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Editorial 

De acordo com a convocatoria inserta neste numero do nosso Boletim. dia 31 de Marc;:o 
ocorrera um acto eleitoral com a finalidade de eleger os 6rgoos Sociais que iroo dirigir 0 Clube 
Filatelico de Portugal no proximo trienio de 2012-2014. 

Noo se vislumbra uma alternativa valida a actual Direcc;:oo pelo que noo podemos deixar 
cair 0 Clube num vazio directivo. Noo era nossa intenc;:oo continuar a frente dos destinos do Clube 
por mais um mandato. pelas raz6es suficientemente expostas no nosso ultimo editorial. Tambem ai 
deixamos aberta a porta para mais um mandato desde que reunidas as condic;:6es necessarias. 

Em reunioo plenaria dos 6rgoos Sociais do CFP em 12 de Janeiro e depois de um debate aberto 
sobre 0 seu futuro. decidimo-nos recandidatar a mais um mandato. no pressuposto de que este sera 
o ultimo e com a perseveranc;:a de que sera um mandato de consolidac;:oo da nossa agremiac;:oo em 
epoca de crise social. economica e financeira em Portugal. mas tambem um mandato que servira de 
antecomara a too desejada renovac;:oo directiva do Clube Filatelico de Portugal. 

Temos que motivar. pracurar e preparar outras associados que integrem um futuro elenco 
directivo do nasso Clube. Gente nova. com novas ideias. que sejam um valor acrescentado e 
seguro para 0 seu futuro. Os nossos associados noo podem alhear-se dos seus problemas. pois e sua 
obrigac;:oo zelarem pela sua continuidade. na defesa do seu elevado potencial no panorama da 
filatelia portuguesa. 0 Clube Filatelico de Portugal com a sua enorme massa associativa composta 
por 748 associados e um patrimonio incontornavel e de uma importoncia extraordinaria ao nivel 
dos maiores clubes mundiais. Este patrimonio tem que ser preservado e deve existir uma linha de 
continuidade que 0 conduza a patamares mais elevados. Somas todas obrigados a participar nessa 
ardua tarefa. 

Em ana de "vacas magras" agudizom-se os problemas financeiros de uma parte das 
instituic;:6es filatelicas. porem soubemos fazero nosso trabalho de "formiga". Aforramos e resguardamo
nos para que este periodo dificil na vida de todos os portugueses noo tivesse um impacto negativo 
na nossa actividade. 

Um dos sintomas desta crise. que e transversal a todos os sectores. chegou tambem a 
"Publicidade e Subsidios de Literatura Filatelica 2012". Durante anos foi atribuido ao nosso Clube um 
valor de € 750.00 por cada boletim publicado. a titulo de subsidio e publicidade. por parte dos crr 
Portugal atraves da Federac;:oo. Este ano. vamos ter apenas direito ao subsidio correspondente a dois 
boletins. quando editamos quatro. Noo vamos deixar de publicar 0 nosso Boletim com a regularidade 
e a qualidade ate agora patenteada so porque surgiu este contratempo. Vamas continuar com 
redobrado esforc;:o para que ele ainda seja melhor. 

o criterio pelo qual se decidiu apenas atribuir 0 subsidio e a publicidade a duas revistas 
de cada editor e discutivel. porque penaliza quem mais investe na literatura filatelica. Podemos 
aceita-Io sob 0 ponto de vista da solidariedade institucional. como forma de protecc;:oo aos mais 
debeis economicamente falando. porem 0 que noo podemos aceitar e que as projectos editoriais 
de algumas instituic;:6es filatelicas noo sejam cumpridos na integra. em contra ponto com 0 que tem 
sido apanagio do Clube Filatelico de Portugal. Cumprimos com a nossa obrigac;:oo. 

o ana passado houve instituic;:6es que noo cumpriram com a periodicidade editorial a 
que estavam obrigadas e noo foram por isso penalizadas no momenta da distribuic;:oo da verba 
orc;:amentada para 0 ana de 2012. antes e pelo contrario sairam beneficiadas em relac;:oo ao numero 
de edic;:6es publicadas. 

Fazemos votos para que as perdas a que se voo sujeitar aqueles que mais editam e que 
cumprem com as suas obrigac;:6es. noo sejam em voo. e que cada um cumpra com as edic;:6es 
minimas agora subsidiadas. evitando-se assim que se percam ingloriamente verbas orc;:amentadas 
ou que elas sejam redireccionadas para outras actividades menos importantes. Que 0 nosso sacrificio 
seja proveitaso e noo despiciendo. 

Por raz6es que se prendem com a seguranc;:a dos bens dos nassas associados e do patrimonio 
do Clube. foi instalado na nossa sede. um circuito interno de videovigiloncia. com gravac;:oo de 
imagens. Esperamos a compreensoo dos nossos associados que nos visitam. pois tal decisoo foi 
tomada na defesa dos seus interesses. 

Para terminar apelamos aos nossos associados para que comparec;:am no proximo dia 31 
de Marc;:o a Assembleia Geral eleitoral que elegera os novos 6rgoos Sociais do CFP. e aprovara os 
contas do ultimo exercicio economico. Participe. 

Elder Manuel Pinto Correia 
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o/.a Pu.ftaf rIe Putl'tfl./af 
a Ie Por-t«.jal 

Ie IIlbe~t() e~f'o~ Ie I!el(e~e~ * 

Luis FrazQo FRPSL 
luisvbp.frazao@netcabo.pt 

A publicac;:ao do obra "Os resouros da Sociedade 
de Geografia de Lisboa",levou 6 "descoberta" e posterior 
observac;Cio do Atlas de Portugal e Provlncias. assinado por 
Alberto Carlos de Meneses. adjunto do Superintendencia 
das Estradas. A informac;:ao contida no conjunto dos 7 
mapas e um Dicionario Geografico (tambem apresentado 
sob a forma de mapa). revelou ser de importancia para 0 

conhecimento do rede postal montada pelo Correio Mor. 
abrangendo 0 perfodo posterior 00 terramoto de 1755. 

o Atlas e constitufdo por: 
MAPPA DE PORTUGAL. assinado. naG datado. 
(destacavel n01) 
Seis mapas (nao datados) abrangendo coda uma das 
provfncias de: 

Tras-os-Montes 
Entre Douro e Minho 
Beiras 
Estremadura 
Alentejo 
Reino do Algarve 

• Um MAPPA DAS COMARCAS E CORREIOS MORES DE 
PORTUGAL (que tambem aparece designado por 
Dicionario geografico) (destacavel n02). 

