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Fig. 5 - 2 centavos - porte de Cartas Internacional, $08

Fig. 6 - 2 ½  centavos - porte de Carta Registada Internacional, 27/8/1915

Fig. 7 - 5 centavos - porte de Postais para o estrangeiro. 8/9/1923, $50

Tabela de portes para correspondências 
dirigidas ao estrangeiro. Ordem de serviço 
n.º 110 para vigorar a partir de 01.07.1921

Tabela de portes para correspondências circula-
das para Portual e Ilhas

Decreto n.º 7.431 a vigorar a partir de 01.07.1921

Guiné Portuguesa * Primeira tiragem de selos tipo Ceres em 1914
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Fig. 8 - 7 ½ centavos - porte de Postais para o Estrangeiro, $30

Fig. 9 - 8 centavos - porte de Cartas Nacional, $50

Fig. 10 - 10 centavos - porte de Carta 
Internacional, $10

Tabelas de portes para correspondências cir-
culadas das colónias de África para Portugal 
e Ilhas. Decreto n.º 7.680 para vigorar a partir 

de 01.10.1921

Guiné Portuguesa * Primeira tiragem de selos tipo Ceres em 1914



395

Fig. 11 - 15 centavos - porte de registo Internacional, $70

Fig. 12 - 20 centavos - porte de Postais Internacional, $30

Fig. 13 - 30 centavos - porte de Valor Declarado, 31/07/1926

Tabelas de portes para correspondências cir-
culadas das colónias de África para Portugal e 
Ilhas. Decreto n.º 7.885 para vigorar a partir de 

01.02.1922

Tabelas de portes para correspondências circuladas das 
colónias de África para o estrangeiro. Decreto n.º 7.885 

para vigorar a partir de 01.02.1922

Guiné Portuguesa * Primeira tiragem de selos tipo Ceres em 1914
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Fig. 14 - 40 centavos - porte de Carta para o Estrangeiro

Fig. 15 - 1$00 - porte de Carta Registada Internacional, 1$20

Tabelas de portes para correspondências cir-
culadas das colónias de África para Portugal 
e Ilhas. Decreto n.º 9.613 para vigorar a partir 

de 01.06.1924

Tabelas de portes para correspondências 
circuladas das colónias de África para o 

estrangeiro. Decreto n.º 9.613 para vigorar a 
partir de 01.06.1924

Guiné Portuguesa * Primeira tiragem de selos tipo Ceres em 1914
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Abílio Beja Madeira
 cfportugal@telepac.mail.pt

              

Marcofilia no Reinado de D. Luís I
Emissões estampadas - Peças obliteradas

O reinado de D. Luís I, principalmente durante as emis-
sões de selos designados por estampados, cuja emissão «De 
Perfil» se iniciou em 1880-81, e que surgiu a seguir aos selos de 
D. Luís I de relevo, de fita direita, foi um dos períodos mais ricos 
da marcofilia portuguesa.
  
   Em 1978, para simplificar processos, os correios de-
cidiram abandonar o sistema de obliterar a correspondência 
com duas operações: os 
selos com os carimbos nu-
méricos ovais de barras (2.ª 
Reforma) e os respectivos 
sobrescritos, cartas, en-
velopes, cintas, etc, com 
outros carimbos ou marcas, 
datados ou nominais, indi-
cando a estação da sua 
procedência.

Passou, assim, a 
obliteração da correspon-
dência a ser executada 
apenas numa operação, 
em vez das duas a que 
estava sujeita, que con-
sistiu essencialmente em 
obliterar o selo ou os selos, 
com um carimbo ou uma 
marca, sem grande critério 
do funcionário que procedia à respectiva operação.

Surge, deste modo, a grande variedade e a riqueza 
da marcofilia deste período, pois enquanto não foram distri-
buídos os novos carimbos ou as novas marcas do dia, ou seja 
os denominados carimbos circulares datados, muitas estações 
dos correios usaram para obliterar os selos, as marcas ou os 
carimbos que já possuíam: primitivos datados, nominais, duplos 
ovais datados, ambulâncias postais, posta rural, telegráficos, 
de registo, manuscritos, etc.

A título de exemplo, apresento algumas peças filaté-
licas obliteradas durante o período das emissões estampadas 
de D. Luís I, pertencentes à minha colecção:
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Janela do Convento de Cristo em Tomar

Estação Ferroviária do Rossio

Marcofilia no Reinado de D. Luís I - Emissões estampadas

   A – Obliteração com duas operações. Selos obliterados com o carimbo numérico oval de barras 
e a indicação da estação procedente da respectiva correspondência:

Fig. 1 – Sobrescrito enviado de Tomar para Lisboa. No verso carimbo de chegada 
a Lisboa, datado de 17 de Abril de 1880.

Fig. 2 – Sobrescrito enviado de Lisboa para o Da Fundo em 19 de Maio de 1880. 
1.º Mês de circulação do selo obliterado.

Fig. 3 – Sobrescrito registado enviado de Viana do Alentejo para Lisboa. No verso carimbo de chegada a Lisboa, 
datado de 18 de Agosto de 1884.
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Pormenor da Igreja Matriz de Esacalos de Cima

Igreja Matriz de Escalos de Cima

Restauradores - Lisboa

Marcofilia no Reinado de D. Luís I - Emissões estampadas

   B – Obliteração com duas operações. Selos obliterados com PR (Posta Rural) usado pelos carteiros 
que faziam os giros da Posta Rural, e carimbo de identificação da estação procedente:

Fig. 4 – Sobrescrito enviado de Escalos de Cima – Castelo Branco para Lisboa, em 24 de Agosto de 1887.

Fig. 5 – Sobrescrito enviado de Escalos de Cima – Castelo Branco para Lisboa, em 13 de Novembro de 1888.

 C – Obliteração com uma operação. Selos obliterados com carimbos primitivos datados:

Fig. 6 – Participação de casamento circulada em Lisboa, em 1 de Novembro de 1880.
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Praça do Comércio da Cidade de Lisboa

Ponte de D. Maria II - Porto

Grande Hotel Universal - Caldas do Geres

Marcofilia no Reinado de D. Luís I - Emissões estampadas

Fig. 7 – Sobrescrito publicitário circulado em Lisboa em 14 de Abril de 1880. No verso carimbo da 3.ª Expedição.

Fig. 8 – Sobrescrito publicitário enviado do Porto para Lisboa, em 7 de Maio de 1886.

   D – Obliteração com uma operação, só os carimbos numéricos ovais de barras a obliterar os selos 
sem indicação do nome da estação de procedência:

Fig. 9 – Sobrescrito enviado do Gerez para Lisboa. Selo obliterado com o carimbo numérico oval de barras n.º 50 – 
Braga. No verso carimbo de chegada a Lisboa, datado de 25 de Agosto de 1888.
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Baía de Cascais

Pelourinho de Idanha-a-Nova

Brasão da Vila de Benedita

Marcofilia no Reinado de D. Luís I - Emissões estampadas

Fig. 10 – Sobrescrito enviado de Cascais para a Ericeira. Selo obliterado com o carimbo numérico oval de barras n.º 
18 – Cascais. No verso carimbo de chegada a Ericeira, datado de 24 de Agosto de 1888.

   E – Obliteração com uma operação, só marcas nominais a obliterar os selos:

Fig. 11 – Sobrescrito enviado de Idanha-a-Nova para S. Miguel de Acha.

Fig. 12 – Sobrescrito enviado da Benedita para Lisboa. No verso carimbo de chegada a Lisboa, 
datado de 1 de Março de 1886.



402

  Paço de Arcos

Templo de Diana - Évora

Vista panorâmica de Arraiolos

Marcofilia no Reinado de D. Luís I - Emissões estampadas

Fig. 13 – Sobrescrito enviado de Paço de Arcos para a Ericeira. No verso carimbo de chegada 
a Ericeira, em 12 de Setembro de 1886.

   F – Obliteração com uma operação. Selos obliterados com carimbos de dupla oval datados:

Fig. 14 – Sobrescrito enviado de Évora para Lisboa, em 21 de Maio de 1880.

Fig. 15 – Sobrescrito enviado de Arraiolos para Lisboa, em 21 de Dezembro de 1882.
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Painel de azulejos na Moita

Recolha do Correio

Caixa de correio da Estação do Alvito

Marcofilia no Reinado de D. Luís I - Emissões estampadas

Fig. 16 – Sobrescrito enviado da Moita para Lisboa, em 7 de Julho de 1883.

   G – Obliteração com uma operação. Selos obliterados com carimbos de ambulâncias postais:

Fig. 17 – Sobrescrito enviado pela R. A. NORTE IV para o Da Fundo, em 27 de Julho de 1881.

Fig. 18 – Sobrescrito enviado pela R. A. SUL II para Lisboa, em 17 de Dezembro de 1882.
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Caixa de correio das ambulâncias ferroviárias

Caixa da Posta Rural em 1886

Distribuidor da Posta Rural - 1912

Marcofilia no Reinado de D. Luís I - Emissões estampadas

Fig. 19 – Sobrescrito enviado pela R. A. LESTE II para Lisboa, em 9 de Março de 1888.

   H – Obliteração com uma operação. Selo obliterado só com PR de Posta Rural:

Fig. 20 – Sobrescrito enviado para Lisboa. No verso carimbo de chegada a Lisboa, 
datado de 27 de Maio de 1887.

Fig. 21 – Sobrescrito enviado para Paris. No verso carimbo de chegada a Paris, 
datado de 19 de Fevereiro de 1890.
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Equipamentos da Relegrafia

Pelourinho de Penha Garcia

Marcofilia no Reinado de D. Luís I - Emissões estampadas

   I – Obliteração com uma operação. Selos obliterados com carimbos de estações telegráficas:

Fig. 22 – Sobrescrito enviado para Lisboa com selo obliterado com o carimbo da Telegrafia Eléctrica de Vila Viçosa. 
No verso carimbo de chegada a Lisboa, datado de 7 de Janeiro de 1882.

   J – Obliteração com uma só operação. Selos obliterados à mão com tinta de caneta:

Fig. 23 – Cinta de impressos registada enviada de Penha Garcia para Lisboa. No verso carimbo de 
chegada a Lisboa, datado de 24 de Janeiro de 1887.

 L – Obliteração com uma operação. Selos obliterados com o carimbo de barras da 1.ª Reforma:

Fig. 24 – Sobrescrito enviado de Castanheira do 
Ribatejo para Matosinhos. Selo obliterado com o 

carimbo de barras da 1. ª Reforma n.º 22. 

Fig. 24 a – Verso do sobrescrito anterior. 
Carimbo de Lisboa, de 19 de Setembro de 1885 e 

de Matosinhos de 20 de Setembro de 1885.
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Marinha Grande - Lavadouro de Abeogaria em 1903

Beja - Ermida de Santo André

Pelourinho da Zebreira

Marcofilia no Reinado de D. Luís I - Emissões estampadas

   M – Obliteração com uma operação. Selo obliterado com carimbo circular datado, chamado 
de 1880:

Fig.25 – Sobrescrito enviado da Marinha Grande para Lisboa, em 21 de Setembro de 1887.

Fig. 26 – Sobrescrito registado enviado de Beja para Lisboa, em 4 de Junho de 1888. Carimbo azul.

Fig. 27 – Sobrescrito enviado de Zebreira para Dominguiso, em 15 de Fevereiro de 1891.
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Fig. 28 – Sobrescrito enviado de Cavez para Chacim, em 2 de Outubro de 1891.

   Com esta apresentação espero ter contribuído para demonstrar o quanto pode ser motivante 
coleccionar a macrofilia portuguesa desta época, quer seja em peças ou em selos soltos e blocos.

 Bibliografia:
- Selos Postais e Marcas Pré-Adesivas. PORTUGAL, AÇORES, MADEIRA. AFINSA 25.ª Edição;
- A. H. de Oliveira Marques. HISTÓRIA DO SELO POSTAL PORTUGUÊS 1853-1953 (I Volume);
- Pedro Marçal Vaz Pereira. OS CORREIOS PORTUGUESES ENTRE 1853-1900. CARIMBOS NOMINATIVOS E 

DADOS POSTAIS E ETIMOLÓGICOS (Volumes: I e II).

Ponte de Cavez

Marcofilia no Reinado de D. Luís I - Emissões estampadas
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 cfportugal@mail.telepac.pt

              

Rotary International

 Pretende dar-se com este escrito uma ideia geral e 
sucinta do que é o Rotary International, ou simplesmente R.I., 
e da sua ligação com a filatelia.
 

A palavra Rotary é um adjectivo inglês que significa 
rotativo, circulatório ou giratório. Os sócios fundadores desta 
organização optaram por este nome porque as suas primeiras 
reuniões foram feitas em rodízio, de cada vez no local de 
trabalho de um dos componentes. Prática que acabou por 
se tornar difícil com o aumento do seu número e levou a que 
as reuniões se transferissem para hotéis ou restaurantes. É um 
clube de serviços à sua comunidade, de preferência, através 
do exercício da sua profissão e/ou colaboração individual 
visando a melhoria do meio ambiente e do bem estar social 
local e universal sem preconceitos de raça, cor, religião ou 
política.

 O Rotary International foi fundado no dia 23 de 
Fevereiro de 1905 em Chicago, nos USA, numa primeira reunião 
onde estiveram, alem do seu ideólogo Paul Harris, advogado, 
(Fig. 1) Gustav Loehr, engenheiro, Hiran Shorey, alfaiate e 
Silvestre Schiele, distribuidor de carvão. Foi na verdade P. Harris 
quem, após ter viajado bastante, se estabeleceu em Chicago, 
cidade então de elevado nível de corrupção, na tentativa de 
emergir de tal situação catastrófica, imaginou um clube, um 
grupo de cidadãos, que comungassem do mesmo ideal de 

Figura 1

Toronto 1920 - Promoção do Rotary International
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Figura 2

Figura 3

Rotary International

mudança de sociedade; desde logo começaram a reunir-se nos seus locais de trabalho em alternância 
como referido. 

Adoptaram um ideal de companheirismo e decidiram-se 
concretiza-lo no lema “Dar de si antes de pensar em si”, convencidos 
de que na realidade mais beneficia quem melhor serve, talvez ba-
seados no princípio filosófico de que é dando que se recebe. (Fig. 2)

 Daqui que o objectivo de Rotary International seja 
estimular e fomentar o ideal de servir, apoiando o desenvolvimento 
do companheirismo, o reconhecimento do mérito de toda a 
ocupação útil com ética profissional, a melhoria da comunidade 
devido à conduta exemplar dos seus membros e a aproximação 
dos profissionais de todo o mundo. Tem como características 
fundamentais a promoção de relações amistosas entre os povos, 
baseada no ideal de servir. Será assim uma congregação de 
profissionais de todo o mundo unidos em Rotary International com aquela finalidade, seleccionados por 
profissões, a quem é exigida uma frequência regular às reuniões e o pagamento de uma quota.

 O Rotary International tem uma estrutura piramidal que agrupa todos os clubes do mundo e 
tem sede em Evanston, nos USA.O corpo administrativo é designado por Conselho Director composto 
actualmente pelo Presidente, Presidente Eleito, Vice-presidente, Tesoureiro, Secretário-geral e 15 Directores; 
estes são indicados pelas diversas zonas, grupos ou regiões e eleitos durante a Convenção anual, reunião 
magna do movimento, começando o ano rotário a 1 de Julho. (Fig. 3)

 Os clubes estão agrupados em Distritos, podendo abranger um país, parte dele ou vários, que 
são dirigidos por um Governador eleito pelos competentes clubes e, tal como os corpos sociais destes, 
também exercem o seu mandato por um ano. (Fig.4) Actualmente existem 33.790 clubes, com 1.234.527 
rotários, agrupados em 534 distritos.

 Desde 1932 que o Rotary International se rege por quatro curtas interrogações, idealizadas por 
H. Taylor que resumem aquilo que cada um deve perguntar-se antes de pensar, dizer ou fazer algo. É a 
chamada prova quádrupla: 

•	 1-É a verdade? 
•	 2-É justo para todos os interessados? 
•	 3-Criará boa vontade e melhores amizades? 
•	 4-Será benéfico para todos os interessados?

 O Rotary International tornou-se cada vez mais popular e numa simples década foram fundados 
nos USA vários clubes e já um em Winnipeg no Canadá. Em 1921 existiam clubes em todo o mundo, tendo 
um ano mais tarde sido oficialmente adoptado o nome de Rotary Internacional medida que a organização 
crescia também a concretização da sua finalidade se foi expandindo tendo os rotários começado a 
angariar fundos e a utilizar as suas potencialidades em benefício das comunidades necessitadas. O ideal 
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rotário está bem expresso no seu lema “Dar de si antes de pensar em si”. O Rotary International prestigiou-se 
e em 1925 já havia 200 clubes com mais de vinte mil membros, havendo entre eles personalidades como 
Thomas Mann, Albert Schweitzer ou Jean Sibelius.