A constante referencia aos Correios mores do 
Reino. quer no Mapa onde as localizac;:6es vem destacados 
a vermelho. quer no dicionario. onde a rede postal e 
detalhada com as "carreiras das postas e das estafetas". 
tornam este Atlas numa preciosidade hist6rico-postal. a 
justificar plenamente 0 titulo do obra onde vem ilustrados. 

No Figura 1. apresenta-se 0 Mapa. onde foram 
destacadas a vermelho as Carreiras do Posta. e a amarelo 
as Carreiras do Estafeta. que aparecem descritas no Mapa. 
somente com uma diferenc;:a de espessura nos lin has. 0 que 
dificulta a sua leitura. 

No rebordo exterior direito encontra-se manuscrito: 
((Ordenado por Alberto Carlos de Meneses. adjunto 

do Superintendfmcia das Estradas». que fez com que a 
feitura destes mapas Ihe fosse atribufda. 
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Excluindo os trabalhos precursores de Godofredo Ferreira', pouco sabemos desse periodo da 
nossa historia postal. razoo porque este mapa agora apresentado ajuda um pouco a levantor 0 veu que 
a envolvia. 

No entanto, estes Mapas trazem consigo algumas duvidas que importa tentar esciorecer, a primeira 
das quais e a data da sua publico<;oo. 

E foi justa mente por estes mapas noo terem data, mas apenas a indicac:;oo da autoria de Ernesto 
de Vasconcelos ". este Atlas dever6 ter sido executado entre 1774 e 1801. j6 que Olivenc:;a surge inclufda 
no mapa, 0 mesmo noo acontecendo com Vila Real de Santo Antonio. 2", que a procura efectuada no 
sentido da sua datac:;oo levou aos resultados que se apresentam. 

De facto, se com a inclusoo de Olivenc:;a se pode afirmor que e anterior a 1801, tambem com a 
inclusoo de Vila Real (de Santo Antonio) se pode afirmar que e posterior 0 fundac:;oo daquela vila, que 
data de 17743• 

o facto de no Mapa de Portugal noo vir V. Real de S. Antonio, mas esta vila jo estor inciuida no 
Mapa do Reino do Algarve, leva a que por tentativas situemos estes Mapas por volta dos anos 1774 a 1775. 

Por outr~ lado, e se repararmos no escudo real representado no canto inferior direito, verificamos 
que e encimado por uma coroa inclinada pora a direita e por um espelho (?), sugerindo a regencia da 
rainha D. Maria Vitoria, viuva de D. Jose, na menoridade de D. Maria I. 

Uma outra procura na Iista dos bispados, revela que no mapa Penafiel ainda consta como Bispado, 
e que Miranda do Douro ainda 0 era, 0 que permite apontar para 1779 ou 1780. 

Se temos um data inferior que se situa na segunda metade da dec ada de 70, continuamos a ter 
como limite superior 1801, data da tomada de Olivenc:;a pelos Espanhois. 

Do ponto de vista da historia postal, noo parecia razoovel que 0 Mapa fosse datado dos anos 
finais do seculo XVIII. numa altura em que jo se negociava a extinc:;oo do oficio de Correio Mor, e a 
correspondente incorporac:;oo na Coroa das suas atribuic:;6es. Por outr~ lado e no quadro anexo ao Mapa 
de Portugal, verifica-se que 0 numero de Correios Mor existentes e referidos no Mapa e de 35, numero 
que e manifestamente inferior ao de 111, que e 0 que consta na relac:;oo dos correios assistentes do Reino 
(1799) e das pitanc:;as que davam ao Correio Mor, em vesperas da extinc:;oo do oficio. 

Tornava-se assim interessante tentar datar com 0 maior rigor possivel este mapa, 0 que se nos 
apresentou como um interessante desafio. 

Foi com esse objectiv~ que nos socorremos do acervo existente no Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo. onde fomos consultar as "Memorias Paroquiais" do padre Luis Cardoso, que passaram a ser 
conhecidas como Indice Geografico das Villas, Cidades e Parochias de Portugal". Este trabalho ordenado 
em 43 volumes, conh~m as respostas a um interrogatorio feito em 1757 a todos os parocos do pais. No 
dizer de J. Verissimo Serrao ((0 seu autor pensava numa suma noticiosa sobre terras, montanhas, rios, 
popu/ac:;oo, actividades economicas e instituic:;6es religiosas, verdadeira imagem real do Pafs real que 
pretendia ofereceraos seus leitores». De entre as numerosas perguntas do interrogatorio, uma tem especial 
interesse para 0 nosso trabalho: 
§20- Se tern Correyo, e em que dias da semana chega, e parte, e se 0 nco tem, de que Correyo se serve, 
e quanta dista a terra aonde elle chega? 

Da comparac:;oo do numero de terras com correia arroladas no inquerito, e da sua comparac:;oo 
com os indicados no Mapa, resultoria uma primeira conclusoo que decerto ajudaria a elucidor a data 
dos mapas 

Um dos pontos mais interessantes que este estudo pode levan tar, e 0 da evoluc:;oo do numero de 
assistentes ou tenentes do Correio Mor, desde a criac:;oo do oficio em 1520, ate 0 sua extinc:;oo em 1799. 
Pela leitura do livro de Godofredo Ferreira pode-se avanc:;or com alguns numeros e datas: 

1 - Dos Correlos Mor do Relno aos Admlnlslradores dos C.T.T, por Godofredo Ferreira 
2 • No mapa do Relno do Algarve, aparece c1aramenfe Indlcado "Villa Reaht 
3· No conJunlo de Mapas exlslenfes na BNL, dalados de 1762, nao aparece V· Real 
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1. Ate ao tim da 1° epoca postal. cujo termino foi em 1608. existiam assistentes do Correio Mor 
no PORTO. COIMBRA. BRAGA e AVEIRO. a juntar a LIS BOA. (5). 

2. Pelo leitura do testamento de Ant6nio Gomes da Mota Coronel. cuja administrac;:oo cobre 
a 2° epoca posta. ficamos a saber do existencia. para alem dos quatro acima indicadas. de 
GUIMARAES. PONTE DE LIMA. VIANNA DO CASTELO. VILLA DO CONDE e TOMAR. (10) 

3. No perlodo da administrac;:oo de LUIs Gomes da Mata (1641 a 1674) deve ter havido um 
aumento do numero de assistentes. de se conhece 0 do ALGARVE e de AVIZ. (aprox.15) 

4. No perlodo da administrac;:oo de Jose Ant6nio Mata Sousa Coutinho (1735 a 1790) (e na epoca 
do Marques de Pombal). deve ter havido novas nomeac;:6es de assistentes do correio. tendo
se chegado aos 35 referidos no Mapa. 