 Os clubes têm todos uma estrutura idêntica, sendo os associados tratados por companheiros. O 
clube é dirigido por um presidente acompanhado por um conselho director e propõe-se desenvolver as 
suas actividades divididas por quatro grandes comissões ou avenidas de serviços. O objectivo é estimular 
o ideal de servir promovendo e apoiando a sociabilidade, a sinceridade. A solidariedade e a fraternidade. 
(Fig.5)

 Assim os serviços internos procuram o fortalecimento do companheirismo e o bom funcionamento 
do clube; os serviços profissionais incentivam os rotários no sentido de melhor servir através das suas 
profissões com altos padrões éticos; os serviços à comunidade ajudam os clubes a implementar projectos 
e actividades que melhorem a vida comunitária; os serviços internacionais destinam-se a reforçar o ideal 
rotário em todo o mundo e a promover a paz e a compreensão mundial. 

Figura 4

Figura 5

Rotary International
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Directamente ligados aos clubes rotários estão clubes de jovens com idades entre os 18 e os 30 
anos, denominados Rotaract Clube (Fig.6) e entre os 14 e os 18 anos denominados Interact Clube (Fig.7). 
É principalmente com estas três estruturas que os clubes procuram, em colaboração com as forças locais, 
beneficiar as suas comunidades. Mas além disso contribuem também para os grandes objectivos a nível 
mundial, onde se destaca o programa Polio Plus firmemente dirigido para a erradicação da terrível doença. 
Existem ainda a nível global mais organizações de que podemos destacar, pela sua grande importância 
social o RYLA, seminário para jovens líderes, o IGE ou grupo de estudos e os campos de férias, todas 
patrocinadas pelos clubes. De salientar ainda as CIP ou intercâmbios entre países

 Os dois grandes eventos anuais de um Distrito são a Assembleia Distrital, que marca o início do 
ano rotário e a Conferência Distrital que assinala o seu encerramento (Fig.8).

 O Rotary International 
sobreviveu à 2ªG.G. apesar de 
muitos clubes terem encerrado 
as suas portas, por motivos ób-
vios. Mas já em 1942 o espírito 
rotário deu mostras da sua 
vitalidade ao realizarem uma 
conferência para promover 
futuros intercâmbios interna-
cionais no pós guerra, no âmbi-
to educacional e cultural, que 
veio a inspirar a fundação da 
UNESCO. Também em 1945 em 
29 delegações na conferência 
para a fundação da ONU esti-
veram presentes 49 rotários.

 O distintivo ou em-
blema de Rotary International 

foi idealizado logo em 1905 mas veio a sofrer algumas alterações, apre-
sentando hoje, em definitivo, uma roda de engrenagem com seis braços, 
vinte e quatro dentes e um rasgo de chaveta. A roda inteira é dourada, 
com quatro espaços rebaixados no aro azul realças expressões Rotary e 
International são em dourado e o centro e o rasgo de chaveta em branco. 
(Fig.9)

  Também a bandeira oficial de Rotary International consiste num 
campo branco com o emblema já descrito ao centro.Cada clube pode 
acrescentar na bandeira, Rotary Clube em cima e o nome do clube em 
baixo, tudo em azul.
  
  O Rotary Internacional tem na verdade um vasto programa a 
nível mundial, dirigindo uma Fundação própria (tendo também muitos 

Figura 6 Figura 7

Figura 8

Figura 9

Rotary International
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Figura 10

Figura 11

Rotary International

países criado a sua Fundação) que apoia 
iniciativas de melhoria de saúde, educa-
ção e combate à pobreza, destacando-se 
indubitavelmente o programa POLIO PLUS 
para a erradicação da poliomielite no 
Mundo (Fig.10).

A nível mundial Rotary Interna-tio-
nal tem a sua festa máxima na chamada 
Convenção, reunião que se efectiva em 
qualquer ponto do globo, e debate as 
próximas realizações e aspirações do mo-
vimento, ao mesmo tempo que promove 
o companheirismo e confraternização de 
rotários de todo o mundo. A primeira teve 

lugar em 1910 em Chicago e dela participaram 60 pessoas; nos dias de hoje contam-se por muitos milhares 
os intervenientes. A título de curiosidade se diga que a Convenção de 2013 irá ter lugar em Lisboa. (fig., 11)
 

  Em pleno século XXI o Rotary International dedica-se 
cada vez mais a interpretar as necessidades de uma sociedade em 
constante mudança expandindo os seus serviços de modo a atender 
prioritariamente a situações como a degradação do meio ambiente, o 

analfabetismo, a fome, a saúde 
a as crianças em risco.
 

Por último se refere que 
em Rotary International existe um 
departamento filatélico de apoio 
a todos os rotários filatelistas que 
queiram incrementar intercâmbio 
de selos e peças filatélicas que 
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todos os países anualmente emitem comemorando os mais significativos eventos do movimento. Em 2005, 
aquando das celebrações mundiais do 100º aniversário de R.I. o acontecimento foi profusamente ilustrado 
tendo Portugal emitido um selo e um bloco. (Fig.12)

Lisboa, 23 de Fevereiro de 2010

Figura 12

Rotary International
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António Cabral Rego
Presidente da Associação 
Portuguesa de Maximafilia
 cfportugal@mail.telepac.pt

Podem realizar-se Postais Máximos
com Selos Personalizados?

Os filatelistas em geral e os maximafilistas em particular 
têm-se vindo a interrogar sobre a possibilidade e a validade da 
realização de postais-máximos com os selos personalizados. 
Não querendo entrar em polémica mas porque são numero-
sos os coleccionadores que nos têm feito esta pergunta, não 
podemos deixar de emitir a nossa opinião, a título meramente 
pessoal.

A Portaria nº 1335/2007 de 10 de Outubro, que au-
toriza a emissão de selos personalizados, estabelece, na sua 
introdução:
“A possibilidade de personalizar o selo, incorporando-lhe ima-
gens ou criações definidas pelo utilizador, corresponde a um 
interesse significativo das instituições, empresas e particulares, 
que o desenvolvimento das novas tecnologias de tratamento 
de imagens e da sociedade de informação veio propiciar.
O selo personalizado contribui para a divulgação e aumento da 
sua circulação, promove a actividade económica e cria novas 
formas de comunicação. O selo personalizado é uma forma 
de estampilha que permite, mediante solicitação e aceitação 
das condições legais e contratuais gerais do serviço e prévia 
validação do seu conteúdo, adquirir um número determinado 
de selos com uma imagem personalizada inserida num espaço 
disponível predefinido para o efeito.”

A Comissão de Maximafilia da Federação Internacional 
de Filatelia, no Regulamento Especial da F.I.P. para avaliação 
das participações de Maximafilia nas Exposições (SREV), apro-
vado em Setembro de 2004, no seu artigo 3 - Princípios da 
composição duma participação, diz em 3-1:
 “Selo Postal: Deve ter validade (poder de franquia) e ser colado 
unicamente no lado da vista do postal ilustrado (os selos-taxa, 
os pré-obliterados, os selos emitidos violando o “código de ética 
da UPU” não são admitidos, assim como os selos de serviço, 
excepto os postos à disposição do público: Nações-Unidas, 
UNESCO, Conselho da Europa, etc.).”

No espírito dos regulamentos, umas vezes de forma mais 
explícita e outras vezes de forma menos explícita está o desejo 
de que o postal máximo não resulte de uma “fabricação” arti-
ficial, retirando-lhe, em grande parte o carácter de peça fila-
télica. É por esse facto que são tão apreciados (e valorizados) 
os postais máximos efectivamente circulados, normalmente 
da chamada idade de ouro do postal ilustrado (1890-1914), 

Bento Grossinho Dias
Jurado de Maximafilia da F.P.F.

 bdias@cpifo.pt
              

Medalha do 23.º Aniversário da APM
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que beneficiavam ainda da 
normal oposição do carimbo 
de chegada (e por vezes de 
carimbos de trânsito) que 
confirmavam o efectivo envio 
por via postal. É também por 
esse facto que os regulamen-
tos proíbem a utilização de 
postais ilustrados, como su-
porte à realização de postais-
-máximos, que resultem de 
montagens ou tenham como 
ilustração uma imagem de 
concepção posterior à emis-
são do selo. E é também por 
este facto que se deverão 
levantar as maiores reservas 
à utilização de selos persona-
lizados na na realização de 
postais-máximos.

No Artigo 3.º da já 
referida Portaria nº 1335/2007 
de 10 de Outubro, no tocante 
à colocação em circulação 

dos selos personalizados é dito, que:
“2 — O selo personalizado será remetido para a morada indicada pelo cliente utilizador através de correio 
registado.”

Assim, os selos personalizados, embora tenham 
validade (poder de franquia), não estão à disposição 
do público, outrossim somente da entidade que os 
encomendou aos CTT. Consideramos por isso que esta 
cláusula invalida radicalmente a sua utilização na 
Maximafilia.

Na recente publicação - Cábula Filatélica da 
Secção Filatélica da Associação Académica de Coim-
bra, número 22, de Janeiro de 2010, a páginas 51 com o 
título “À conversa com (…) Sérgio W. de Sousa Simões”, 
consta o seguinte:
“ (…) Prevendo altos e baixos para o futuro próximo da 
filatelia, Sérgio Simões confessa-se admirador do selo 
novo e totalmente adverso aos selos personalizados, 
considerando-os, aliás, uma ideia pouco feliz dos C.T.T., 
defendendo necessariamente que os selos personali-
zados não devem ser coleccionáveis ou pelo menos 
catalogáveis. Trata-se, segundo as suas palavras, de 
uma ideia importada do exterior que em nada abonará 
o futuro da filatelia pelo menos tal como nós a conhe-
cemos hoje em dia.”

De facto, os filatelistas, em geral, não têm co-
nhecimento dos selos personalizados emitidos, suas 
quantidades, etc., não os podendo adquirir por falta 
de conhecimento antecipado, pois só são do conhe-
cimento das entidades que os encomendam.

No Artigo 6.º da já referida Portaria nº 1335/2007 de 10 de Outubro, no que concerne ao preço da 
franquia e preço de venda, é dito que:

Fig.1 - Postal Máximo representanto Santo António de Lisboa. Postal come-
morativo do VII Centenário de Santo António, editado pela Companhia Na-
cional Editora e envido de Lisboa para Lisboa em 28-6-95 Franquiado com 
o selo de 10 reis da emissão evocativa do mesmo evento de 1895, circula-
do após o período oficial de circulação (13-14 de Junho). Obliterado com o 
carimbo hexagonal de Lisboa (local de nascimento do Santo) em 28-6-95.

Fig. 2 - Postal Máximo representando costume de 
Avintes, não circulado. Postal comercial de editor 
desconhecido, selado com o selo e $50 da 2ª emissão 
"Costumes Portugueses" de 1-3-47. Obliterado com o 
carimbo circular de Avintes (local do motivo retrata-
do) em 23-7-48.

Podem realizar-se Postais Máximos com Selos Personalizados?
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“1 - Os CTT - Correios de Portugal, S. A., ficam ex-
pressamente autorizados a comercializar os selos 
personalizados por um preço superior ao valor da 
franquia, considerando os custos da actividade da 
personalização.”

Esta possibilidade de sobrevalorizar os selos 
personalizados, aproxima-os daqueles que estão 
interditos por violarem o “código de ética da UPU”, 
constituindo uma razão mais para a abstenção da 
sua utilização na realização de postais máximos. 

A utilização de motivos ainda não “filateli-
zados” nos selos personalizados permitiria até suprir 
eventuais lacunas no fio temático de uma colec-
ção, constituindo uma grande tentação. Como o 
que tem vindo a acontecer com as edições pes-
soais de postais, que a tecnologia informática hoje 
banalizou, e que são utilizados para a realização 
de postais máximos.
 

No entanto, como em qualquer passatem-
po, o prazer desfrutado com o mesmo pode sobre-
por-se às questões financeiras de valorização do 
material coleccionado e da sua validade ao abrigo 
dos regulamentos já aprovados ou que se espere 
venham a ser aprovados, sendo o coleccionador 
livre de coleccionar, para seu gozo, estas peças. 
A reduzida “tiragem” destes postais máximos até 
lhes poderão conceder alguma raridade, mas por 
aí se fica o seu interesse…

Em conclusão, não concordamos, deci-
didamente, com a realização de (pretensos) postais-máximos, com selos personalizados, pelo que não 
aconselhamos a que sejam expostos em colecções de Maximafilia.

Fig. 3 - Exemplo de uso de selo personalizado

Podem realizar-se Postais Máximos com Selos Personalizados?
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Obliterações na Maximafilia
e a concordância de lugar

Joaquim Manuel Cortes
Presidente do Clube Nacional de Maximafilia

joeltes@clix.pt

Chamado à coação para escrever um artigo para 
um número especial do Boletim do Clube Filatélico de Por-
tugal a editar no presente ano, numa feliz e inédita iniciativa 
da Direcção de esta instituição, como maximafilista, o meu 
escrito só poderia versar a modalidade que me apaixona: a 
maximafilia.

Por uma polémica levantada no Fórum do SP – Selos 
Postais há algum tempo, “ que oportunamente será base para 
um artigo” levou – me a escolher o tema que irei desenvolver 
em termos técnicos à luz dos regulamentos da maximafilia, 
ou seja: as obliterações que podem ser usadas e ainda a 
concordância de lugar em algumas peças, nomeadamente 
no tema personalidades onde os menos familiarizados com a 
maximafilia nem sempre respeitam a regra da concordância 
de lugar realizando “PMs” que mais não são do que simples 
curiosidades. 

Na maximafilia, existem algumas excepções, todavia, 
há três regras que são intocáveis: concordância de moti-
vo, lugar e tempo, mas sobre o assunto “concordância de 
lugar”falarei mais adiante, debruçando-me agora sobre as 
obliterações que podem obliterar um postal – máximo. 

Aconteceu ao signatário, apresentar numa exposi-
ção um postal, que além de 
respeitar as regras principais 
da maximafilia, a oblitera-
ção tornou-o num PM triplo, 
(Fig.1) porém, os “doutos” da 
maximafilia, quiseram repro-
var o mesmo como postal 
– máximo por motivo da obli-
teração que obliterava o selo 
ser de uma outra emissão. 
Interrogados “os doutos” em 
que se baseavam para tal 
afirmação, apenas disseram: 
“nós achamos que...”. 

Embora tivesse co-
nhecimento que à luz dos 
regulamentos que o postal 
apresentado era máximo, 
não quis deixar de ter uma 
confirmação oficial em re-
lação ao carimbo que obli-Figura 1
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terava o selo porque ninguém tem o dom da verdade. Assim, solicitei aos CTT – Correios de Portugal que 
me informassem se havia alguma irregularidade em obliterar um selo de uma determinada emissão com 
o carimbo de 1º dia de outra emissão. 

A resposta foi taxativa: “todos os carimbos obliteradores de uso postal podem carimbar qualquer 
selo desde que estejam em circulação”. Com esta resposta oficial dos CTT Correios de Portugal, caiu pela 
raiz o: “nós achamos que...”. A maximafilia não se compadece com preconceitos mas sim por regras, 
matéria, que muitos desconhecem quando julgam colecções da especialidade. 

O pequeno aparte descrito tem apenas a finalidade de comprovar o que a seguir se escreve. 
Partindo da informação dada pelos CTT Correios de Portugal e nos regulamentos da maximafilia também 
não haver qualquer impedimento ao uso das várias marcas postais obliteradoras usadas pelas adminis-
trações postais, não há qualquer dúvida, que um postal – máximo pode ser carimbado com as seguintes 
obliterações: carimbo de 1º dia de emissão, carimbo comemorativo, carimbos regionais, marcas de dia 
da EC, flâmulas e franquias mecânicas em uso nas EC ou em empresas particulares. 

Com todas as obliterações citadas, há a possibilidade de se poderem realizar PMs triplos, todavia, 
qualquer uma delas, terá sempre que cumprir a regra da concordância de lugar. Apresenta-se uma série 
de PMs com os vários tipos de obliterações descritas pela ordem cronológica da descrição. 1º dia de 
emissão (Fig.2) carimbo comemorativo (Fig.3) carimbo regional (Fig.4) marca de dia da EC (Fig.5)  franquia 
mecânica de EC (Fig.6) franquia mecânica de empresa particular (Fig.7) e flâmula (Fig.8). onde todas as 
marcas apresentam a concordância de lugar.