5. Com a reparac;:oo e extensoo da rede de estradas. que teve 0 seu iniclo em 1781. assim com a 
publicac;:oo das "Providencias sobre 0 lugarde Correio Assistente" em 1785. deve ter-se dado 
Inlcio a uma serle de nomea~oes que elevaram 0 numero de 35 para perto de 100. numero 
indicado em 1799. 

A consulta aos Memorias paroquiais 

Para as mais de 1500 respastas dadas pelos parocos. elaboramos quadros por comarcas. dos quais 
se apresenta um exemplo relativo a algumas localidades do Guarda4

• 

Guarda Cea 

Guarda Celourico da Beira 

Guarda Cheiras 

Guarda Codeceiro 

Colmbra Code~ 

Guarda Corti~ 

Guarda Couto de Mosteiro 

Colmbra Covas 

Guarda Covilhll 

Tern esta yo correyo. chega na sexta feira, e parte no Domingo p" 
Coimbra 321 

Tern Correyo, chamado= Estafeta=e appresentado palo Correyo 
mar dB Guards; chega na Segunda feyra, e parte na Sexta 
feyra. 321 

porque nam tern Correio Servesse pello da cidade cia Guarda que 
dista tres legoas. 320 

Nllo tem Correyo, Servesse do da Clclade da Guards, que dista tres 
legoas. 320 

.. e nan menos Con" 320 

Nam tern correyo mas seserve do Correyo da villa de Celorico 
distante daqui hums legoa. 320 

323 

N!Io h4 nella Correa. De Guarda. (acrescentado posteriorrnente) 323 

Tern Correyo para LIsboa, e outras mais partes, que no tempo de 
Veram Commummente chega em 0 dia Sabado. e no invemo 
em 0 Domingo: parte destzl terra para 0 Funclam. e castello 
branco na sesta feyra e outre Estafela para a Cidade cia 
Guarda Costuma partir na seguncla feyra. e torna a chegar a 
esta terra em quinta feyra desta villa 4 ditta Cidade cia Guarda 
( ... ) dlstam Bels legoas ..• 323 

Num mapa de 1902. desenhamos as Iigac;:6es posta is que aparecem referidas nas respostas dos 
Inqueritos Paroquiais. e vemos aparecer sem surpresa. que varias terras se "servem de uma localidade 
pr6xima". onde existe um correio (mas noo necessaria mente um Correio Mor). 

No mapa 2 (reproduzido na pagina seguinte) que compreende as provincias de Tras-os-Montes 
e de Entre Douro e Minho. essa Iigac;:oo a pontos centrais e bem vislvel. Se adiclonarmos todos os centr~s 
das estrelas que desenhamos. chegamos a 56 para todo 0 pais. numero que e superior aos 35 referidos 
no MAPPA. 

A explicac;:oo para esta aparente discreponcla esta na impossibiJidade de saber exactamente em 
quantos destes 58 "pontos de confluencia" existiam de facto tenentes do correia mor (os futuros correios 
assistentes). pois e a estes que 0 mapa se refere. 

S6 nos acervos das comaras municlpais se pod era eventualmente encontrar as datos das criac;:6es 

4 - 0 trabalho e analise lelia as memorlas paroqulals. aguarda uma oportunldade para ser publlcado. 
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dos correios assistentes, dado que a informa<;:oo publicada no GOleta de Lisboa e muito reduzida e de 
leitura noo concludente, como se pode ler nos avisos abaixo transcritos. 

A V ISO S. 
Na Villa da Lour;nhl fe e£1:abelcceo ultimamente hum correio para maior 

(ommo~idade daqu.elles moradores, que dantes fe fervi~o pelo de PenidJt. 
Na : l.oja da Gazeta, e na da Imprefsao Regia :i Pr3~a ao Commercio (e ven

de 0 :A!fento ·.com for~a de Ld , que por mandado ·de S. M. fe tomQU , _pda 
CJual ·fidio difpenradas as Viuvas, e Peffoas iTIiferaveis de pagar Dizitna. 
.. •. 
N A REGI A 0 F 'F I CI N A TV POGRAFICA • . 1791 • 

Com licenfll dlt R~al Mez~ da Commi{sao Geral Joire .0 Exltme, 
, Cen[~ra dos Livros. . 

A V ISO ·S~ 
£lata Cor..ucbe fe acha efiabdeddo correio ; que tOdas as [emanas leva para alIi 

as carras de S';~'taTJnr. 
Q.ucm ach;allc hum Li;v~o em B •. O' manufcrito , cozido fern capa, e que tent 

110 ptit\Cipio lI-fcriros de Y4nd~/i , 0 qual fe perdes a 11 delle rna .,. pode ~ 
tr~gaUo :'G Livreiro ManGel Antonio de Jejus, que mora .ao Loreto, de quem 
Ictebera. boas alvi~ar.as. 

LI ·saOA. NA REGIA. OFFICINA TYPOGRAFICA. 179,. 
£ofri; liceJ1~1t da .Real MJ:za da Comnrpto . Ge/'al {obre 0 E~arne.., 

e l aellrur~ Jos LivTOS. 

A '. ~ V ISO S. 
Camara da Vil,la de Aljarelltt d~ :J4~/~.l'l ' tez efiabeleter uhimar:ncnte _hum 

Eflafera . para cpndttzll ~s caYras, que . (e di~igem aquella Villa e feu T ermo, as 
quaes devem rcgular-[c defie modo := A N. lJO: lugar -de N. pot Villa Re'll. :=: 
Al&rcllL .. 

Figura 1 

Com base no que acabamos de referir, porece-nos possivel dator estes Mapas entre 1775 e 1785, 
pois e a partir desta data, que com a renova<;:oo e abertura do rede de Estradas reais (a partir de 1781) 
que se deram as nomea<;:6es de correios assistentes que elevoram 0 seu numero a uma centeno no final 
do seculo. 

Gostoriamos de ilustror estas linhas com exemplos de cartas do epoca do correia mor, onde 
constasse qualquer indica<;:oo postal. Somente encontramas uma, que no verso contem a inscri<;:oo que 
abaixo se mostra. 