Mostradas as várias obliterações que podem obliterar o postal – máximo, passo então a falar na 
concordância de lugar, umas das regras que nem sempre é respeitada, muito nomeadamente, nas per-
sonalidades e que convém ter sempre presente o que dizem os Regulamentos, lembrando que, os princí-
pios analíticos de hoje são sensivelmente iguais à longínqua data de 1974. Sobre esta concordância, ve-
jamos o que diz o regulamento: “No caso de uma personalidade do país que emitiu o selo, escolher-se-á 
a obliteração da localidade relacionada com o acontecimento comemorado: nascimento, morte, obra 
ou aspecto da sua actividade.” No que diz respeito aos selos representando assuntos situados do país 

Figura 3 - Barco RabeloFigura 2 - Comboio

Figura 4 - Forte de Figueira da Foz Figura 5 - Carro Canudo

Obliterações na Maximafilia e a concordância do lugar
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emissor, a cláusula acima sofre uma alteração no que diz respeito a Personalidades Célebres ou assuntos 
relacionados com o Cosmo: “a obliteração será efectuada na localidade do país onde foi organizada 
eventualmente uma manifestação relacionada com o objectivo da emissão .“ Entenda-se a obliteração 
da capital do país emissor, podendo ser do 1º dia ou outra. Certificando o atrás citado, mostram-se dois 
exemplos com falta de concordância de lugar.

Figura 7 - Universidade de CoimbraFigura 6 - Universidade de Coimbra

O primeiro exem-
plo diz respeito à emissão 
dedicada ao 1º Centená-
rio da Morte de Alexandre 
Herculano emitida em 19 
de Outubro de 1977. Ale-
xandre Herculano de Car-
valho Araújo de seu nome 
completo, nasceu em Lis-
-boa a 25 de Março de 
1810 e faleceu em Vale de 
Lobos no concelho de San-
tarém a 13 de Setembro de 
1877. À data da emissão, já 
existia o Regulamento da 

Maximafilia que é bem 
explícito para este caso, 
ou seja: “escolher-se-á a 
obliteração da localidade 
relacionada com o acon-
tecimento comemorado” o 
que não aconteceu. Pese 
embora o carimbo do 1º 
dia de emissão poder dar 
um bom PM triplo, este, 
não serviu para realizar o 
mesmo, pelo contrário, deu 
um falso postal – máximo 
por não estabelecer a re-
gra da Concordância de 
Lugar. Lamentavelmente, 

esta peça maximafilia, tem aparecido em colecções de competição onde os tais “doutos” jurados nun-
ca se aperceberam desta enorme irregularidade face aos regulamentos. (Fig. 9). 

O segundo exemplo que se apresenta é mais um postal que face ao regulamentado tem falta 
de Concordância de Lugar. Para este caso lembramos o que dizia o primeiro Regulamento da Maximafilia 
que chamava a atenção para o seguinte facto: “no caso em que o selo emitido comemora um acon-
tecimento ou reproduz uma paisagem ou monumento de outro país, considera-se, que a realização do 
postal – máximo não é possível por falta de Concordância de Lugar”. Abrangida pelo regulamentado, 
está a emissão da série dedicada ao 2º Centenário da Fundação de S. Diego (Califórnia) emitida em 16 
de Julho de 1969 onde todos os selos reproduzem a estátua do fundador João Rodrigues Cabrillo (Fig.10) 
que se encontra à entrada do porto da cidade citada. Tendo em conta ao que estava regulamentado, 
logo, um postal com esse monumento e com qualquer um dos selos emitidos e obliteração de Lisboa 
não dava para constituir um postal – máximo, porém, o nosso saudoso amigo Eng.º António dos Santos 
Furtado, com o intuito de divulgar a modalidade, realizou este e outros “postais – máximos” onde o regu-
lamentado não foi respeitado.

O actual Regulamento veio abrir uma excepção para esta situação, que raramente acontece mas 
para o caso de acontecer está salvaguardada pelo que ficou decidido e que foi o seguinte: as obliterações 
efectuadas pelos correios de um país fora das suas fronteiras (por exemplo durante um certame ou exposição 
filatélica são toleradas”, todavia, é bom esclarecer que esta faculdade não se aplica a todos os selos e terá de 
existir sempre a regra da Concordância de Lugar, pois não faria qualquer sentido que assim não fosse, porém, 
já se tem assistido a autênticas barbaridades invocando esta prerrogativa onde o essencial é esquecido. 

Figura 8 - Moinhos da Estremadura

Obliterações na Maximafilia e a concordância do lugar
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Perante os dois exemplos descritos perguntará o leitor: então estes selos não podiam ser aprovei-
tados para a realização de postais – máximos? À interrogação dizemos que sim, mas há condicionantes 
a respeitar. No caso da emissão do Centenário da Morte de Alexandre Herculano, bastaria o postal 
apresentado (Fig.9) ter a obliteração da EC mais próxima do local do falecimento do escritor para ser um 
belíssimo postal – máximo. 

Figura 9 Figura 10

Quanto à emissão 
de João Rodrigues Cabrillo, 
(Fig.10) como é que o selo 
podia ser aproveitado para 
a realização de um postal – 
máximo? Como está regula-
mentado, os suportes postais 
para a realização de postais 
– máximos não se limita à 
reprodução fotográfica do 
homenageado, podem ser 
usados suportes postais com 
estátuas, pinturas, bustos, me-
dalhas etc., mas respeitando 
sempre o objectivo da emis-
são a chamada Concordân-
cia de Lugar. Para este caso 
damos um exemplo como os 
selos de João Rodrigues Ca-
brillo podiam ter sido aprovei-
tados para realizar um bom 
PM. Imaginamos que um co-
leccionador tinha um postal 
com o retrato do navegador. 
Com um qualquer selo da 
emissão e o carimbo de Lis-
boa, tinha sido possível realizar um postal – máxi-
mo pois como já foi citado, os selos representan-
do assuntos situados fora do país emissor devem 

ser obliterados com a marca 
da capital de esse mesmo país, 
podendo ser do 1º dia ou outra 
qualquer, mas para este caso 
existe a seguinte condicionan-
te: este postal nunca pode ser 
incluído numa colecção do 
tema  monumentos, ( pois aí já 
vinha a faltar a Concordância 
de Lugar), mas sim em colec-
ções de personagens, navega-
dores, descobrimentos etc.. 

Dados dois exemplos 
relacionados com a falta de 
Concordância de Lugar sobre 
personalidades, analisamos a-
-gora a regra onde a mesma é 
cumprida mostrando também 
dois exemplos. Em Abril do cor-
rente ano, foi emitida uma série 
de selos designada “Vultos da 
História e da Cultura” que ho-
menageou várias efemérides 
de umas quantas personalida-
des portuguesas como foi os 

200 Anos do Nascimento de Alexandre Hercula-
no. (Fig.11) Contrariamente à emissão de 1977, 
este postal para ser máximo tinha obrigatoria-

Figura 11

Obliterações na Maximafilia e a concordância do lugar
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mente que levar a obliteração de Lisboa por força da 
comemoração. 

Concluo, mostrando um postal-máximo de D. 
Manuel I (Fig.12) em que qualquer obliteração do país 
serve. Como diz o Regulamento,”quando um selo tem 
como motivo a figura de um Chefe de Estado” o mesmo 
pode ser obliterado com qualquer marca do seu terri-
tório nacional.

                       

Figura 12

Obliterações na Maximafilia e a concordância do lugar
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Página da Maximafilia
Barlavento Algarvio

João Pinheiro da Silva
cfportugal@telepac.mail.pt

                                                                                                                                         
Por motivos da minha vida particular, mudei-me de 

Lisboa para o Algarve, mais propriamente para a Praia da 
Rocha, concelho de Portimão. Em boa hora o fiz, pois vim 
encontrar um ambiente muito mais calmo e descontraído, 
que me permite repensar toda a minha actividade filatélica, 
como maximafilista.
   

E porquê a Maximafilia e não outra especialidade 
filatélica? Simplesmente, tive a sorte de conhecer pessoalmente 
um dos maiores coleccionadores e realizador de postais - 
máximos do mundo. Foi ele o Engenheiro António dos Santos 
Furtado (18 - 09 - 1897 / 14 - 08 - 1991) algarvio de gema, natural 
de Marmelete, Monchique.
  

Ele viu em mim um aderente ferrenho, para esta 
nova especialidade filatélica, tendo - me oferecido um lugar 
na direcção da recém nascida Associação Portuguesa de 
Maximafilia (APM). Tudo isto aconteceu em 1978.
 
  Voltando à actualidade, possuo várias colecções, 
algumas altamente medalhadas, mas elas estavam “ 
paradas”. É um defeito meu, quando monto uma colecção, só 
muito dificilmente a altero, embora continue sempre a adquirir 
novas peças, tanto nos leilões, como nos clubes a que tenho 
aderido ao longo destes últimos 30 anos.
  

Como preito de homenagem a esta “nova terra” 
que me está a acolher muito bem, atrevo-me a dedicar esta 
colaboração maximófilia a esta região maravilhosa, que está 
muito bem representada na Maximafilia nacional.
 
  Comecemos por assinalar a sua situação geográfica 
que é: O Barlavento, ou “ de onde sopra o vento “, essa última 
nesga de terra mirando o mar, é a metade menos conhecida 
do Algarve, menos explorada pelas grandes enchentes de 
turismo que todos os anos escolhem as praias algarvias como 
destino de Verão.
  

Esta zona algarvia é o pedaço mais verde desta 
região, com a serra de Monchique como fundo e as praias 
selvagens da costa oeste a rematar o território. O barlavento 
algarvio é uma região privilegiada pela natureza, onde se 
encontram as três zonas naturais algarvias - o barrocal, a serra 
e o litoral.
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No interior encontramos vilas rodeadas de grande beleza natural e, na costa, antigas tradições 
piscatórias. Actualmente, os concelhos do barlavento algarvio são: Albufeira (fronteira com o sotavento), 
Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchique, Portimão, Silves e Vila do Bispo.

Devido à grande riqueza do solo ao excelente clima 
e ao facto de ser banhado pelo Oceano Atlântico, o Algarve 
foi ao longo dos séculos cobiçado por diversos povos. Embora 
grande parte dos seus antecedentes históricos se terem perdido 
no decurso dos anos, sabe - se através das descobertas 
arqueológicas, que os fenícios habitaram a Península Ibérica, 
tendo fundado colónias no Algarve. Crê - se que na época dos 
gregos e dos romanos o Algarve era denominado” Cyneticum 
“ e que fazia parte da Turtelândia, centro de uma civilização 
avançada.

Os árabes foram os últimos que aqui permaneceram, 
cuja influência está bem patente na arquitectura e até no 
próprio nome de Algarve, o qual deriva de Al-Gharb, que tem 
como significado “terra ocidental”. Na verdade, durante o 
longo período de estadia dos árabes nesta região (desde 711 
d.C. até 1249), aqui desabrochou e floresceu uma requintada 
civilização de elevado nível cultural e científico.

D. Afonso III, expulsou em 1250, os árabes e o Algarve 
cai definitivamente em poder dos portugueses.

Nos mapas antigos, Portimão está marcada como 
“ Portus Hannibalis “. Segundo a história, o grande general 
cartaginês Hannibal Barca, chegou aqui com as suas tropas 
e elefantes treinados para combate, durante uma das suas campanhas. Depois de ter atravessado os 
Alpes em 218 a.C., esteve quase a conquistar Roma. Tenha ou não passado por Portimão, o certo é que 
os cartagineses  se fixaram aqui. Foram  seguidos   pelos  romanos   e   mouros,   mas   só   depois  de   o   
rio  Arade   ficar  obstruído  e  Silves   ter   entrado   em   declínio   é   que   Portimão   se   tornou   uma   
importante   cidade   regional.

Esta povoação, nascida na margem esquerda do rio Arade, teria sido conquistada aos muçulmanos 
em 1250, pelos cavaleiros da Ordem de Santiago, tal como Alvor e Silves e foi frequentemente alvo de 
ataques e de pilhagens de mouros, holandeses, espanhóis e ingleses.

Dado o seu constante desenvolvimento, Portimão é hoje uma das cidades algarvias de maior 
importância, quer do ponto de vista económico, onde turismo tem grande influência quer do ponto de vista 
administrativo. O seu nível de desenvolvimento vale - lhe o estatuto de capital do Barlavento Algarvio, ou 
a “ segunda capital do Algarve”. Vive essencialmente do turismo e da pesca, possuindo grandes unidades 
hoteleiras e de habitação, nomeadamente ao longo da faixa costeira da Praia da Rocha.

Em 8 de Agosto de 1463, a pedido de um grupo de moradores desta localidade, o rei D. Afonso V 
concede autorização para a fundação de uma povoação que foi chamada de São Lourenço da Barrosa, 
sendo que, a sua localização seria muito próxima da foz do rio. Uma das primeiras vezes em que o nome 
de Portimão aparece escrito foi no ano de 1466.  Nessa data o soberano concede licença a Álvaro de 
Teives para explorar, por sua conta, o transporte de pessoas e mercadorias entre as duas margens do rio 
Arade, no “ lugar de Portimão “. Chamava - se lugar pelo simples facto de ainda não estar totalmente 
cercado por muralhas. Em 1476, Gonçalo Vaz de Castelo Branco recebe esta povoação por doação 
real, como agradecimento do soberano pela bravura manifestada na tomada de Arzila e na batalha de 
Toro, em Espanha.

Nas cortes de 1475 e de 1477 faz - se uma primeira referência a Vila Nova de Portimão, que ainda 
o não era, pedindo - se aí a conclusão das suas muralhas, pois só poderia ser considerada vila, aquela 
que estivesse totalmente cercada pelas mesmas. O donatário, Gonçalo Vaz de Castelo Branco ordenaria, 
de facto, concluir as muralhas e fortificar a povoação, deixando - a com quatro portas, as de Senhora da 
Graça, da Ribeira, de São João e a da Serra. Deixar - lhe - ia também três postigos; os de Santa Isabel, o 
da Igreja, e dos Fumeiros. Encimando as portas, já por D. João de Castelo Branco, viria a ser colocado a 
pedra de armas da vila, composta por um leão de ouro, armado de vermelho, em campo azul, com dois “ 
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J “ nos cantos superiores e dois “ B “ nos cantos inferiores, 
correspondentes às iniciais dos nomes de D. João e de 
sua mulher, D. Branca de Vilhena. Decorava – a ainda, 
um elmo entre os dois “ J “.
  

D. Manuel I, ao conceder carta de foral a Vila 
Nova de Portimão em 20 de Agosto de 1504 reformou 
o que havia sido dado por D. Afonso III quando esta 
localidade era ainda um simples lugar, segundo se refere 
no mesmo foral.

Com o terramoto de 1755 e o tsunami que se 
seguiu, entrando pela terra dentro, grande parte da vila 
e dos vestígios históricos da sua antiguidade foram na 
maior parte arrasados.

Em 1773, o Marquês de Pombal quis elevar esta 
vila a bispado. Nesse sentido, o rei D. José I mandou 
apresentar na corte o Bispo do Algarve, D. Frei Lourenço 
de Santa Maria (1752 - 1783). A oferta consistiria na 
atribuição do bispado de Aveiro a Frei Lourenço, já 
que pretenderia mandar dividir o bispado do Algarve. 
Para Bispo de Faro seria nomeado o Dr. João Teixeira 
de Carvalho e para Bispo de Portimão o Dr. Manuel 
Tavares Coutinho, que destas nomeações tomariam 
conhecimento a 28 de Setembro de 1773. Por falta de 
bulas de confirmação, que deveriam ser emitidas em 
Roma, esta situação nunca se tornaria definitiva.

Em Fevereiro de 1777, D. José I acabaria por morrer subindo ao trono a sua filha D. Maria I e Frei 
Lourenço de Santa Maria volta novamente para Bispo do Algarve. D. José I deu a Portimão novo foral 
de vila, em meados de 1773, ficando então a designar-se Vila Nova de Portimão, designação esta que 
manteve  até  1924.

Portimão foi elevada  à  categoria  de  cidade,  pelo  decreto - lei   nº.  1692  de  11  de  Dezembro  
de  1924, assinado  pelo  Dr.  Manuel  Teixeira  Gomes  ( Fig. 2 ),  diplomata  e  insigne  escritor  natural  desta  
cidade  na  sua  qualidade  de  Presidente  da  República.  Eis  a  sua  cronologia:

·	 1860 - Nasce a 27 de Maio, em Vila Nova de Portimão
·	 1877 - Estudante de medicina na universidade de Coimbra
·	 1882 - Estreia literária na Folha Nova, de Emídio de Oliveira. Colabora, ainda, na Folha de Hoje 

e no Primeiro de Janeiro.
·	 1899 - Primeira edição de “ Inventário de Junho “ .
·	 1903 - Primeira edição de “ Cartas sem moral nenhuma “ .
·	 1904 - Primeira edição de “ Agosto azul “ .
·	 1905 - Primeira  edição  de “ Sabina Freire “. Convive com as mais destacadas figuras  do  

mundo  literário. Fialho de Almeida, João de Barros, Abel Botelho, Trindade Coelho, entre outros.
·	 1909 - Primeira edição de “ Gente singular “ .
·	 1910 - A 5 de Outubro é proclamada a República.
·	 1911 - Columbano faz  os seu retrato.  É nomeado  enviado  extraordinário  e  ministro  

plenipotenciário  em  Londres. É o primeiro embaixador nomeado junto da corte britânica, 
após a revolução de 5 de Outubro.