Figura 2 
S. Tlago do Cacem, 9 de Agosto de 1771, para 0 Torroo. 
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Pora avaliarmos do viabilidade desta inscri<;oo, fomos consultor 0" PORTUGAL SACRO-PROFANO" 
de Paulo Dias de Niza, publicado em Lisboa em 1767, e onde a paginas 274 do «Noticia individual dos 
Correios», encontramos, a justificor a inscri<;oo feita no verso do carta: 

174 NOT1CiA INDIVI 'Dt1AL 

TmlU, que nio trm Carreio. Correior ,tIe que fo J~ 

Sangalhos Coimbra. 
Sanguedo Feira, POrto. 
S anhoane Miranda. 
Sanjomil Vinhaes, Chaves. 
Sanlurge .chaves. 
SanCalvados Torre de Moncorvo. 
Sanralha Vinhaes, Bragao?> 
Samao Amarante. 
Santar ViCeu. 
Sanrar Braga, Barca. 
San~valha Chaves. 
Sam-rago Lamego. 
Sanr.Iago A. Redondo. 
Sam-Iago Braga. 
San~-Iago de CafTan A. Mdfejana. 
Sane-rago da Cruz ViUa-acm de FemdIcM, 

d Vdbos At~ sant-I~o OS .... _ 
Santiagoes Villa do Conde, Bnp. 
Santos ev~s Vifeu. 
Sanrulhao Bragans:a, Minnda. 
SapardoSi 'Vilfa-non de Cc:nda. 
Sap3taib Lisboa. 

" Sapiaes Chaves. 
Sarafid' Gu~~, B~ 
Sarapicos Mir:Ulda. 

. SarapiCOS Brag2n~ 
SlrapicllS Cha* 
Sardoal Thomar. 
Sardoura Pono, Arri&ns ~ W. 
Satilhos Lisboa. 
Sarnadas Cafidlo-brmco. 
Slroaa3S de S. S'l1l1ao C3LtcUCf-brmto. 
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Figura 3 
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Rene Rodrigues da Sliva 
renesilva@netcabo.pt 

Em meados do mes passado. 0 vetusto Diorio de 
Notfcias ofereceu-nos uma serie de interessantes artigos 
sobre a Mac;:onaria em Portugal. a que 0 respectiv~ director 
apelidou de "uma viagem no interior da Mac;:onaria". Sao 
responsaveis p~r estes artigos Rui Pedro Antunes. Carlos 
Rodrigues Lima e Rui Marques Simoes. 

Dias depois. mais precisamente em 17 de Novem
bro. a revista semanal Sobodo (0 que sai as quintas-feiras). 
aborda assunto semelhante debruc;:ando-se. em particular. 
sobre a conquisto do poder pela Ma<;onaria portuguesa. 
Alem de fazer a necessaria e agradavel introduc;:ao his
torica. 0 artigo em aprec;:o incorpora ainda uma singular 
originalidade: uma lista dos mac;:ons que deram nome a 
grandes arterias da nossa capital. 

Foi precisamente esta listagem que nos levou a 
conceber uma relac;:ao dos mac;:ons (portugueses e estran
geiros) que surgem na Filatelia portuguesa. Em seguida. 
apresentamos 0 resultado dessa pesquisa. ficando bem 
claro que se trata de uma primeira abordagem - que e 
sempre possivel melhoror. 

A reloc;:ao acima referida foi organizada por ordem 
cronologica. em func;:ao das datas das emissoes. em virtu de 
das mesmas nos poderem dizer um pouco mais quando 
cotejadas com 0 periodo historico em que se inserem. Salvo 
indicac;:ao em contrario. 0 numerac;:ao dos selos e a que 
consta dos catalogos especializados da AFINSA PORTUGAL. 

* * * * * 
1923 

Os primeiros mac;:ons que aparecem filatelizados 
em Portugal sao 0 Presidente da Republica Portuguesa. Dr. 
Antonio Jose de Almeida (1866 - 1929), e 0 tenente avia
dor (mais tarde almirante) Carlos Viegas Gago Coutinho 
(1869 - 1959). Esto emissao diz respeito a Travessia Aerea 
do Atlantico (selos 260/75).0 Dr. A. J. de Almeida voltou a 
ser homenageado filotelicamente em 1979 e 0 almirante 
Gago Coutinho em 1969 e 1972. Este ultimo surge ainda num 
inteiro postal de 2009 e em inumeras obliterac;:oes. Tambem 
as antigas colonias 0 consagraram em selos de correio. 0 
nome iniciatico. ou nome simbolico, do presidente A. Jose 
de Almeida era "d. Alvaro Vaz de Almada". Gago Coutinho 
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pertenceu ao Grande Oriente da Mac;onaria Portuguesa e era membro activo da Loja Emancipac;oo, de 
Lisboa (fig. 1). 

Fig. 1 

1925 
o terceiro mac;om a surgir na nossa Filatelia foi CamUo Ferreira Botelho Castelo Branco (1825 - 1890), 

um vulto maiar da prosa portuguesa do sec. XIX (fig. 2). 0 seu retrato ilustra seis selos da serie lanc;ada em 
circulac;oo em 26 de Maio de 1925, par ocasioo do primeiro centen6rio do nascimento desta figura impar 
das letras portuguesas (selos 337,340,343,348,353 e 358). Camilo foi, de novo, filatelizado em 1990. Consta 
que foi iniciado na Mac;onaria do Norte, em 1846. 

1925 
Um outro mac;om, este provavelmente iniciado em Londres, foi 0 celebre Marques de Pombal (fig. 

3).0 seu retrato ilustra 0 selo n° 18, posta a circular em 8 de Maio de 1925. A serie, destinada a angariar 
fundos para erigir-Ihe um monumento na capital, comp6e-se de tres selos (effgie, plano de Lisboa e 
monumento). Tendo em atenc;oo 0 fim a que se destinava, estes selos integram-se nos destinados a cobrar 
imposto postal. Selos semelhantes, com sobrecarga adequada, circularam em todas as col6nias. Pombal 
voltou a ser homenageado filatelicamente em 1972, 1982 e em 1999. 

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 

1930 
J. A. Mouzinho de Albuquerque (1855 - 1902) foL pela primeira vez, consagrado filotelicamente, 

numa serie de sete selos (263 - 269) da antiga col6nia portuguesa de Moc;ambique (fig. 4). Estes selos 500 
muito semelhantes, de valar identico ($60) mas caracterizam-se par cada um deles fazer expressa refe
rencia aos com bates em que este valoroso militar participou: Macontene, Mujenga. Coolela, Chaimite, 
Ibrahimo, Mucuto-Muno e Naguema. Mouzinho voltou a ser repetidamente invocado em selos de todas as 
ex-coI6nias. No continente, a sua consagrac;oo apenas se fez nos inteiros posta is nOs 77 e 78 da conhecida 
serie Conhec;a a sua Historia. Mouzinho de Albuquerque e, pois, 0 primeiro moc;om retratado em selos do 
Ultramar. 

1934 
o marechal Antonio 6scar de Fragoso Carmona (1869 - 1951), Presidente da Republica Portuguesa, 

entre 1928 e 1951, tambem foi mac;om (fig. 5). 0 primeiro selo que Ihe foi dedicado circulou a partir de 28 
de Maio de 1934 (selo 560). Foram-Ihe ainda consagrados selos em 1945 e 1970. Ainda no continente, um 
inteiro postal (nO 83, da serie Conhec;a a sua Historia), refere-se, em particular, as viagens que este presiden
te fez as provfncias ultramarinas de Africa. Salvo 0 Estado da India, todas as antigas col6nias portuguesas 
homenagearam, repetidas vezes, esta controversa personagem. 

1944 
S6 passados dez anos e que um mac;om volta a ser homenageado (fig. 6). Felix da Silva Avelar 

Brotero (1744 - 1828), e, sem duvida, um dos mais distintos botonicos portugueses. Foi em Paris que adop
tou 0 apelido Brotero, amante dos mortais. Aquando do segundo centen6rio do seu nascimento, os cn 
dedicaram-Ihe uma serie de quatro valares (selos 640/43), bem como um bloco (nO 6). 

14 



1948 
o segundo mac;:om retratado em selos ultramarinos e Antonio Enes (1848 - 1901). Os selos em refe

rencia (nOs 322/23), comemoram 0 primeiro centen6rio do nascimento deste prestigiado politico e jornalista 
de grande merito (fig. 7). Foi ministro da Marinha e Ultramar, tendo organizado uma expedic;:ao militar a 
Moc;:ambique, territorio onde veio a exercer as func;:6es de comiss6rio regio. Em Moc;:ambique, abriu uma 
nova era, em especial, ao instituir uma moderna doutrina de administrac;:ao colonial que ficou conhecida 
por "escola de Antonio Enes". Pertenceu a Loja Restaurac;:ao de Portugal. 

1957 
Durante nove anos personagens ligadas a Mac;:onaria nao aparecem consagradas em selos por

tugueses. Apenas em 1957, outro mac;:om nos surge no panorama filatelico portugues - Almeida Garrett 
(1799 - 1854). Alem de uma vida politica singularmente atribulada, 0 visconde de Almeida Garrett (fig. 8) e 
autor de uma vasta e relevante obra Iiter6ria e, entre outras prestigiadas condecorac;:6es, foi galardoado 
com a Legiao de Honra de Franc;:a, distinc;:ao que, na epoca, raramente era concedida a estrangeiros. 
A primeira serie de selos que Ihe foi consagrada entrou em circulac;:ao no dia 7 de Marc;:o de 1957 (selos 
827/30). Em 1999, Garrett e, de novo, evocado num selo e num bloco, aquando do segundo centen6rio 
do seu nascimento. Este escritor, politico e renovador do Teatro Portugues tambem foi recordado, em 1959, 
num inteiro postal (nO 68 da serie Conhec;a a sua Historia). 

'\ PIIHllt.\I -. :,\ 
, ~'C ' . .......... ~ ::-~ 

two' )!; 

Fig. 5 Fig. 6 Fig.7 Fig. 8 

1959 
Antonio Bernardo da Costa Cabral (1803 - 1889), um dos "bravos do Mindelo", desempenhou 

func;:6es de grande relevo politico como, por ex., ministro de diversas pastas (fig. 9). Recebeu os titulos de 
conde de Tomar, em 1845, e, mais tarde, 0 de marques de Tomar (1878). Foi grao-mestre da Mac;onaria 
desde 1841 e 0 seu nome inici6tico era "Fenelon". Ainda nao Ihe foi dedicado qualquer selo mas esta 
persona gem e lembrada num inteiro postal de 1959 (nO 69, da serie Conhec;o a suo Historio). 

BILHETE POSTAL 

Fig. 9 

1959 
o Presidente da Republica Portuguesa Sidonio Bernardino Cardoso da Silva Pais (1872 - 1918) , 

nunca foi homenageado em selo. Este presidente (fig. 10), que caracterizou a sua acc;:ao pela adopc;:ao 
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de um sistema presidencialista e populista, apenas foi recordado num inteiro postal de 1959 (n° 80, da serie 
Conhec;a a sua Historia). Nome inici6tico "Carlyle". 

BILHETE POSTAL 
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Fig. 10 

1962 
Pela terceira vez um mac;om e evocado num selo das antigas colonias (fig. 11). Referimo-nos ao 

general Jose Norton de Matos (1867 - 1955), cuja figura surge no selo nO 435, de Angola. Este oficial de ca
valaria foi governador de Angola entre 1912 e 1915. Alguns anos depois, na qualidade de alto-comiss6rio 
voltou aquela colonia onde prosseguiu uma obra not6vel, em especial, no sector das obras publicas, 
tendo fundado a cidade de Huambo. Foi groo-mestre da Mac;:onaria entre 1929 - 1935. Na filatelia dita do 
continente foi recordado em 1980 (selo nO 1460) e em 1999 (selo nO 2574). Nome inici6tico "Danton". 

1966 
Na serie emitida neste ana (oito valores), e consagrada a cientistas portugueses, a evocac;:oo do 

Prof. Doutor Antonio Caetano de Abreu Freire Egas Moniz (1874 - 1955) e feita no selo de $50 (fig. 12). Me
dico neurologista e professor universit6rio, foi premiado pela Faculdade de Medicina de Oslo, em 1945, e 
pela Academia Sueca que Ihe atribuiu 0 Premio Nobel de Medicina, em 1949. E 0 nosso primeiro Premio 
Nobel. A sua actividade polltica comec;:ou muito cedo. Foi deputado as Constituintes de 1911. Pertenceu 
ao Partido Republicano Evolucionista, cuja comissao directiva integrou. Desempenhou outros importantes 
cargos polfticos, no perfodo que antecedeu 0 Estado Novo. Foi iniciado em 15 de Dezembro de 1910, na 
Loja Simpatia e Unioo, com 0 nome simbolico de "Egas Moniz". 

Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 

1966 
Neste ana de 1966, outro grande vulto das nossas letras foL com um ana de atraso, homenage

ado por ocasioo do segundo centen6rio do seu nascimento - Manuel Maria Barbosa I'Hedois du Bocage 
(1765 - 1805) ou, simplesmente, Bocage (fig. 13). Considerado 0 maior Ifrico do seu tempo, recordado infe
lizmente pelos piores motivos (foi acusado de desordenado nos costumes), e autor de sonetos de grande 
qualidade, bem como de idflios, canc;:6es, odes e elegias. 0 seu nome inici6tico era "Lucrecio" . 