·	 1915 - Na sequência  de  uma  campanha  contra  a  sua  acção diplomática em Londres, 
apresentou a sua demissão, que é recusada.

·	 1917 - Em Dezembro, Sidónio Pais toma o poder através de um golpe militar.
·	 1918 - Em Janeiro, é chamado a Portugal e deixa Londres. Sidónio Pais demite-o.  Em  Dezembro,  

Sidónio Pais é assassinado.
·	 1919 - É nomeado ministro plenipotenciário em  Madrid.  Passa  a  ser  diplomata  de  carreira.  

Regressa à legação  de  Londres.  No  Congresso  da  República,  a  candidatura  de Teixeira 
Gomes é derrotada, tornando-se Presidente da República António José de Almeida.

·	 1922 -  Chefia  a  delegação  portuguesa  junto  da  Sociedade  das  Nações  e  à  Conferência  
Económica Internacional, em Génova.

·	 1923 - A 5 de Agosto, apoiado pelo Partido Democrático, vence Bernardino Machado. É eleito 
7º Presidente da República.

·	 1924 - No dia 11 de Dezembro, Vila Nova de Portimão é elevada a cidade.
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·	 1925 - A 11 de Dezembro, renuncia ao cargo de Presidente da República. A 17 de Dezembro 
embarca  no cargueiro holandês “ Zeus “, que o levará para o exílio. Columbano pinta o terceiro 
retrato de Manuel Teixeira Gomes, que figura na Galeria dos Presidentes no Palácio de Belém.

·	 1926 - 1931 - Viaja por Itália e França. A 5 de Setembro, instala-se em Bougie (hoje Bejaia), no 
hotel de l, Étoile, na Argélia.

·	 1932 - Primeira edição de “ Cartas a Columbano “.
·	 1935 - Primeira edição de “ Novelas Eróticas “. Primeira edição de “ Regressos “.
·	 1937 - Primeira edição de “ Miscelânea “.
·	 1938 - Primeira edição de “ Maria Adelaide “. O livro é apreendido pela censura.
·	 1939 - Primeira edição de “ Carnaval Literário “. 
·	 1941 - A 18 de Outubro, morre no quarto nº 13 do Hotel de L’Etoile.
·	 1942 - Primeira edição de “ Londres Maravilhosa e outras páginas dispersas “.
·	 1950 - Em Dezembro, o Estado Novo autoriza a transladação dos restos mortais de Teixeira 

Gomes para Portimão.

Depressa se percebeu que era um homem de horizontes largos. Foi viajante, diplomata, político 
e intelectual e não esqueceu as suas raízes na obra literária que deixou. É uma referência para todos os 
portimonenses.

A seguir a Olhão, possui o segundo porto pesqueiro do Algarve (Fig. 3), desde sempre frequentado por 
navegadores e pescadores, e um dos mais movimentados do país. É uma povoação relativamente recente, 
sem grande história ou monumentos de 
vulto, mas que terá sido frequentada 
por fenícios, cartagineses, gregos e 
romanos. A presença romana prende-
se com as boas possibilidades que o 
amplo estuário do rio Arade oferecia 
para aportar as suas embarcações e 
é testemunhada pela existência de 
restos de um tanque de salga e de um 
balneário.

Nasc ida como ter ra  de 
pescadores, Portimão foi desde cedo, 
terra do agrado de todos aqueles que 
apreciam peixe e marisco, os frutos do 
mar. Com o decorrer dos tempos, a 
gastronomia associada e estas dádivas 
da natureza evoluiu para o peixe 
grelhado no carvão, como a sardinha, 
o carapau, o salmonete ou o sargo, a 
sopa de lingueirão e de peixe, de cação e de camarão, o arroz de safio, de polvo e de lingueirão, as lulas 
ferradas, os choquinhos com tinta, os carapaus alimados, a feijoada de buzinas, o atum de cebolada, as 
amêijoas à portimonense e a caldeirada de peixe, entre outras delícias gastronómicas.

A pesca e toda a actividade subsequente, bem assim como a agricultura, viriam a ser duas 
actividades económicas mais privilegiadas pelas suas gentes, dada a fertilidade do terreno e a abundância 
de pescado no mar mesmo ao lado.

Todas as terras costeiras do Algarve se dedicam à pesca, que é uma das principais indústrias da 
região. Xávega é o nome dado à rede artesanal utilizada na pesca do peixe miúdo. Aos barcos típicos 
que a lançavam e acompanhavam foi dado o nome de barco de xávega ou barco de arte de xávega. 

A arte da pesca do arrasto para terra, foi muito empregada na costa algarvia. Para além do 
aparelho, era usado um barco, o calão, e uma lancha, a enviadeira. Para deitar esta arte, é deixado 
um dos xicotes da cala (corda) em terra cercando com a rede que é largada até 10 a 15 braçadas de 
fundo e voltando a trazer o outro xicote da cala para terra. Depois puxa - se pelas cordas até o saco da 
rede chegar à praia. Tarefa que era feita por homens, mulheres e menores e em algumas praias, com o 
auxílio de juntas de bois ou muares. 

O calão era usado na pesca de arrasto. Grande lancha, movida por oito a dez remos por banda, 
tendo a proa arredondada, rematada no alto por duas fêmeas, semelhantes ao lombo de peixe. (Fig. 4)
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Uma das indústrias de maior sucesso era a da salga do peixe, tradição que remontava ao domínio romano, 
quando neste local, segundo a lenda, se situava o Portus Magnus Romano e, até o próprio donatário de 
Portimão, D. Martinho de Castelo Branco (1461 - 1531), 1º. Conde de Vila Nova de Portimão a privilegiou 
exercendo - a em larga escala, no sítio de Portimões (Estrumal) onde se encontravam cetárias romanas 

(tanques para o fabrico do garum, 
uma pasta de peixe feita com sal 
e especiarias), beneficiando da 
isenção de direitos dada por D. 
Manuel I em 1498. A fama e grandeza 
que Portimão foi adquirindo, por 
conta do bom trabalho dos seus 
habitantes, depressa fez com que 
a vila suplantasse a de Alvor, esta 
igualmente importante e afamada 
distando apenas quatro quilómetros 
de Portimão.

No século XX as fábricas de 
conserva de peixe constituíam o 
principal sustentáculo económico de 
Portimão. Gerações de portimonenses 
labutaram e viveram dessas fábricas, 
hoje extintas. Numa terra muito ligada 
ao mar, justifica - se que todos os anos 
haja um festival da sardinha, é já uma 
imagem de marca durante o mês de 

Agosto a decorrer na zona ribeirinha da cidade, conta também com artesanato e grande animação, 
enquanto ao som de muita música, se come a bela sardinha assada no pão.
 

A Marina de Portimão está rodeada por algumas das mais famosas e bonitas praias da Europa, 
assumiu uma posição de líder português, como destino preferencial de mega - iates até 50 metros. Situada 
na barra mais segura do país, no amplo estuário do rio Arade, estende - se por uma área com cerca de 25 
ha. Tem águas profundas que permitem entrar e áreas de manobra, abrigadas dos ventos predominantes. 
Inserida num condomínio de luxo, com praia exclusiva, hotel, restaurantes, lojas, bares e magnífica piscina 
oceânica, virados para o mar, tem vigilância contínua. Possui ainda, estacionamento privativo ao ar livre 
e coberto.

O porto de cruzeiros de Portimão é cada vez mais procurado pelas principais companhias turísticas, 
prevendo - se anualmente que façam escala neste destino um total de 30.000 passageiros. A esses números 
acrescem as ligações semanais operadas pelo ferry “ Volcan de Tijarafe “, da empresa Navieras Armas, 
rumo ao Funchal e às Canárias, que no primeiro ano de funcionamento transportou 25.948 passageiros e 
um total de 10.820 veículos.

Segundo informação da Câmara Municipal de Portimão, durante o ano de 2010 irão passar pelo 
porto de cruzeiros cerca de 60 mil turistas.

Dos monumentos para visitar destacamos a Igreja Matriz, gótica e com três naves (séc. XVI); o 
Colégio da Companhia de Jesus (com fachada maneirista e igreja anexa, mandada edificar, cerca de 
1670 pelo padre Bartolomeu Duarte); a Capela de Nossa Senhora do Amparo; o Jardim 1º. De Dezembro, 
este espaço, outrora designado por Praça do Município, foi inaugurado em 1931. O seu acesso, a partir 
do topo sul, é feito por escada de pedra, ladeadas por duas figuras femininas estilizadas, com a função 
de candeeiros em estilo Arte Nova ou Art Deco. Ladeando este magnífico jardim, encontram-se bancos 
decorados com azulejos de painéis alusivos a vários acontecimentos - chave, de 1143 a 1910, da história 
de Portugal.

O Museu Municipal de Portimão, inaugurado em 2008, está localizado à beira do rio Arade, na 
desactivada fábrica de conservas “ Feu Hermanos “. Foi mantida a traça original do edifício, e a sua antiga 
funcionalidade foi valorizada. Este museu detém hoje um papel essencial como elo de ligação
Entre a cidade e o rio.

A autarquia criou uma comissão instaladora do museu, a partir do qual se deu origem ao projecto 
museológico municipal, inicialmente orientado para o levantamento do património arqueológico, industrial, 
etnográfico, arquivístico e iconográfico da região. Em 1988 abriu o Centro de Documentação e Informação, 
e em 1997 uma sala de exposições temporárias.
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Neste ano de 2010 ganhou o prémio para o melhor museu, atribuído pelo Conselho da Europa. O 
museu de Portimão é a jóia da coroa cultural da cidade. Portimão Arena, é o maior espaço para eventos 
indoor (recinto fechado) a sul de Lisboa.

Não havendo pontes, no Séc. XV o rei D. Afonso V, concede a Álvaro de Teives, o privilégio de 
explorar a travessia do rio Arade com uma barca. A passagem para a outra margem fazia - se de formas 
alternativas. Nos finais do séc. XVIII, o bispo do Algarve, D. Francisco Gomes de Avelar (1789 - 1816), manda 
construir uma passagem (calçada no meio do sapal), que ligava Portimão a Ferragudo. No extremo da 
calçada havia 2 pilares em cantaria, e num deles podia ler - se o seguinte: “ a vida presente é a passagem 
para a eternidade“. Até quase finais de séc. XIX, sobre o rio Arade, não havia pontes. Entre Janeiro de 1875 
e Abril de 1876, constrói - se a ponte rodoviária. A obra foi executada pela Companhia Five Litle, segundo 
um projecto de Gustav Eiffel.  

A  Ponte Nova ( f ig .  5) , 
inaugurada a 12 de Setembro de 
1991, sobre o rio Arade, é uma notável 
obra de engenharia. Com 842 metros 
de extensão, trata – se de uma ponte 
de tipo atirantado com vão central 
e dois laterais, apoiada apenas 
nos seus extremos e integralmente 
suspensas das torres.

A ponte foi  totalmente 
construída em betão pré – esforçado, 
sendo os  t i rantes  const ru ídos 
por cordões de aço. Esta ponte 
constitui um eixo fundamental no 
desenvolvimento económico da zona 
do estuário do Arade, e dinamiza 
uma área geográfica de grande 
interesse estratégico e económico e 
de singular beleza territorial. A última 
ponte a construir – se aqui foi a do auto – estrada Via do Infante. (Scott A – 22)

Quando ao comboio, no que respeita ao barlavento algarvio, o ramal Tunes – Lagos, aprovado 
em 1889, viu concluída a sua primeira fase de construção em 1903 com a sua chegada à Mexilhoeira da 
Carregação (concelho de Lagos), na margem esquerda do rio Arade e em 1915, a travessia do rio por 
uma ponte ferroviária, permitiu a chegada a Portimão e a Lagos, em 1922.   

Autódromo Internacional do Algarve - é considerado um dos melhores e mais avançados a nível 
internacional. Este projecto inovador em Portugal assenta no relevo natural do terreno e aposta fortemente 
na segurança dos pilotos e do público. O circuito tem 4,6 km. De extensão e fica a dez minutos de distância 
do centro da cidade de Portimão e possui capacidade para mais de oitenta mil pessoas sentadas. É um 
projecto privado com o apoio da autarquia. Fica situada no Sítio do Escampadinho, freguesia de Mexilhoeira 

Grande, concelho de Portimão.
 

É  u m a  i n f r a - e s t r u t u r a 
moderna e tem condições para 
vir a acolher um Grande Prémio de 
Formula 1. O traçado, tem alguns 
desníveis e bonito enquadramento 
paisagístico, é muito técnico e 
exigente e já mereceu os maiores 
elogios por parte dos pilotos das 
principais equipas que aqui já 
realizaram provas e treinos.

Cão de água do Algarve 
(Canis  aquat icus)  -  Afável  e 
inteligente, este palmípede canídeo 
é único em Portugal. Foi uma das 
primeiras raças a ser conhecida no 
mundo. Excelente mergulhador, este 
cão estabeleceu uma relação de 
afeição com pescadores e visitantes.
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 Este animal devido às suas características próprias está ligado à pesca algarvia, vivendo 
praticamente nos barcos dos pescadores. Devido a vários factores ligados à modernização da pesca e 
não só, este animal está em vias de extinção. É um animal bem proporcionado, com cerca de 60 cm de 
altura, pêlo comprido e lanudo, orelhas largas, cabeça curta, pernas robustas mas curtas, de cor cinzenta, 
preta, acastanhada e tendo os dedos das patas ligados por membranas que permitem a sua deslocação 
na água com facilidade.

No Algarve, o cão de água é um verdadeiro 
pescador, acompanhando - os nas suas pequenas 
embarcações tanto na costa como no alto mar. Quando 
se verifica que o peixe cai na rede, procede - se à 
colheita do pescado. Devido às redes rudimentares, 
acontece muitas vezes que vários peixes saltam da rede, 
iniciando - se aí, o útil trabalho do cão, que lançando 
- se à água, recupera o peixe que tinha saltado. 
Como nadador não há outro igual, não receando a 
temperatura da água no Inverno.

A bordo dos navios mercantes algarvios era raro 
não haver um destes cães para guardar a embarcação 
enquanto ancorada. (fig. 6)

A Praia da Rocha foi conhecida durante 
largos anos por “ praia das artes”, estendendo-se 
desde a Fortaleza de Santa Catarina de Ribamar até 
ao Miradouro dos Três Castelos. Um túnel aberto nos 
rochedos liga a Praia da Rocha a uma série de outras 
praias que a continuam e se consideram oficialmente 
englobadas na mesma designação, e que são a Praia 
dos Castelos, a Praia do Vau, Prainha, a dos Três Irmãos 
e a de Alvor, ricas no colorido e cujo recorte caprichoso 
da falésia termina na barra do Alvor. O areal a Praia 
da Rocha, começa defronte da fortaleza e termina no 
Buraco da Avó, depois indo até à Ponta João de Arém, 
para lá da Praia do Vau (Fig. 7).

É a mais famosa praia do barlavento algarvio. Situada na baía de Portimão é uma das mais extensas 
praias do Algarve, com 3.500 metros, cercada de penhascos de grande beleza. Da sua fina areia dourada 
a perder de vista é um centro turístico cosmopolita, desde o séc. XIX, altura em que era especialmente 
procurada pelas famílias de alta sociedade. Por possuir águas límpidas de cor turquesa de boa qualidade, 
tem a garantia da “ Bandeira Azul “ (Fig. 8).

Dominando a entrada da barra, encontra-se a Fortaleza de Santa Catarina de Ribamar, com 
capelinha anexa, mandada construir no reinado de D. João III, por ordem de D. João de Castro (Governador 

do Reino do Algarve), para protecção da 
cidade de Silves e Vila Nova de Portimão, 
dos piratas turcos, berberes e espanhóis.

Foi seu autor o engenheiro militar 
Alexandre Massaii que tinha feito estudos 
sobre as estruturas defensivas do Algarve 
e que propôs a construção de duas 
fortalezas : a de Santa Catarina de 
Ribamar, do lado de Portimão, e o Forte 
de São João, em Ferragudo, na margem 
oposta do rio Arade. (Esta informação 
consta num painel de azulejos afixados 
no local).

A  P ra ia  da Rocha possu i 
numerosas esplanadas. Esta é realmente 
a zona mais movimentada, com grande 
oferta de restauração, os melhores hotéis 
e as noites mais quentes.
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Fig.  7  -  Afinsa  3126  -  Yvert  2802 * Rocha Central  -  
carimbo  de  Praia  da  Rocha

Fig.  8  -  Afinsa  1479  -  Yvert  1481* Praia Alemão  -  carimbo  
de  Praia  da  Rocha
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O turismo provocou uma verdadeira corrida à construção de grandes unidades hoteleiras e de 
habitação, nomeadamente ao longo da faixa costeira da Praia da Rocha, com edifícios de grandes 
dimensões, mas de desigual qualidade arquitectónica.

O Hotel Algarve Casino abriu as portas em 1967 e possui uma localização privilegiada, mesmo em 
cima da praia, Trata-se do primeiro hotel - casino existente em Portugal. Os seus 209 quartos e suites estão 
equipados com todos os equipamentos modernos.

Quem gosta de aliar praia e desporto, poderá desfrutar das actividades na Área Desportiva da 
Praia da Rocha, um dos principais pólos de atracção do verão que juntará animação sem parar.

Albufeira - delimita as duas partes em que se divide o litoral algarvio, ficando a zona contínua de 
costa baixa e arenosa para este e a zona das arribas e falésias para oeste, ou seja, ela é a fronteira entre 
o Barlavento e o Sotavento.

O seu topónimo advém do árabe “ al buhera “ (lagoa).O típico casario branco agrupa-se nas 
encostas de duas colinas, que se erguem sobranceiras ao mar, separadas uma da outra por uma quebrada.

É um dos principais centros turísticos do país, dotado de estruturas que ombreiam com o melhor 
que há no estrangeiro em estâncias marítimas de veraneio. Nos arredores cultivam-se árvores de fruto, e 
mais concretamente figueiras e amendoeiras e cria-se gado.

A sua área encontra-se ocupada pelo homem pelo menos desde o ano 2.000 a.C...Os romanos 
deram-lhe a designação de Baltum. Foi ocupada pelos árabes no ano 716. O seu castelo, praticamente 
inexpugnável devido à sua posição estratégica, foi o último reduto agareno a cair nas mãos de D. Afonso III, 
que por desforço assinalou a vitória com a prática de desnecessárias crueldades. Submetida Albufeira em 
1249, logo em 1250 foi doada à Ordem de Avis. D. Manuel I outorgou-lhe foral novo a 20 de Agosto de 1504.

Albufeira ficou quase totalmente destruída pelo terramoto de 1755; uma grande vaga submergiu 
totalmente a parte baixa da vila, onde ficaram em pé apenas 27 casas e essas prestes a ruir; quando o 
mar se retirou, os sobreviventes acorreram à igreja, então situada perto da praia; um novo abalo, porém, 
fez ruir a vasta nave que sepultou sob os escombros os seus 227 ocupantes.

Foi a partir mais ou menos de 
1960 que Albufeira se transformou numa 
grande estância turística de renome 
internacional. Adquiriu a categoria 
de cidade por lei de 23 de Agosto de 
1986, ficando esse dia como feriado 
municipal. As suas praias, do lado do 
barlavento, são: Baleeira, Coelha, São 
Rafael, Castelo e Galé.

O carro de canudo era um 
meio de transporte típico da região 
algarvia. Este carro era semelhante ao 
carro de canudo do Alentejo, com a 
característica de ter pinturas sobre a 
capota, com varais, para um só animal. 
O último carro de canudo algarvio 
existiu em Albufeira, sendo depois 
vendido para Londres.

O selo de 16$00 da emissão “ Carros Rurais Portugueses “, reproduz o carro de canudo algarvio, 
que por lapso dos CTT foi emitido como sendo do Alentejo. (Fig. 9). 

Aljezur significa “ ribeira das pontes “ em árabe. O assoreamento levou ao estagnar das águas da 
ribeira de Aljezur, que atravessava a cidade em direcção ao mar, por entre uma planície fértil. Situada no 
coração do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Aljezur é uma localidade algarvia 
com marcas alentejanas. Junto ao litoral, mas um pouco afastada do mar, no alto de um monte, esta é 
uma povoação com vestígios pré - históricos. Aqui, há cerca de sete mil anos, existiu a cultura mirense, 
povo nómada que circulava entre-os-rios Mira e Burgau, vivendo do que recolhiam, entre a água doce 
e salgada e a terra.

Aljezur foi, no entanto, fundada pelos árabes no séc. X, atraídos pelo seu clima e praias de fácil 
ancoragem. Esta havia de ser tomada por ordem de D. Afonso III, com o auxílio de D. Paio Peres Correia, 
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Fig.  9  -  Afinsa   1438  -  Yvert  1436 * Carro  de  canudo  -  
carimbo  de  Albufeira
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mestre da Ordem de Santiago, que tomaram o castelo aos mouros em 1246. Aljezur passou a vila em 1280.

No séc. XVII foram aqui construídos dois fortes, para proteger a costa de investidas inimigas. Primeiro, 
em 1635, foi o forte da Arrifana. Depois, em 1673, foi a vez 
do forte da Carrapateira, ambos localizados em duas 
praias de uma enorme beleza natural.  

Flores de beleza invulgar pela sua raridade 
alegram ao longo do ano, a paisagem com o seu 
colorido, impregnando - a do seu aroma. Reproduzimos 
a Joina, flor silvestre cujo nome científico é “ Limonium 
multiflorum “ que é típica desta região. (Fig. 10)

A batata - doce de Aljezur, produzida em pleno 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 
é um tubérculo que dispõe de condições únicas para o 
seu cultivo. Os solos de textura arenosa, pouco espessos 
à superfície e compactos no subsolo, aliados a um clima 
mediterrânico de influência marítima, conferem um sabor 
especial a este tubérculo. Cozida, assada ou frita, o seu 
sabor é único.

Alvor, o seu nome vem do árabe “ albur “ que 
significa “ campo inculto “. Esta povoação árabe, 
ficou destruída ao ser conquistada por D. Sancho I, a 3 
de Junho de 1189. Perdida  em  1191,  foi recuperada  
definitivamente  em  1250.  D.  Dinis  reedificou  o  castelo  
em  1300. D.  João  II   (  doente  com  hidropisia,  mais  
conhecida  como   “ barriga  de  água “ ),   vindo  das  
Caldas  de  Monchique,  nela  faleceu  a  25  de  Outubro  
de  1495.

D. Manuel I concedeu foral a Alvor, que elevou 
a vila e que veio a ser integrada na Casa dos Távoras, o Marquês de Pombal retirou - lhe essa categoria. 
Alvor recuperou a antiga categoria de vila, por lei de 19 
de Abril de 1988.

  Chaminés algarvias = Cilíndricas ou prismáticas, 
quadradas ou rectangulares, simples ou elaboradas, são 
um símbolo da região e uma prova da influência de cinco 
séculos de ocupação árabe. Um legado arquitectónico 
presente em grande parte das cidades e vilas do sul de 
Portugal e visível nas ruas estreitas e na estrutura das casas.

Elas são dos principais aspectos turísticos do 
Algarve. Durante centenas de anos, os donos das casas 
desta província tinham orgulho na beleza e originalidade 
das suas chaminés. Inicialmente esculpidas em madeira, 
mais tarde em cerâmica, e actualmente, menos românticas, 
em cimento. 

Poder-se-ão encontrar raramente, no Algarve, duas 
chaminés iguais. O seu valor media - se pelo tempo que a 
mesma demorava a fazer. Quando mais delicada e difícil 
era a sua elaboração, mais dispendiosa se tornava. É por 
isso que as chaminés tomam as formas mais variadas:

·	 As que apresentam simples ranhuras,
·	 As que ostentam complicados e belos 

rendilhados,
·	 As que representam miniaturas de torres de 

relógios ou de casas.

As chaminés ultrapassam a sua função de uso e 
representam, antes de mais, um papel ornamental. Prova 
disso era a presença frequente nas casas de campo de duas chaminés. Uma delas estava na chamada 
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fig.  -  10  -  Afinsa  1915  -  Yvert  1783 * Flor  
Joina  -  carimbo  de  Aljezur

Fig.  11  -  Afinsa  1479  -  Yvert  1481* 
Chaminé  algarvia  -  carimbo  de  Alvor
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“casa do forno “ onde havia a fornalha e o forno, onde se costumava comer. A outra, a rendilhada, 
aparecia na cozinha que só se utilizava para festas ou quando havia visitas.

É de Alvor a chaminé que ilustra o postal e o carimbo comemorativo do Congresso e Feira de 
Turismo do Algarve, em Alvor, datado de 27 - 01 - 1983. (Fig. 11)

Ao longo do ano realizam - se no Algarve várias competições desportivas, de âmbito nacional e 
internacional, como provas de golfe, atletismo, hipismo, automobilismo, velam, ginástica, etc. São muitos 

os turistas que visitam o Algarve pelo 
golfe e, no concelho de Portimão, 
existem quatro campos onde podem 
satisfazer os seus desejos. O mais 
antigo campo com 18 buracos no 
Algarve é o Penina Championship Golf 
Course, inserido no Hotel Le Meridien 
Penina Golfe & Resort. Foi desenhado 
pelo mítico arquitecto do golfe Sir 
Henry Cotton, em meados dos anos 
60 do século passado.

Tem de comprimento 6.273 
metros e é um por 73. É um campo 
que se estende por um terreno repleto 
de árvores, e obstáculos de água. 
Destaque para dois dos seus melhores 
buracos, que são o 5º. E o desafiador 
13º, um par - 3 junto ao lago que 
foi considerado um dos melhores 
quinhentos buracos do mundo. 
A dificuldade é tal que, quando 

limparam o lago, encontraram cerca de vinte mil bolas no fundo. Este campo é enquadrado pela serra 
de Monchique. (Fig. 12)

A Ria de Alvor está integrada na Rede Natura 2000. Este património ecológico não tem paralelo 
no concelho.

O Aeródromo Municipal de Portimão fica situado na Penina, tem uma pista de betão asfaltado, 
medindo 930 metros de comprimento e 
30 metros de largura.
 

Lacóbr iga  fo i  a  p r ime i ra 
designação de Lagos, topónimo que 
contém a terminação céltica “ briga 
“que quer dizer “ altura “. A história da 
cidade remonta mesmo ao séc. IV a.C., 
quando os cartagineses aqui assentaram 
um centro de comércio e introduziram o 
cultivo da vinha e do olival.

No séc. I a.C., Sertório defendeu 
os muros da povoação contra as hostes 
de Roma, que acabou por impor o seu 
poderio. Foi posteriormente ocupada, no 
séc. V, VI e VII, por visigodos, bizantinos 
e árabes.

Daqui partiu a grande armada, 
constituída por 232 naus, que conquistou 
Ceuta em 1415. Aqui funcionou também, 
a partir de 1411, o primeiro mercado de escravos da Europa, recordado pela placa afixada sobre as 
escadas da Rua da Senhora da Graça. D. Manuel I refez as muralhas da vila a quem concedeu foral em 
1504, renovado em 1556 por D. João III. D. Sebastião elevou a vila á categoria de cidade em 1573, quando 
na sua grandiosa baía juntou a armada de 800 navios com que partiu para a jornada que culminou em 
Alcácer Quibir. O mesmo soberano elevou Lagos a capital do Algarve, função que desempenhou até 1755, 
data do terramoto que destruiu por completo a cidade, matando mais de 200 pessoas e provocando um 
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Fig.  12  -  Afinsa  2898  -  Yvert  2589 * Golfe  na  Penina  -  
carimbo  de  Alvor

Fig.  13  -  Afinsa  1676  -  Yvert  1620 * Monumento  a  Gil  Eanes  -  
carimbo  de  Lagos
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maremoto com ondas de mais de 11 metros de altura.

Em 1419, o Infante D. Henrique foi nomeado governador do Algarve por seu pai, D. João I. O 
Infante D. Henrique fixa - se em Lagos, a poucos quilómetros de Sagres. A4, organiza as suas expedições, 

marcando assim o início da Grande 
Era dos Descobrimentos Marítimos.

Só em 1433, Gil Eanes (Fig. 
13) ao seu serviço, consegue chegar 
ao Cabo Bojador. Estavam assim 
dados os primeiros passos da epopeia 
dos descobrimentos marítimos. Por 
ocasião das comemorações dos 
cinco séculos da morte do Infante, em 
1960, foi encomendada a construção 
de uma estátua ao escultor Leopoldo 
de Almeida. Esta ergue - se em Lagos, 
na Praça do Infante D. Henrique (Fig. 
14)  

O casario de Lagos estende 
- se pela margem direita da foz da 
ribeira de Bensafrim e na beira – mar 
da baía de Lagos, que vai da Ponta 
da Piedade até à Ponta dos Três 
Irmãos (ou do Facho). Sabe - se que 
foi cercada de muralhas, pois ainda 

há indícios em algumas quintas e recebeu diversos privilégios pela mão do rei D. Afonso V.

A vila de Monchique encontra - se aninhada num vale que decorre entre os altos da serra de 
Monchique. Dos bons ares da serra às características terapêuticas das suas águas, conta - se que os 
romanos foram atraídos por esta localidade, dando assim início ao seu povoamento.

Aos romanos se deve a construção de um importante balneário, onde hoje se situam as famosas 
Caldas de Monchique e respectivas termas. No entanto, algumas ferramentas pré - históricas aqui 
encontradas e vários dólmenes que se situam nas suas redondezas apontam para uma ocupação anterior. 
Infelizmente poucos registos existem sobre a história desta localidade, da qual apenas constam referências 
após 1733, data em que foi elevada à condição de vila pelo rei D. José I.

Apelidada de jardim algarvio, 
ou pulmão do Algarve,  a sua 
localização privilegiada e o repouso 
que as suas termas proporcionam, 
aliadas a uma excelente gastronomia, 
converteram Monchique num local de 
grande interesse turístico. Em pleno 
coração da serra de Monchique, 
esta vila desenha - se com casas 
caiadas de branco, chaminés 
algarvias e estreitas ruas calcetadas. 
Ao centro, a população cruza - se 
na pequena praça, enquanto os 
turistas aí procuram o descanso numa 
esplanada ou à sombra de uma 
árvore. Calda de Monchique fica 
situada a cerca de 6 km. De distância, 
em direcção ao sul.

É na serra de Monchique que 
fica situada a noroeste da cidade de 
Silves, que encontramos um Algarve diferente. Habitada desde a Idade da Pedra, esta é a zona de maior 
pluviosidade do Algarve, com uma temperatura média mais suave, cursos de água com maior caudal e 
períodos de seca mais curtos, em redor dos quais medronheiros, castanheiros (já poucos), amieiros, freixos, 
sobreiros e carvalhos formam verdes galerias onde se concentra a humidade. Nela se encontra o lagarto 
de água de cabeça azul (Lacerta schreiberi) que é uma espécie protegida. (Fig. 15)
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Fig.  14  -  Afinsa  2188  -    Yvert  1982 * Estátua  do  Infante  -  
carimbo  de  Lagos

Fig.  15  -  Afinsa  2265  -  Yvert  2043 * Lagarto  de  cabeça  azul  -  
carimbo  Monchique
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Reza a lenda que se bebermos água da fonte do amor que se esconde nos bosques da serra de 
Monchique nos apaixonamos pela vida. Diz - se que as suas águas são boas para muitas doenças, como 
reumatismo, desordens alimentares e 
problemas de pele. Os romanos assim 
o acreditaram assim como o nosso rei 
D. João II. Os visitantes podem escolher 
entre várias terapias pela água, 
usando vapores, jactos de água, 
hidromassagem e algas quentes.

Para dis t r ibui r  as  águas 
das termas pelas redondezas, era 
antigamente usada uma carreta 
de madeira, com varais, para um só 
animal. No interior tinha divisões para 
comportar as bilhas de água. (Fig.16)

A serra da Fóia, pertence a 
Monchique, tem a altitude máxima 
de 902 metros - a mais elevada de 
todo o Algarve -, onde se avista quase 
metade de Portugal.

No reinado dos Filipes, em 
Portugal, surgem as primeiras referências escritas acerca do mel da serra de Monchique.  A monografia “ 
História do Reino do Algarve “, terminada por volta de 1600 e compilada por Henrique Fernandes Sarrão, 
descreve as encostas serranas como terra abundante de água e árvores de fruto, além de ter “ muito 
mel e cera e pão “. A fundação do Convento de Nossa Senhora do Desterro em 1631 está na origem 
do “ bolo de tacho “. A receita é dos frades franciscanos e levava azeite, mel, milho e banha, produtos 
emblemáticos da época.

Na serra de Monchique é a extensa variedade da flora, com destaque para o rosmaninho, urzes, 
mongariça, eucalipto, medronheiro, alecrim, esteva, lavanda, castanheiro, cerejeira, ameixoeira, alfazema, 
citrinos e outras flores características da serra algarvia, que contribuem para a qualidade do mel que 
servem de pasto à abelha apis mellífera. A riqueza em sais minerais e a aparência cristalina fazem dele um 
precioso néctar biológico obtido de forma artesanal. Historicamente, foram os romanos que deram grande 

impulso à apicultura nesta região, sendo 
este mel considerado, desde há muito, 
de alta qualidade. É um dos nove casos, 
em Portugal, com a categoria D.O.P. 
(Denominação de Origem Protegida).