1967 
Outro mac;:om, 0 quarto, surge em selo ultramarino (Cabo Verde, n° 324). Trata-se de Jose Bote

lho de Carvalho Araujo (1881 - 1918). Republicano, desde muito novo, participou em diversas tentativas 
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revolucionarias. nomeadamente no 5 de Outubro de 1910. Foi deputado as Constituintes de 1911. Com a 
patente de primeiro-tenente. em 1918. assumiu 0 comando do patrulha de alto mar "Augusto de Castilho" 
(fig. 14) e nao. como varias vezes oparece erroneamente apodado. de ca<;:a minas - que nunca foi (1). 
Estamos. pois. perante um selo errado. em virtude de apresentar dois erros nas legendas: na designa<;:ao do 
tipo de navio e no nome do patrono faltar-Ihe a preposi<;:ao de. Morreu em combate. no mar dos A<;:ores. 
no dia 14 de Outubro de 1918. Carvalho Araujo foi iniciado em 1 de Julho de 1911. com 0 nome simbolico 
de "Gama". 

1972 
o chamado "grande patriarca da independencia brasileira". Jose Bonifacio de Andrade e Silva 

(1763 - 1838). ou simplesmente Jose Bonifacio (fig. 15). nascido no Brasil. mas filho de aristocratas portu
gueses. foi um geofisico de renome e um influente polftico. aparecendo 0 seu retrato num selo integrado 
na serie dedicada ao 150° aniversario da independencia do Brasil (selo 1168). Estudante e professor na 
Universidade de Coimbra. em Outubro passado. recebeu merecida homenagem com um bonito carimbo 
comemorativo aquando da Mostra Filatelica levada a efeito pela Sec<;:ao Filatelica da Associa<;:ao Aca
demica de Coimbra. durante 0 Congresso Luso-Brasileiro de Historia das Ciencias. 0 seu nome iniciatico 
e desconhecido. 

Fig. 14 
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PORTUGAL 
Fig.15 

1972 

Fig. 16 

o primeiro rei de Portugal que assumiu a qualidade de ma<;:om foi D. Pedro IV (1798 - 1834). Por 
razoes bem conhecidas. D. Pedro. entao regente do Brasil. a 7 de Setembro de 1822. estando junto ao 
rio Ipiranga.lan<;:ou 0 celebre grito "Independencia ou morte". Dias depois foi proclamado imperador do 
Brasil. cargo de que abdicou em 1831 (fig. 16). D. Pedro come<;:ou a frequentar a loja Comercio e Artes. 
no Rio de Janeiro e tornou-se grao-mestre da Ma<;:onaria brasileira. em 4.0ut.1822. quando ja era Defen
sor Perpetuo do novo Estado Independente. Devido ao seu caracter conflituoso. entrou em litfgio com a 
Ma<;:onaria brasileira. mas nunca renegou a sua condi<;:ao de ma<;:om. Entre 1831 e 1834. durante a luta 
contra 0 irmao D. Miguel. rodear-se-ia de conhecidos ma<;:ons entre os quais destacaremos. Mouzinho 
da Silveira e Joaquim Antonio de Aguiar. As suas effgies encontram-se em dois selos (nOs 1169 e 1677. este 
de 1984). 0 Hino Ma<;:onico Brasileiro foi escrito pelo entao Imperador D. Pedro I. cujo nome iniciatico era 
"Irmao Guatmozin" (ultimo imperador asteca). 

1975 
o maior poeta portugues do sec. xx foi. para a maioria dos crfticos literarios. Fernando Pessoa (1888 

- 1935) . 0 poeta dos heteronimos (fig. 17) foi filatelizado. pela primeira vez. em 1975 (selo n° 1252). Em vida. 
apenas publicou dois livros. em 1921 e 1934.0 seu retrato ilustrou selos emitidos nos anos de 1985. 1995 e 
2000 (e 0 unico portugues que foi considerado digno de figurar num dos blocos emitidos para consagrar 
personalidades do Seculo xx em Selos). E quase certo que Fernando Pessoa nunca chegou a ser iniciado 
mas e manifesto que. alem de teorizador. foi um seu inflamado defensor. Por ocasiao da discussao do 
decreto. que veio a proibir as sociedades secretas em Portugal. 0 poeta defendeu com vigor e discern i
mento a Ma<;:onaria. 

1977 
Neste ano. os cn recordaram. por ocasiao do primeiro centenario da sua morte. um outr~ grande 

escritor portugues ma<;:om. Referimo-nos a Alexandre Herculano de Carvalho Araujo (1810 - 1877). roman-

(1) De harmonia com 0 que nos recorda 0 comandante Jose Ferreira dos Santos "0 patrulha de alto mar AUGUSTO DE CASTILHO neo 
era mals do que 0 produto da transformac;eo do arrasteo de pesca longinqua ELITE - 0 prlmelro arrasteo Portugues construido 
proposltadamente para a pesca do bacalhau" (In "Navlos da Armada Portuguesa na Grande Guerra" - 2008). 
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cista e poeta romantico, renovador da histariografia nacional (fig. 18) . Liberal, pautou sempre a sua vida 
por uma verticalidade e uma integridade que todos Ihe reconhecem. Alem destes selos (nOs 1344/5), em 
2010, Alexandre Herculano voltou a ser filatelizado por ocasioo do segundo centen6rio do seu nascimento. 
Tambem foi expressamente evocado num inteiro postal de 1959 (n° 71 da serie Conhec;:a a sua Historia) . 

1978 
Sebastioo de Magalhoes Lima (1850 - 1928), filiado na Mac;:onaria desde os tempos de estudante, 

tornou-se groo-mestre em 1907. Evidenciou-se por defender os ideais republicanos, foi ministro da Instruc;:oo 
e 0 primeiro presidente da Liga Portuguesa dos Direitos do Homem, em 1922 (fig. 19). 0 selo que Ihe foi 
dedicado foi lanc;:ado em circulac;:oo por ocasioo do cinquenten6rio da sua morte (n° 1408) . Usou 0 nome 
inici6tico de "Jooo Huss". 

Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 

1979 
Na primeira serie, de seis valares, dedicada a "Grandes Vultos do Pensamento Republicano", 0 

selo de 6$50 (nO 1442) e ilustrado com 0 retrato de Afonso Augusto da Costa (1871 -1937). Foi deputado 
as Constituintes de 1911 e foi 0 primeiro director da recem-criada Faculdade de Direito de Lisboa (fig . 20) . 
Teve uma longa e atribulada carreira politica (defendeu, porex., a entrada de Portugal na entoo chamada 
Grande Guerra). Foi iniciado em 1905, com 0 nome "Platoo". Quando morreu, em Paris, estava indigitado 
para ser eleito groo-mestre da Mac;:onaria Portuguesa. 