Medronho - É nas montanhas à 
volta de Monchique que se encontra 
o melhor medronho do Algarve. Esta 
aguardente forte é feita das bagas 
dos medronheiros que aqui crescem 
abundantemente. As bagas apanham - 
se no Outono e deixam - se a fermentar 
durante 3 meses ou mais, depois dos 
quais o álcool é extraído, aquecendo 
- se a mistura numa grande destilaria 
de cobre. A melhor bebida, segundo 
os habitantes da região, é a caseira, 
com uma cor mais amarelada do que 
as variedades comercializadas. Diz - se 
que se beber apenas medronho não 
ficará com ressaca se, por outro lado, 
o misturar com cerveja ou vinho, os 

resultados serão desastrosos. Esta vila do concelho de Vila do Bispo, fica situada perto da ponta de Sagres, 
cuja enseada forma um excelente porto natural e em cujo extremo superior está a Cabo de São Vicente.

O promontório de Sagres - referenciado desde o pré - história como “ Sacrum Saturni “ - é um ponto 
estratégico na costa algarvia, que protege a sua enseada e constitui excelente ancoradouro e ponto de 
desembarque, também de observação e controlo da navegação costeira desta importante rota entre o 
Mediterrâneo e o Atlântico Norte. (Fig. 17)
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Fig.  16  -  Afinsa  1435  -  Yvert  1433 * Aguadeiro  típico  -  
carimbo  de  Caldas  de  Monchique

Fig.  17  -  Afinsa  2392  -  Yvert  2148 * Nau “ D.  Fernando  II  e  
Glória “  -  carimbo  de  Sagres
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A ideia de protecção da navegação foi, certamente, um dos motivos que norteou o 
estabelecimento do Infante D. Henrique em Sagres. Face à importante estratégica do local, no séc. XV, 
foi iniciada a construção de um porto fortificado para defesa das enseadas da Marreta e do Beliche. 
Foi remodelado no reinado de D. 
Sebastião, no período filipino e em 
finais do séc. XVII, durante o reinado 
de D. Maria I. Dispunha de dois 
baluartes e três baterias. No séc. XVIII, 
chegou a ter 14 canhões e a estar 
guarnecido por uma Companhia.  

No seu inter ior está um 
pequeno museu, a Igreja de Nossa 
Senhora da Graça (séc. XVI). Um 
relógio de sol (no torreão central) 
e uma rosa-dos-ventos gigante, 
representada por pedras alinhadas, 
que só foi descoberta em 1928, 
por baixo do chão da igreja. Os 
historiadores não são unânimes em 
data-la da época do Infante D. 
Henrique. (Fig. 18)

A fortaleza de Sagres foi 
reconstruída no séc. XVIII. Ainda hoje 
se pode admirar no interior dos seus muros o que era a Escola de Navegadores, uma gigantesca bússola 
foi construída no interior. Diz - se que o Infante D. Henrique a utilizava nos seus estudos.

Da ponta de Sagres vislumbra - se uma das mais emocionantes imagens sobre o Oceano Atlântico, 
distinguindo - se toda a linha costeira até Lagos. (Fig. 19)

Aqui seria a sede da lendária 
escola náutica fundada pelo Infante 
D. Henrique, o célebre navegador 
da “ Ínclita Geração “, que viveu em 
Lagos e teve um papel fundamental 
na defesa do Algarve contra os 
ataques dos piratas mouros. Aqui 
morreu em 1460, no seu paço, na 
ponta de Sagres.

E s t a  p a r t e  d a  c o s t a 
já  fo i  testemunha de muitos 
acontecimentos, Cristóvão Colombo 
naufragou ao Largo do Cabo de 
São Vicente, em 1476. O seu barco 
foi atacado por piratas, mas ele 
conseguiu fugir nadando 10 kms 
até à costa.

Em inícios do séc. XVI, o 
bispo D. Fernando Coutinho ordenou 
a construção de uma muralha para 

defesa deste local. Mais tarde, D. João III mandou edificar uma fortificação que foi devidamente guarnecida 
e artilhada. No entanto, estas defesas nada puderam perante o ímpeto do ataque do corsário inglês Francis 
Drake, que destruiu a fortaleza e o convento ali existentes, no ano de 1587. Esteve em actividade até ao 
séc. XIX, época em que todas as construções foram adaptadas a farol (1846).

A construção original desta fortaleza está documentada num desenho de 1587. Está classificada 
como monumento nacional deste 10 de Junho de 1910. 

O Cabo de São Vicente, também chamado “ o fim do mundo “ e “ onde a terra acaba e o mar 
começa “ é um enorme calhau que entra pelo mar dentro. De acordo com a tradição, o nome advêm 
– lhe de o corpo de São Vicente ter flutuado ali, depois da sua morte em Valença. O edifício do farol, 
conforme inscrição numa placa local, foi “ mandado construir por ordem da Senhora D. Maria II”, tendo 
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Fig.  18  -  Afinsa  e  Yvert  -  selo  personalizado * Fortaleza  de  
Sagres  -  carimbo  de  Sagres

Fig.  19  -  Afinsa  868  -  Yvert  878 * Carta  topográfica  -  carimbo  
de  Sagres
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em 1908 recebido um dos poucos aparelhos lenticulares 
de Fresnel, hiper – radiante usados em Portugal. Uma 
descrição mais completa deste farol, foi por mim feita na 
página 77 do nosso boletim nº. 423, editado em Março 
de 2009 (Fig. 20). O radiofarol ali existente é de grande 
utilidade. O seu feixe luminoso é o mais forte de toda a 
Europa, projectando a luz até à distância de 60 milhas, 
dentro do oceano.

O povoamento de “ Cilpes “ (ou Xelb, capital do 
Algarve árabe) surge no séc. IV a.C. Em 1189 era uma 
cidade mais fortificada do que Lisboa e dez vezes mais 
rica e grandiosa em edifícios. Foi neste mesmo ano que D. 
Sancho I (Fig. 21) se apoderou de Silves, intitulando – se “ 
rei de Portugal, de Silves e do Algarve “. Em 1191 os árabes 
recuperam a cidade que foi definitivamente libertada, 
em 1249, por D. Paio Peres Correia, mestre da Ordem de 
Santiago da Espada. D. Afonso III outorgou – lhe foral em 
1266, renovado por D. Manuel I em 1504. O seu castelo 
foi provavelmente erigido sobre um castro romano, por 
sua vez construído sob uma fortificação do Neolítico. 

A edificação 
actual remon-
ta ao séc. IX, 
apresentando 
várias torres 
inser idas no 
pano das mu-
ralhas e outras 
l igadas  por 
arco ao corpo principal. No interior é de especial interesse a “ 
cisterna dos cães “ e a “cisterna da moura encantada “.  Para 
além da muralha do castelo havia a da almedina (ou da cidade 
velha), a do arrabalde (que protegia a parte baixa da urbe) e 
a da couraça (uma quarta cintura de muralhas que defendia a 
conduta de água, desde o rio ao castelo). A Sé (actual Igreja de 
Santa Maria) é um edifício românico – gótico de três naves (séc. 
XI – XII), com 
pórtico ogival e 
capela-mor de 
gótico florido.

Esta ci-
dade fortifica-
da, foi um im-
portante centro 
cultural e eco-
nómico no tem-
po dos mouros. 

Os vestígios árabes são inúmeros, muito deles ainda visíveis. 
Outros, infelizmente ao abandono ou destruídos por incúria 
dos responsáveis por este tipo de vestígios. O dia da cidade 
de Silves comemora – se sempre a 3 de Setembro, dia que 
marca a ocupação definitiva do Algarve, pelas tropas sob 
orientação de D. Afonso III. (Fig. 22)

Os CTT assinalaram o acontecimento com um selo 
concebido por Luís Filipe de Abreu, com a taxa de 100$00. 
Houve, como de costume, o carimbo de 1º. dia de Faro. 
Pena   foi   que   o  acontecimento não  tenha  sido  assi-
nalado  em  Silves,  com  uma marca de 1º. dia, ou com  
uma  marca comemorativa,  como  é  vulgar  acontecer  
noutras  ocasiões.

A  primeira  sé   da   cidade  de  Silves  presume – se  
que  tenha  sido   na  antiga   mesquita,  convertida  em  

Fig. 20 - Afinsa 1806 - Yvert 1701* Farol Cabo de 
São Vicente - carimbo de Sagres

Fig. 21 - Afinsa 807 - Yvert 818 * D. Sancho I - 
carimbo de Coimbra

Fig. 22 - Afinsa 2621 - Yvert 2352 * Afonso III - 
carimbo de Faro
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templo  cristão  em  1189,  após  a  primeira  reconquista.  Mas  
só no  definitivo  domínio cristão,  entre 1242  e  1246,  é  que  
se  pensou  construir  aqui  uma  catedral.  Nesta,  por  uma  
lápide,  com  o  nome  de  Domingos  Johanes  dado  como  
mestre  da  obra,  prova  que   o  início   da  construção   se  
deu  na  segunda  metade  do  séc.  XIII.  Depois  do  abalo  de  
1755,  a  igreja  ganhou  a  Porta do  Sol,  em 1781 uma  nova  
fachada  e  o   cimo  da  torre,  elementos  tardo  barrocos.   

Com  uma  área  de  aproximadamente  doze  mil  
metros  quadrados,  a  alcáçova,  construída  em  grés de  
Silves  ( arenito  vermelho,  típico  da  região ),  está  rodeada  
por  muralhas  de  forma  poligonal. Estas, por   sua   vez,   
possuem   duas   saídas,   uma    principal   que   dava   acesso   
á   cidade,  e  outra,  mais  pequena  e  virada  a  norte,  com  
acesso  directo  ao  exterior,  tradicionalmente   denominada   
de  “ porta da  traição “.  As  muralhas  da  alcáçova  estão  
reforçadas  por  onze  torres  de  planta  rectangular,  duas  
das  quais  são  albarrâns   ( que  se  destacam  da  muralha  
através  de  uma passagem  estreita ).  No seu interior,  
encontram – se duas  cisternas,  provavelmente  de  origem  
árabe. ( Fig.  23 )

Esta  cidade  ergue – se  em  anfiteatro  numa  colina  
cercada  pelo  imponente  castelo  e  pela antiga sé, Banhada 
pelo  rio  Arade,  também conhecida por  rio de  Silves  ou  
rio  de  Portimão. Este é atravessado na  cidade  por  uma  

pequena  ponte  secular  de  alvenaria,  com  
cinco  arcos.

Considerado  um  dos  mais  belos  
e  grandiosos  castelos  de  Portugal,  
proporciona  uma panorâmica única da 
cidade, sendo o maior monumento da regra  
islâmica  de  todo o Algarve ( Fig.  24 ).

  Pega Azul - Este  bonito  pássaro  
pode  ser  encontrado  em  pequenos  
grupos  nos  pinhais  junto  a  Silves.  É  uma 
pequena   ave  do  barlavento  algarvio,  
que  mede  cerca  de 50 cm. e  28 de 
envergadura e  encontra – se em  perigo  de  
extinção. É  fácil  reconhecer  pela  cabeça  
cor  de  fuligem  e  pelas  penas  azuis  das  
asas. O peito  e abdómen apresentam  

reflexos  brancos,  azuis,  verdes   e  violeta;  
as  asas  e  o  rabo  azul,   o  que  torna  o  
seu  voo  encantador. Pertence  à  ordem  
dos  passenformes,  sub–ordem  das  
calemorfas,  e  família  das  cordíveas   e  
do grupo  cyanopia.  (Fig.  25 )

Vinhos, citrinos, queijo e pescado,  

Um  dos  cruzados  que  subiram  o  rio  
Arade  e participou  na  conquista  de  Silves,  
deu  à  povoação da  margem  direita  do  
estuário,  a  designação  de  “ Porcimunt “, 
derivada  do  árabe  Burj  Munt ( a torre da  
quinta ),  o  que  faz  crer  na  existência  no  
local  de  uma  exploração  agrícola  fortifi-
cada;  segundo outros  o  topónimo  proviria  
do  latim  Portus   Magnus  ( Porto  Grande ).

Fig. 23 - Afinsa 3633 - Yvert 3214 * Pormenor da 
muralha - carimbo de Silves

Fig. 24 - Afinsa 1787 - Yvert 1686 * Castelo de Silves - 
carimbo de Silves

Fig. 25 - AFINSA 1296 - Yvert 1306 * Pega azul - carimbo de Silves
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Certamente  seria  despropositado   pensar   que,   
num  país  como   Portugal,  pudesse  haver  alguma  terra  
que, por muito  pequena  que  seja,  não  se  gabasse  de  
ter bom  vinho. O Algarve não é  excepção, produzindo  
uma  variedade  de  vinhos  locais,  embora  o  vinho  de  
Lagoa  mereça  uma  recomendação particular.

Para  acompanhar  a  refeição,  o  Algarve tem 
vinhos de boa qualidade, com sabor a fruto, baixa acidez 
e  a  que  o  sol  dá  uma  graduação  elevada.  No  final,  
não  deve   falta r  a   aguardente   de medronho e   os   
licores   tradicionais,   feitos   com   frutos   e   mel.

A   Região   Vitivinícola   de   Portimão   está   a   
dar   os   primeiros   passos,  mas   já  surpreende  pela  
qualidade  apresentada.   Está   inserida   na   Região   
Demarcada   do  Algarve  e  os  produtores  que  a  
compõem  pretendem  demonstrar  que  estão  prontos   
para  “assaltar “ o  mercado  e  mostrar   os   seus produtos.  
Entre  o  Atlântico  e  Monchique,  num  clima  que  
combina  os  ares  do  oceano com  a dureza da  serra  
algarvia,  exposta  ao  quase  sempre  presente  sol  do  
sul  de  Portugal,  a  vinha  de  Portimão está    assente   
em   solos   argilo–calcários   que   recebem  muito  pouca  
água  da  chuva.  “Tapada  da  Torre “,   “ Foral  de  
Portimão “,,   “ Herdade   dos   Pimentéis “   reserva   tinto   
ou   “ Reguengo “ tinto  são  alguns  dos  bons  exemplos  
do  que  se  faz  em  termos  de  vinho  em  Portimão.

Espalhados  pelo  mundo,  em  parte  pela  mão  dos portugueses, que no séc. XV  e  XVI  
estabeleceram as  rotas  marítimas para  a  Índia,  China  e  Japão,  os  citrinos   do  Algarve   caracterizam 
– se,   de  uma  forma  geral,  pela  sua  casca  fina  de  cor  intensa  e  pelo  seu  elevado  teor  de  sumo,  
de  sabor  muito doce  ( Fig.  26 ).   As   condições   climatéricas   da   região   permitem   dois   picos  de  
produção,  um  no  inverno  ( entre  Dezembro  e  Janeiro )  e  outro  no  verão   (  entre   Junho   e   Julho ).   

A    denominação  “ Citrinos   do   Algarve “   aplica – se   
não   só   às   laranjas,   mas   também  às  clementinas,  
tangerinas, toranjas  e  limões.

A  primavera  no  Algarve  começa  nos  primeiros  
meses  do ano,  quando  as  amendoeiras  se cobrem  de 
flores  como  um manto  branco,  contrastando  com  a  
neve  noutras  regiões  dos  pais,  sendo  hoje um cartaz   
turístico   desta   região.   O Algarve   é  famoso  pela  
doçaria,  sendo  a  amêndoa  e  o  figo,  dois  principais 
ingredientes  desses  doces.

A cabra  conseguiu  adaptar – se  aos poucos  
recursos disponíveis nas serras algarvias.  Desde  sempre, 
as gentes  serranas  utilizavam   o   queijo   como   forma   
de   conservar   o   leite  desde  animal,  e como fonte   
de   energia   durante   todo   o   ano.   Após   a  ordenha,  
o  leite  é coado  por  um  pano,  fervido  e deixado   
em  repouso  para  arrefecer  até  aos  40 – 50ºs  C..  
Quando  atinge  esta  temperatura,  adiciona – se o  sal   
e   o  cardo.   Depois   de   cortada   e   esgotada,   a  
coalhada  é  colocada  delicadamente  em  cinchos   
onde   o  queijo  fica   em  repouso.  O   processo   é  
idêntico  para  as  duas  variedades,  embora  no  queijo  
seco  se  acrescente  um  pouco  mais  de  sal.  (  Fig.  27 )

Os produtos da gastronomia local, vêm predomi-
nantemente do mar e são: mariscos, peixe fresco, ostras, 
sardinhas, carapau, tamboril, caldeirada, lulas, feijoadas 
buzina (Fig. 28), etc. O seu consumo mais simples, mas 

sempre delicioso, é grelhar o peixe ao lume lento do carvão, como acontece com a prateada sardinha, 
o sargo, o salmonete, etc. Para mais sabor nada há como as receitas dos pescadores, que vão das nu-

Fig. 26 - Afinsa 49 Amial - Yvert 128 - Etiqueta * 
Laranjas do Algarve - carimbo da Praia da Rocha

Fig. 27 - Afinsa 49 – B E – Post - Yvert 130 - Etiqueta * 
Queijo de cabra algarvio - carimbo de Portimão
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tritivas sopas de peixe, de lingueirão, 
de cação e de camarão, caldeirada 
e açorda. Existe  mesmo  um  prato  
típico  do  Algarve  que  é  xarém  de  
lingueirão ( para  quem  não  sabe, 
são  papas  de  milho  com amêijoas ).

A  cataplana, especialidade  
algarvia,  é  uma  deliciosa  caçarola  
de  peixe  ou  marisco,  assim  chama-
da a   partir   do   utensílio  de   cobre   
ou   latão,   em   que  é  cozinhada.  
Há  diferentes  variedades,  mas  as 
amêijoas são  comuns  a  todas,  com  
outros  ingredientes,  desde  chouriço  
a  lagosta.
 

Esta   colaboração   é   dedi-
cada   exclusivamente   ao   Barlaven-
to.   Numa   futura,   vou   reservar   um  
espaço  para  descrever  o  Sotavento  
Algarvio,  especialmente  a  zona  da  Ria  Formosa,  local  especial  que sempre  me  fascinou  e  da  qual  
possuo  uma  colecção  de  maximafilia, totalmente  dedicada  à  sua fauna,  tendo  lugar  de  destaque,  
o  Caimão,  ou  galinha-sultana  ( Porphyrio  porphyrio),  símbolo  desse Parque  Nacional.
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Praia  da  Rocha, Julho  de  2010

Fig.  28 - Afinsa 280 Madeira - Yvert 3532 * Búzio “ Charonia 
lampas “ - carimbo de Portimão
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O Mosteiro de Alcobaça
na Filatelia

Jorge Lourenço
jorgelourenco38@gmail.com

O estudo da origem etimológica da palavra 
Alcobaça tem-se baseado na actividade humana de 
épocas recuadas, com especial incidência nos períodos 
de permanência romana e árabe. A designação provável 
parece ser Helcobatie, nome de uma povoação romana 
situada próximo dos limites da actual Alcobaça, embora se 
considere também a permanência árabe e os vestígios de 
topónimos no local. 

Nesta região têm sido encontrados diversos 
fragmentos de cerâmica. Existem também muitos vestígios 
da romanização, tais como moedas, inscrições e sarcófagos.

Embora a actividade humana se tenha manifestado 
desde remotas eras, o núcleo urbano começou a definir-se 
à volta do castelo, e o mosteiro acabaria por coordenar 
as actividades locais, provocando a condensação de um 
primeiro núcleo em seu redor.

O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, também 
conhecido somente por Mosteiro de Alcobaça, é a primeira 
obra plenamente gótica erguida em solo português. Foi 
fundado em 1178 pelos monges de Cister.

A Fig.1 reproduz a imagem de D. Afonso Henriques que aparece no 
selo de 10C emissão Reis de Portugal – 1.ª Dinastia, em circulação 
desde 17 de Março de 1955 até 31.10.1958. 
O selo da Fig.2, no valor de 1$40 faz parte da mesma emissão e 
reproduz a imagem do rei D. Dinis que mandou construir o Claustro 
com o seu nome.

Figura 2Figura 1



440

No fim do século X organizou-se em Cluny, na Borgonha, um novo mosteiro beneditino que 
procurava renovar a regra de São Bento. As igrejas clumicences eram cheias de belos elementos 
decorativos. Contra estas manifestações de gosto pela beleza natural, insurgiu-se Bernardo de Claraval, 
que se recolhera em 1112 em Cister, donde saíra para fundar a Abadia de Claraval e animar mais uma 
reforma que restituísse à Ordem de S. Bento todo o rigor inicial. Os religiosos de Cister deviam viver do 
seu trabalho, não acumular riquezas, e os mosteiros seriam edificados em lugares ermos, sem qualquer 
decoração. 

Fig.3 – Trata-se de um Postal Máximo reproduzindo a Nave Central do Mosteiro, realizado com o selo de $30 da série 
Paisagens e Monumentos – 4.º Grupo emitido em 18 Set. 1974. Toda a emissão foi retirada de circulação em 31.12.83. O 
Pm. tem a marca-de-dia da Estação dos CTT de Alcobaça com a data do 1.º dia de circulação. Somente um carimbo 
de Alcobaça é que poderia ser utilizado a fim de estabelecer a regra da Concordância de Lugar imposta pelas regras 
da Maximafilia. 

Fig. 4 - Vamos analisar o Inteiro Postal da Fig.4. Foi emitido a 24 de Janeiro de 1979, para comemorar o 7.º Centenário 
dos Estudos Públicos no Mosteiro de Alcobaça. Selo da emissão base «Instrumentos de Trabalho». Desenho à esquerda 
da autoria de Luís Duran, reproduzindo um monge alcobacence e seus discípulos.

Enquanto D. Afonso Henriques se empenhava na Reconquista, chegaram ao território português 
os monges de Cister que fundaram o Mosteiro de São João de Baptista de Tarouca em 1140. Diz a lenda 
que o primeiro rei de Portugal doou parte das terras da região de Alcobaça a S. Bernardo, em cumprimento 
da promessa feita quando da conquista de Santarém. Se se comparar a planta do Mosteiro de Alcobaça 
com o da segunda igreja de Claraval, temos que tem o mesmo desenho base. 

É de cerca de 1152 a construção provisória do mosteiro, e é conhecida no mesmo ano uma 
referência ao seu abade e a respectiva carta de couto é do ano seguinte os primeiros monges, monges 
brancos, tiveram uma acção civilizadora notável. No tempo do geral Frei Sebastião de Sotomaior 
tomaram grande incremento as oficinas de imaginária da Abadia. Também desempenharam acções de 
assistência e beneficência através da enfermaria e portaria.

O Mosteiro é uma estrutura de planta em cruz latina. A actual fachada é do século XVIII, restando 
do gótico primitivo o portal de arcos ogivais e o arco da rosácea. A concepção arquitectónica deste 
monumento, desprovida de decoração e sem imagens, como ordenava a Ordem de Cister, apresenta 
uma grandiosidade e beleza indiscutíveis. 

As naves centrais e laterais são inteiramente abobadas, praticamente da mesma altura, dão 
a sensação de amplo espaço, a que o processo de iluminação, românica ainda, dá pouca luz e o 
torna maior. As naves laterais prolongam-se pelo deambulatório, e da charola irradiam nove capelas que 
acompanham a abside circular, iluminada por frestas altas, o que realça o altar-mor. 

Figura 4Figura 3

O Mosteiro de Alcobaça na Filatelia
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Fig.5 – Selo de 0,28 € da emissão Património de 2002.11.07. O selo reproduz a Nave Central do Mosteiro de Alcobaça. 

Fig. 6 - O selo, no valor de 0,70 € da mesma emissão tem duplo motivo: o antigo Refeitório dos Monges de Cister e o 
Tumulo de D. Inês de Castro, que foi coroada rainha de Portugal pelo rei D. Pedro I depois de morta.

A segurar a parte alta da abside existem arcos botantes, pouco vulgares nas Abadias de Cister, 
talvez por ser um monumento de transição entre o românico e o gótico. As inovações típicas da arte 
gótica aparecem ainda com o aspecto de um penaio, como por exemplo a subida das naves laterais 
ate à altura da central. 

O transepto apresenta-se com duas naves, mas quando olhamos a planta da igreja, reconhecem-
se três, nos alicerces e no corpo central. Contíguo à sacristia fica o Jardim das Murtas, onde em 1690 foi 
construída a capela de Nossa Senhora do Desterro, com uma bela fachada manuelina. 

 
A parte térrea do claustro foi mandada construir por D. Dinis, e é o mais antigo claustro cisterciense 

de Portugal. Do lado norte do claustro, e ligado a ele, situam-se o refeitório com um púlpito, com uma 
escada na parede, e a ampla cozinha onde se assavam rezes inteiras.

O deambulatório é uma obra complexa, a sua estrutura interior – o presbitério, propriamente 
dito – articula-se com a nave por intermédio de duas paredes opostas, rectas, marcada por dois pilares 
nos extremos e de cada lado, oito colunas de grande diâmetro e robustez com capiteis de cesto tronco 
cónico concavo e ornamentação vegetalista muito simplificada, sustentem arcos quebrados muito 
aperaltados; a abobada, nervurada e ligeira, parte de meias colunas cuja raiz se situa acima daqueles 
capiteis. A parte exterior do deambulatório é dotada de uma abobada mais pesada e de acordo com 
os sistemas mais simples utilizados no restante edifício.

A sala do capitulo, uma das dependências mais importantes na hierarquia funcional da Abadia, 
reporta-se a um período em que o templo já existia – meados do século XIII – e revela um estado mais 
avançado dos trabalhos sendo estruturada por quatro pilares centrais, com seis colunas enfeixadas, 
capiteis de cesto mais alto ornados com temas vegetalistas com crochets em dois andares, de ordem 
parte radialmente as nervuras de secção mais complexa de duplo de toro boleado.

O claustro de D. Dinis constituído por dois registos com quatro alas de tramos marcados por 
contrafortes de andares. No registo inferior arcada rebaixada contendo arcos plenos, tribolados, e 
quebrados, sobre colunas grupadas com capitéis vegetalistas, encimados por óculos; galerias abobadam 
com cruzarias de ogivas apoiadas em mísulas. O registo superior abre para a quadra por arcos plenos 
duplos e triplos sobre colunas assentes no parapeito. Este claustro foi mandado construir pelo rei D. Dinis.

O claustro de D. Afonso VI tem dois andares, uma sala rectangular procedi da por galeria com 
cinco arcos e duas salas abobadas em aresta.

O interior do edifício demonstra a existência de um gótico avançado, o exterior do edifício exprime 
a austeridade cisterciense, neste caso orientada para objectivos mais pragmáticos. De facto, como 
aconselhava a regra, não existem torres, e as fachadas, nomeadamente o frontispício possuía apenas 
uma parede lisa com empena triangular. As paredes são contrafortadas, exceptuando a cabeceira, na 
qual surgem pela primeira vez arcobotantes na arquitectura portuguesa. A coroação do templo, pelo 
exterior, é composta por merlões com topo biselado dos dois lados, sobre um parapeito que descansa 
numa fiada de modilhões. Esta característica confere ao conjunto uma solidez militar um ar de fortaleza.

Figura 6Figura 5

O Mosteiro de Alcobaça na Filatelia
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Fig. 7 - A imagem é o bloco da emissão Património, no valor de 1,25 €. Reproduz a Fachada Principal do Mosteiro. Todos 
os selos desta emissão foram retirados de circulação em 2010.01.31.

Fig 8 - Finalmente a Fig.8 é um Postal Máximo realizado com o selo de 0,30 € da emissão 7 Maravilhas de Portugal, que 
ocorreu em 2007.06.14. A fim de cumprir as regras da Maximafilia o Postal Máximo somente poderia ter um carimbo de 
Alcobaça, tem a marca-de-dia de 2007.06.22.

Estes e outros aspectos poderão desmentir a escassa influência do mosteiro de Alcobaça na 
história da arquitectura portuguesa. De facto, o monumento tem sido sempre encarado como uma 
excepção no quadro do modo gótico produzido em Portugal como uma peça única e experimental sem 
antecedentes nem descendentes.

Dignos de realce são também os túmulos de D. Pedro I e Inês de Castro, uma das maiores obras 
tumulares existentes em Portugal.

É considerado património mundial da UNESCO, e em 27 de Julho de 2007 foi eleito como uma das 
sete maravilhas. É ainda classificado pelo IPPAR como Monumento Nacional desde 1910.

O Mosteiro de Alcobaça na Filatelia
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Centenário Olímpico

Fernando T. Xavier Martins
fer.martins@live.com.pt

“Corpus validum sub animo forti” …. 
Conde de Penha Garcia (1910) 

2010, ao Ano do Nosso Centenário, também fica bem 
associar o Centenário Olímpico a este data, porque também 
resultou de alguma revolução a criação do Movimento 
Olímpico em Portugal, ou seja da LSTA / liga Sportiva para os 
Trabalhos Atléticos, em 26 de Outubro de 1909 e mais tarde a 
SPEFN / Sociedade Promotora de Educação Física Nacional 
em 27 de Novembro de 1909, e esta sim, vem a ser o embrião 
do Comité Olímpico Português que toma este nome em 1912, 
e anos mais tarde em 1993, Comité Olímpico de  Portugal. 

“ são apenas diferentes designações para uma 

mesma instituição, cuja fundação se verificou na Assembleia 
Geral que lhe deu vida em 27 de Novembro de 1909” ( 100 Anos 
de Olimpismo em Portugal - Dr. Carlos Paula Cardoso). 
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E quando se fala em revolução, também me vem ao pensamento, que tudo isto se passa nos 
tempos de 1910, e o grande impulsionador destes movimentos, o Conde de Penha Garcia, dinamizador 

dos ideais olímpicos na época, 
Monárquico e Membro da Câmara 
de Deputados, Primeiro Presidente 
da SPEFN, fundador da União 
Velocipédica (1900), teve que se 
exilar para Genebra, devido ao 
duelo á espada, em que teve que se 
enfrentar com Afonso Costa, o qual 
ficou ferido, nessa época o super 
ministro da Justiça. 

 É aqui, que filatelicamente 
deixo uma sugestão aos CTT, que ao 
projectar séries de selos olímpicos, 
os mesmos tivessem alguma história, 
pois a nossa história olímpica tem 
vastas figuras centenárias, como 
o Conde Penha de Garcia, Dr. 
Mauperrin Santos, fundador da 
SPEFN e Primeiro Presidente do C. 
O. Português (1912), D. António 

Lencastre, o primeiro Olímpico Português, cientista de renome na área dos Raios X, convidado por 
Coubertin para fazer parte do COI, indicado pelo Rei D. Carlos em 1906. Também aqui, o “Cais das 
Colunas” na nossa Lisboa, foi o palco privilegiado para ver partir a nossa primeira delegação olímpica 
para Estocolmo em 26 de Junho de 1912, no vapor “Astúrias”, da Real Mala Inglesa, da qual faziam 
parte, Fernando Correia (espada) e chefe da delegação, António Pereira e Francisco Vital (luta), António 
Stromp (100 e 200 m), Armando Cortesão (400 e 800 m), e Francisco Lazaro (maratona). 

Falando ainda em Estocolmo – 1912, coube a honra a Francisco Lázaro, na Cerimonia de 
Abertura, de ser o porta estandarte da nossa nova bandeira nacional, verde e vermelha desenhada 
por Columbano Bordalo Pinheiro, 
que aparece representada no cartaz 
destes JJ.OOs. 

Na nossa filatelia recente, o 
olimpismo tem surgido com alguma 
regularidade, com selos que pouco 
ou nada dizem, com modalidades na 
qual Portugal nunca se apresentou 
nos JJ.OOs, pois que os selos são 
obras de arte, isto não tem discussão, 
e alguns destes selos pertencem 
a essa categoria; que os selos são 
história e cultura, também é verdade, 
mas os nossos selos olímpicos, pouco 
contam, e por vezes são editados 
com legendas menos correctas.

Era preferível um só selo ou 
inteiro postal, comemorativo e com 
significado, que circulasse verdadeiramente, do que os 4 selos sem conteúdo, e com blocos, que são 
pura especulação, e não circulam pelas mãos do povo. 

Aqui deixo uma sugestão, para que no centenário de Estocolmo, a comemorar nos JJ.OOs, de 
Londres, os nossos pioneiros olímpicos possam ser recordados, e a nossa juventude possa conhecer a 
história e os feitos deles.

Bibliografia 
  - 100 anos de Olimpismo em Portugal (Dr. Carlos Paula Cardoso). 
  - Jornal “a Bola” 

Centenário Olímpico
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O Sport Lisboa e Benfica
na Filatelia

Américo Rebelo
americobenfiquista@hotmail.com

A modalidade do futebol, foi introduzida em Portugal 
no ano de 1888, através de Guilherme Ferreira Pinto Basto, 
tendo sido realizado o 1º encontro na cidade de Cascais, em 
Outubro de 1888. Este homem foi o grande responsável pela 
criação do Clube Lisbonense no ano de 1889, do Grupo Pinto 
Bastos em 1903 e do Clube Internacional em 1905.