1979 
Na serie atr6s referida, 0 selo de 10$00 (nO 1443) e ilustrado com 0 retrato de Joaquim Teafilo Fer

nandes Braga (1843 - 1924). Republicano de tendencia socializante e anticlerical (fig. 21) . Apos a queda 
da Monarquia presidiu ao Governo Provisorio, tendo sido presidente da Republica, durante algum tempo. 
Foi dirigente da Loja Perseveranc;:a. 

1979 
Bernardino Luis Machado Guimaroes, conhecido apenas por Bernardino Machado (1851 - 1944) , 

tambem nos aparece retratado na serie anteriarmente citada (selo de 16$00, nO 1444). Eleito, em 1915, 
presidente da republica (fig. 22), foi deposto, em Dezembro de 1917, pelo golpe de Sidonio Pais. Reelei
to em 1925, foi nova mente destituido do cargo, pelo golpe militar de 28 de Maio de 1926. Deputado as 
Constituintes de 1911 foi derrotado par Manuel Arriaga na primeira eleic;:oo presidencial. Iniciado em 1874, 
com 0 nome "Littre", veio a ser groo-mestre da Mac;:onaria entre 1892 e 1899. Bernardino Machado voltou 
a aparecer num selo de 2001 inserido numa folhinha com oito selos de 85$00/0,42 €. 

Fig. 20 Fig. 21 Fig. 22 

1979 
Ainda na primeira serie consagrada a vultos do pensamento republica no, 0 fim de serie e dedica

do ao coronel de eng en haria Jose Elias Garcia (1830 - 1891). Este oficial do exercito, jornalista e politico 
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fundou 0 primeiro jornal republica no, 0 Traba/ho. Foi tambem co-fundador do Partido Reformista, depois 
Partido Republicano (fig. 23). Exerceu as func;6es de groo-mestre do Grande Oriente Portugues em 1859. 

1980 
o escritor, investigador hist6rico e politico portugues, Jaime Cortesao (1884 - 1960), foi medico 

na campanha da Flandres como voluntario (fig. 24). Dirigente do movimento revolucionario de 3 de Fe
vereiro de 1927, conheceu 0 exllio durante 30 anos. Regressado a Portugal foi eleito, em 1958, presidente 
da Sociedade Portuguesa de Escritores. E autor de um dos mais significativos e importantes ensaios sobre 
os descobrimentos portugueses (1960 - dois volumes). Integrou 0 movimento saudosista da Renascenc;a 
Portuguesa. Foi homenageado filatelicamente aquando da emissoo da segunda serie dos "Grandes Vultos 
do Pensamento Republicano" (selo n° 1461). 

Fig. 23 Fig. 24 

1985 
Outro celebrado escritor mac;om foi Aquilino Ribeiro (1885 - 1963). Aos 21 anos veio para Lisboa 

ocupar-se no jornalismo e actividades revolucionarias que 0 obrigaram a exilar-se. Estudou na Sorbonne. 
Foi professar no Liceu Cam6es e conservador da Biblioteca Nacional (fig. 25). A sua contribuic;oo para 
as Letras foi enorme e abrange praticamente todos os generos (romances, novelas, contos, biografias, 
cr6nicas, evocac;6es hist6ricas, estudos etnograficos, ensaios literarios, notas de viagem, livros de literatura 
infantil e traduc;6es de escritores consagrados). Por ocasioo do primeiro centenario do seu nascimento foi 
homenageado pelos cn com um selo (n° 1734), desenhado por Luiz Duran. 

1986 
Manuel do Silva Passos, mais conhecido por Passos Manuel (1801 - 1862). A data do seu nascimento 

noo e pacifica. Advogado no Porto, teve de se exilar entre 1828 e 1834. Foi ministro de varias pastas e um 
orador de grande talento (fig . 26) . A sua acc;oo no campo da Instruc;oo publica foi relevante. Por ocasioo 
dos 150 anos da Academia Nacional de Belas Artes, esta personalidade marcante do liberalismo portugues 
do segundo quartel do seculo XIX, foi recordada num selo postal (n° 1770). Iniciou-se na loja mac;6nica 
de Coimbra, comec;ando af um percurso que 0 levaria a groo-mestre no Norte. 0 seu nome iniciatico era 
"Howard". 

Fig. 25 Fig. 26 

1988 
Com um ana de atraso, os cn homenagearam Antonio Maria Fontes Pereira de Melo (1819 - 1887), 

com um atraente inteiro postal (fig . 27) . Este polftico, oficial de engenharia do exercito, marcou de forma 
singular a sua participac;oo na nossa vida publica. Dessa notavel intervenc;oo - que mesmo os inimigos 
politicos reconheceram - em especial no dominic das obras publicas e transportes, nasceu 0 qualificativo 
"fontismo". A data do seu falecimento, era general e presidente do Supremo Tribunal Administrativo. No 
ana de 1959, este estadista, vulto cimeiro do periodo da chamada Regenerac:;do, ja havia sido recordado 
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num inteiro postal integrado na serie Conhec;a a sua Historia (n° 72). 0 nome iniciatico do primeiro ministro 
da Obras Publicas de Portugal era "D. Fuas Roupinho". 

_.0 _____ _ 
m 

Fontes Pereira de Melo 

SlLHETE 
POSTAl 

Fig. 27 

1991 
Neste ana comemoraram-se os cem anos da morte do escritor. poeta e fil6sofo Antero Tarquinio de 

Quental (1842 - 1891). facto que nao deixou indiferente a administrac;ao dos CIT que Ihe dedicou um selo 
(n° 2020). Desde muito novo que "mergulhou" na polltica tendo inclusive presidido <':I Sociedade (secreta) 
do Raio (fig. 28). Em 1868. formou 0 Cenaculo do qual. entre outros. faziam parte Ramalho Ortigao e Ec;a 
de Queiroz. Anos depois. organizou as Conferencias do Casino - que tanto deram que falar. Com a morte 
do pai. em 1873. regressou aos Ac;ores de onde era natural. adoecendo de psicose manfaco-depressiva 
- 0 que 0 levou ao suicidio. Antero de Quental foi iniciado. em Coimbra. no ana de 1863 (ou 1864. a data 
exacta nao e consensual). 