Na cidade do Porto, destacou-se outra figura 
responsável pela introdução do futebol em Portugal, António 
Nicolau de Almeida, que era funcionário da firma exportadora 
de Vinho do Porto, da qual seu pai era o dono. Viajou com 
ele várias vezes para Inglaterra, 
para tratar de negócios, e 
trouxe também para o Porto a 
moda do futebol. Em Setembro 
de 1893, fundou o Futebol 
Clube do Porto.

Na cidade de Lisboa, 
o futebol começou a ter uma 
expansão muito divulgada, 
tendo sido cr iadas várias 
secções de futebol, nos clubes, 
Real Gymnásio Club no ano 
de 1889 e na Real Casa Pia 
de Lisboa no ano de 1890. Em 
Fevereiro de 1904 um grupo de antigos Casapianos, o grupo 
de amigos Catataus, e da Associação do Bem resolveram 
após um jogo, formar um grupo de futebol, tendo decorrido 
uma reunião na Farmácia Franco, para assim decidirem as 
directrizes a tomar para a constituição do futuro clube.

Um dos grandes impulsionadores desta reunião foi o 
famoso Cosme Damião que era um grande apaixonado pelo 
futebol. Nesta primeira reunião foi decidido o seguinte:

1. Eleger para Presidente da Comissão Administrativa 
José Rosa Rodrigues.

2. Adoptar o nome de Grupo Sport Lisboa (fig. 1).
3. As cores do equipamento teriam que ser vermelho e 

branco, pois traduzia alegria, vivacidade e entusiasmo.
4. O Símbolo do emblema teria que ser uma Águia, 

(fig.2). A simbologia da Águia é a “ Força da Grandeza, 

Figura 1
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da Bravura da Protecção da Magnificência 
e do Poder Real.”. Razão pela qual desde a 
antiguidade até aos nossos dias a Águia está 
representada das mais e variadas formas e 
em todas as partes do Mundo. 

5. Adoptar como divisa a palavra: e pluribus 
unum o quer dizer: “ Um por todos e todos 
por um

6.  Só podem ser admitidos jogadores nacionais

Este clube tinha uma boa organização, e nos 
jogos todos os jogadores aplicavam-se a 100%, tendo 
sido eleito em 1906 pela Imprensa como “ o melhor 
clube da capital”.

A 26 Julho de 1906, é fundado em Benfica 
o Grupo Sport Benfica, (fig. 3) sendo José Duarte o 
Primeiro Presidente.

            
O Grupo Sport Benfica, tinha apenas 15 

sócios e praticava as modalidades de Ciclismo e 
Pedestrianismo. Em Outubro criaram uma secção 
de Futebol, mas como não tinha campo próprio 
treinavam em terrenos públicos da Luz, e para jogar, 
alugavam o campo da Quinta da Feiteira.         

Ambos os clubes, Grupo Spor Lisboa e Grupo 
Sport Benfica jogavam no mesmo campo da Quinta 
da Feiteira, existindo assim um laço de amizade entre 

os jogadores. Cosme 
e Damião, era sócio 
dos dois clubes. 

No ano de 1908, o Grupo Sport 
Benfica, mudou o seu nome para Sport 
Clube e Benfica, sendo o seu Presidente 
João José Pires. O Sport Clube e Benfica, 
era um clube que tinha campo próprio, 
mas não tinha jogadores a altura para 
formar um clube.

        
A 2 de Setembro de 1908, em Assembleia-geral do Sport Clube 

e Benfica, Freire Sobral, propôs a junção dos dois clubes Sport Clube e 
Benfica e Grupo Sport Benfica. Essa junção veio-se a concretizar a 13 de 
Setembro de 1908, numa Assembleia-Geral simultânea dos dois clubes 
sendo assim efectivada a tal fusão, sendo criado o novo clube O Sport 
Lisboa e Benfica 

A consolidação clubista não se ficou só pelo futebol mas sim pelo alargamento em diversas 
actividades desportivas. Dessas modalidades é de salientar o Hóquei em Patins. 

1952 – EMISSÃO COMEMORATIVA DO 8º CAMPEONATO DO MUNDO DE HÓQUEI EM PATINS 

Desenho: Jaime Martins Barata
Folhas de: 10 x 10 selos
Circulação: De 28 de Junho a 23 Maio de 1955
Papel: Liso, médio a Cartolina
Denteado: 14

Esta modalidade foi introduzida em Portugal pelo Sport Lisboa e Benfica a 3 de Dezembro de 
1916, após a junção a este clube do Desportos do Benfica, a 16 de Setembro de 1916. Como diz a 

Fig. 2 – Postal Máximo – Selo 2005 – Grandes 
Clubes de Futebol Centenários – S. L. Benfica

Carimbo Ordinário – Benfica (Lisboa) 16.6.2008

Fig. 3

Fig. 4 – 1º Emblema do Sport 
Lisboa e Benfica.

O Sport Lisboa e Benfica na Filatelia
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História de Portugal, os Descobrimentos Portugueses foram um marco 
muito importante e único na história da humanidade muito em especial 
para Portugal durante os séculos XV e XVI. Pois graças a esse passado 
Portugal ficou conhecido mundialmente por ter navegado por mares 
desconhecidos vencendo sempre as correntes marítimas desfavoráveis. 

Ao compararmos a história dos descobrimentos Portugueses com 
o futebol, podemos concluir que o Sport Lisboa e Benfica (fig. 5), foi o 
único clube Português que teve um papel muito predominante para a 
divulgação de Portugal no Estrangeiro sendo responsável pela divulgação 
de uma obra cultural e desportiva. Graças a esse feito é publicado no 
jornal “ Diário de Lisboa de 3.05.1962 a seguinte notícia:

«Não ignoramos, todavia, que o prestígio de um País também conta. O 
Benfica, honra lhe seja feita, fez mais nos últimos anos pela propaganda de Portugal no estrangeiro, que 
todos os organismos oficiais reunidos, para tornar conhecido o nosso País além fronteiras.»

Como tudo na vida, existem momentos altos e baixos e 
o Sport Lisboa e Benfica também passou por esses momentos. 
Numa crónica de um antigo director do Benfica, Ribeiro do Reis 
disse o seguinte:

«Só pode ter história quem tiver um passado. O Benfica felizmente, 
pode orgulhar-se de possuir um passado que é uma autêntica 
lição.»

No ano de 1911 ingressou no Sport Lisboa e Benfica o 
atleta Francisco Lazaro, que venceu o 1º Cross Country Nacional, 
a Maratona dos Jogos Olímpicos Nacionais e o Grande Prémio do 
Sport Grupo Progresso. A 14 de Julho de 1912, Francisco Lazaro 
representa Portugal pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de 
Verão de Estocolmo de 1912, (Fig. 6) na modalidade de atletismo, 
sendo ele o escolhido para levar o Porta-Estandarte. Nesse 
mesmo dia, iniciou-se a corrida da Maratona, com temperaturas 
muito elevadas para a época. 

Francisco Lazaro, não começou a corrida muito 
bem, mas aos poucos começou a recuperar terreno aos seus 
adversários. Eram decorridos cerca de 30 km de prova, quando 

Francisco Lazaro caiu, ficando em estado de 
coma. Foi logo assistido e levado para o hospital, 
vindo a falecer mais tarde derivado a uma 
insolação. A carta que está do lado direito, (fig. 
7) circulou de Lisboa (Benfica) para o Porto em 
18 DEZ. 2008, com um selo de Francisco Lazaro. 
Estes selos foram lançados em parceria com o 
Comité Olímpico Portugal e os CTT no ano de 
2008, através do novo produto dos Correios de 
Portugal “ meu selo “ que retrata a participação 
de todos os atletas portugueses medalhados nos 
Jogos Olímpicos de 1912 a 2008. 

Na década de 1960, o Sport Lisboa e 
Benfica aumentou ainda mais o seu prestígio quer 
Nacional e Internacional, conquistando por duas 
vezes consecutivas a Taça dos Clubes Campeões 
Europeus nos anos de 1960/1961 e 1961/1962., estando depois presente nas finais dos anos 1963, 1965 e 1968. 
     
 O Sport Lisboa e Benfica tem a Honra e o Prestigio de ser o único clube Português que teve (e têm) 
um dos melhores jogadores do mundo e de todos os tempos “Eusébio da Silva Ferreira” que é ainda hoje 

Fig. 5 - Emblema actual

Fig. 6

Fig. 7

O Sport Lisboa e Benfica na Filatelia
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um Símbolo do Benfica e do Pais quer a nível Nacional e Internacional, sendo convocado diversas vezes 
para integrar as Selecções de Portugal, da Europa e do Mundo. Na Fig.8 encontra-se um Postal Máximo, 
alusivo a Eusébio com um selo do Bloco da Emissão – 2005 Grandes Clubes de Futebol Centenários – Sport 
Lisboa e Benfica. O carimbo é ordinário dos CTT de Benfica (Lisboa) 10 DEZ 2008.

O Sport Lisboa e Benfica, foi o único Clube Português a ser homenageado com uma emissão de 
selos alusiva a Dupla Vitória na Taça dos Clubes Campeões Europeus 1961/62. 

Na (fig.10), encontra-se o subscrito 1º dia, particular do Sport Lisboa e Benfica, circulado de Lisboa 
para Lourenço Marques por avião, registado na Estação dos Restauradores – Lisboa com o Nº 5436 a 5 FEV 
1963, chegando a 11 FEV 1963. Circulou com os selos de 1963 da Emissão alusiva a Dupla Vitória do Sport 
Lisboa e Benfica na Taça dos Campeões Europeus.

 Na figura Nº 9, encontra-se um Postal Máximo triplo de José Águas com a Taça do Campeões 
Europeus. O selo e o carimbo comemorativo (5 Fev.1961 – C.T. T. Lisboa) são da emissão:
 

1963 – DUPLA VITÓRIA DO SPORT LISBOA E BENFICA
NA TAÇA DOS CLUBES CAMPEÕES

.
Desenho: Artur Bual
Impressão: Offset na Casa da Moeda
Folhas de: 10 X 10 selos
Circulação de: 5 FEV 1963 a 30 JUN 1964
Tiragem: Selos de 1$00 – 6.000.000
   Selos de 4$30 – 1.500.000
Papel: Esmalte
Denteado: 13 ½
 
    

O Sport Lisboa e Benfica, organi-
zou duas exposições filatélicas em parce-
ria com o Clube Filatélico de Portugal e 
os Correios de Portugal, nos anos de 1960 
e 1962. Foram emitidos dois carimbos e 
subscritos comemorativos destas exposi-
ções. Na (fig.11), o carimbo e o subscrito 
comemorativo, é alusivo á 1ª Exposição 
Filatélica realizada em 16.04.1960. Na (fig. 
12), o carimbo e o subscrito comemorativo, é alusivo á 2ª Exposição Filatélica realizada em 21.04.1962.

Fig. 9Fig. 8

O Sport Lisboa e Benfica na Filatelia
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Fig.11)– 1ª Exposição Filatélica do S. L. Benfica 
16.04.1960

Fig.12 – 2ª Exposição Filatélica do S. L. Benfica 
21.04.1962

     

No ano de 1984 Portugal esteve presente nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em várias 
modalidades. Na modalidade de Atletismo – 
5000 metros, o Atleta do Benfica António Leitão, 
conquistou uma Medalha de Bronze. A carta da 
(fig.13), circulou de Lisboa (Benfica) para o Porto 
em 10.DEZ.2008 com um selo de António Leitão. 
Estes selos foram lançados em parceria com o 
Comité Olímpico de Portugal e os CTT no ano de 
2008, através do novo produto dos Correios de 
Portugal “ meuselo “ que retrata a participação 
de todos os atletas portugueses medalhados nos 
Jogos Olímpicos de 1912 a 2008.  

No ano de 2004, é organizado em 
Portugal o Campeonato da Europa de Futebol – 
Euro 2004 – Os CTT de Portugal para homenagear 
este evento emitiram em 28 de Abril de 2004 
uma emissão de selos, com 10 selos alusivos aos 
diversos estádios aonde se realizaram os Jogos 
para o Europeu 2004. (fig. 14). Esses estádios foram 

os seguintes: Estádio do Bessa, Dragão, Braga, Leiria, Coimbra, José Alvalade, Algarve, Luz, Guimarães e 
Aveiro. 

2004 – ESTÁDIOS DO UEFA – EURO 2004

Desenho: Acácio Santos
Impressão: Offset na Joh. Enschedé
Folhas: 5 X 10 selos
Circulação: Desde 28 ABR 2oo4
Tiragem: € 0.30 – 10 X 350.000
Papel: Esmalte
Denteado: 14 x 14 ½

Fig. 13

Fig. 14
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Para o Sport Lisboa e Benfica, foi uma grande honra a Final do Euro 2004, ter-se realizado no Estádio 
da Luz, pois foi considerado pela UEFA como um dos melhores estádios da Europa. Na Final Portugal 
perdeu com a Grécia por 1- 0. Para este invento os CTT de Portugal emitiram um bloco de selos, (fig.15) 
em 27.05.2004 de € 1.00, papel esmalte, denteado 14 X 14 ½. 

Fig. 16 – Bilhete da Final do Euro 2004, realizada no Estádio da Luz – 4.07.2004

A nível nacional o Sport Lisboa e Benfica, é o clube português com mais títulos conquistados:

·	  3 Campeonatos Portugal (1929/30 – 1930/31 e 1934/35
·	  3 Campeonatos da 1ª Liga (1935/36, 1936/37 e 1937/38) 
·	 27 Campeonatos Nacionais 
·	 23 Taças de Portugal, das quais ganhou 5 consecutivas (1948/1949 a 1952/1953)
·	   9 Dobradinha (Campeonato Nacional e Taça de Portugal)

A nível internacional o Sport Lisboa e Benfica conquistou os seguintes títulos:

·	 2 Taças dos Campeões Europeus no ano de 1960/1961 e 1961/1962
·	 2 Troféus Ramom Carranza nos anos de 1963 e 1971
·	 1 Taça Latina 

Independentemente destes troféus, ganhou diversos torneios particulares nacionais e internacionais, 
tendo uma das melhores salas de troféus a nível da Europa.
Dado que é o Clube Português com maior projecção a nível Nacional e Internacional, foi condecorado 
várias vezes com os maiores e valiosos títulos nomeadamente:

·	 Instituição de Utilidade Pública
·	 Comendador da Ordem Militar de Cristo
·	 Oficial da Ordem de Benemerência 
·	 Crus Vermelha de Benemerência
·	 Medalha de Ouro de Mérito Turístico

Fig. 15
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·	 Medalha de Mérito Desportivo
·	 Medalha de Ouro da Cidade de Lisboa
·	 Medalha da Ordem do Infante D. Henrique

A 25 de Novembro de 2005, os Correios de Portugal emitiram uma emissão de Selos, e um bloco 
intitulada:

GRANDES CLUBES DE FUTEBOL CENTENÁRIOS * SPORT LISBOA E BENFICA

Desenho: Atelier Acácio Santos.
Impressão: Offset na INCM
Folhas Miniatura: 2 X 4 selos
Circulação: Desde 25 NOV. 2005
Tiragem: Selo - € 0.30 – 250.000
                Bloco - € 1.00 – 70.000
Papel: Esmalte
Denteado: 11 ¾ X 12 ½

Graças a popularidade do 
Sport Lisboa e Benfica, quer a nível 
Nacional e Internacional, o Guinness 
World Records (Guinness), elegeu o 
Sport Lisboa e Benfica como sendo o 
clube maior do mundo, em números 
de sócios.

Independentemente dos 
sócios é o clube Português com maior 
simpatizantes, quer a nível Nacional e 
Internacional. 

O Estádio da Luz é considerado um dos maiores da Europa. Segundo um estudo do Football Money 
League, o Sport Lisboa e Benfica é considerado um dos clubes mais ricos de Portugal, ocupando o 20º lugar 

na lista dos clubes mais ricos do mundo. 

A nível de literatura o Sport Lisboa e Benfica, 
têm um espólio muito rico, havendo muitos livros 
de diversos autores, e revistas, que narram a sua 
história desde o princípio até a actualidade, tal 
como de alguns jogadores, treinadores e sobre o 
estádio da Luz. 

O Sport Lisboa e Benfica têm publicado 
ao longo dos tempos, diversas revistas, e 
publica semanalmente um jornal “ O Benfica “ e 
recentemente começou a publicar uma revista a 
“ Mística “

Bibliografia Consultada:
·	 Revista Benfica Ilustrado
·	 Enciclopédia do Sport Lisboa e Benfica – 100 Gloriosos Anos 
·	 Almanaque do Benfica
·	 100 Glorias – Memorial do Benfica
·	 Benfica 90 anos de Glória – 1904 – 1994 
·	 Sport Lisboa e Benfica – Fotobiografia de Rui Guedes
·	 Catálogo de Selos e Postais da Afinsa – Portugal – 2008
·	 Pagelas dos CTT de 1963 e 2005
·	 Diversas Revistas Filatélicas

Fig. 17

Fig. 18
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