Fig. 28 

1992 
Deve ser diffcil encontrar alguem que nao 

conhec;a 0 criador do Ze Povinho. essa extraordina
ria figura concebida. em 1875. por Rafael Bordalo 
Pinheiro (1846 - 1905). Este artista. genial. irmao de 
outr~ artista nao menos original. Columba no. foi 
um notavel caricaturista e ceramista de nfvel inter
nacional (fig. 29). Bordalo. como era conhecido. 
foi homenageado filatelicamente num bloco (n° 
126). aquando da emissao de uma serie de selos 
postais dedicada <':I faianc;a portuguesa - seculo 
XIX. terceiro grupo Uma caricatura deste artista 
aparece num selo (n° 3256). inserido numa folha 
miniatura (n025). emitida em 2005. Bordalo Pinheiro 

.: ............................. :. 

Fig. 29 

foi iniciado antes do periplo brasileiro. na loja "Restaurac;ao de Portugal". adoptando 0 nome simb61ico 
de "Goya". 
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1993 
Aquando das comemorac;:6es dos 200 anos do Teatro Nacional de Sao Carlos, foi lanc;:ada em 

circula<;::ao uma serie de quatro selos. A referida serie e ilustrada com os retratos de quatro grandes com
positores, a saber, Rossini. Verdi. Wagner (fig. 30) e Mozart (fig. 31). Aqui e agora apenas importa assinalar 
que dois destes genios da musica. Richard Wagner (1813-1883) e Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791), 
ambos eram mac;:ons assumidos. Mozart foi iniciado oficialmente em 14 de Dezembro de 1784. 

Fig. 30 Fig. 31 

1994 
Um dos selos emitidos neste ana dedicados a vultos da Cultura (n° 2186) e consagrado a Joaquim 

Pedro de Oliveira Martins (1845 - 1894) que, no ana em referencia, completou 0 primeiro centen6rio da 
sua morte. Oliveira Martins (fig. 32) foi escritor, historiador, soci610go e politico. Estreou-se com 0 romance 
Febo Moniz, de intenc;:ao politica. Grande defensor do Movimento Associativo e fonte ideol6gica e de 
inspirac;:ao do Cooperativismo Portugues. 

1995 
Um pouco inexplicavelmente, um dos maiores vultos das Letras portuguesas surge, apenas e pela 

primeira vez, num selo postal em 1995 e, ainda por cima, numa serie dedicada a escultura portuguesa. 
Referimo-nos a Antonio Maria de E~a de Queiroz (1845 - 1900). A obra deste escritor (fig. 33) e relativamente 
bem conhecida para aqui a evocarmos. Ec;:a, "0 grande Ec;:a", como ficou conhecido, exerceu func;:6es 
diplom6ticas em Havana, Newcastle, Bristol e Paris, tendo falecido em Neuilly, nos arredores da capital 
francesa. Neste mesmo ana de 1995, Ec;:a de Queiroz voltou a ser filatelizado (selo nO 2317) e, de novo, em 
2000 (selo nO 2717) , quando se comemoraram os 100 anos da sua morte. 

Fig. 32 Fig. 33 Fig. 34 Fig. 35 

1996 
Os cn, ao comemorarem 0 primeiro centen6rio do Cinema Portugues, puseram a circular uma 

serie de seis selos ilustrados com "gente" do cinema (selos nOs 2356/61). Entre os homenageados surge 0 

cineasta pioneiro do nosso cinema: Aurelio da Paz dos Reis (1862 - 1931), cujo nome vem mal grafado 
(Pais, em vez da Paz). Estamos, pois, perante um selo errado (fig. 34). Paz dos Reis, fortemente atraido pel a 
setima arte, dirigiu, em 1896, A Sarda do Pessoal Operario Da Fabrica Confianc;:a, inspirado num filme se
melhante dos irmaos Lumiere. Participou na revolta de 31 de Janeiro de 1891. Foi iniciado em 1889, tendo 
adoptado 0 nome simb6lico de "Homero". 

1966 
o poeta e pedagogo portugues Jooo de Deus Ramos (1878 - 1953) teve a sua consagrac;:ao fila

telica neste ana (selo nO 2331 ). Nao deve ter sido grande estudante de Direito em virtude de ter demorado 
dez anos para concluir 0 curso. Pensou em criar jardins-escolas desde os tempos de estudante coimbrao. 
Foi iniciado na Mac;:onaria na Loja Solidariedade (Lisboa) e adoptou 0 nome inici6tico, ou simb6lico, de 
"Antero". Em 1913, trocou de Loja, regressando a atr6s referida em 1922. Dois anos depois atingiu 0 grau 
7° do Rito Frances. Em 1920 foi ministro da Instruc;:ao Publica e, em 1925, ministro do Trabalho (fig. 35). 
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1999 
Neste ano, por ocasiao do primeiro centenario da morte do almirante Manuel Maria Sarmento 

Rodrigues (1899 - 1979), e lan<;ado em circula<;ao um inteiro postal (fig . 36). Este distinto oficial, de grande 
envergadura intelectual, foi ministro de Salazar (do Ultramar). Exerceu altos cargos na administra<;ao ul
tramarina (governador da Guine e de Mo<;ambique). bem como na Armada. A partir da decada de 60 
do seculo passado, por interven<;ao da PIDE que 0 denunciou, junto de Salazar, como sendo grao-mestre 
do Ma<;onaria, nunca mais exerceu cargos polfticos. Sarmento Rodrigues ingressou na Loja Renascen<;a 
do Ma<;onaria Portuguesa em 1923. 

Fig. 36 

1999 
No serie de quatro valores que circulou a partir deste ano, consagrada a pintura contemporanea 

dos A<;ores, encontramos, na taxa de 95$00 (n° 2623),0 retrato de Vitorino Nemesio (1901 - 1978), escritor 
de grande merito e projec<;ao nacional e internacional. insigne professor universitario e ma<;om (fig. 37). 
Ganhou enorme popularidade como memorialista no programa do RTP "Se bem me lembro". Nemesio 
voltou a ser filatelizado em 2001 num selo inserido numa folhinha com oito selos de 85$00/0.42 €. 

1999 
Por fim, um homem actuante, identificado com os correios e figura cimeira da Ma<;onaria portu

guesa, surge retratado num selo postal. Trata-se do Desembargador Jose Diogo Mascarenhas Neto (1752 
- 1824) que, entre 1799 e 1805, exerceu, pela primeira vez, 0 cargo de Superintendente Geral dos Correios e 
Postas do Reino (fig. 38) . A ele se deve 0 "Regulamento Provisional do Correio", de 1 de Abril de 1799 (com 
entrada em vigor em 1 de Agosto seguinte). Trata-se do mais importante documento surgido na sequencia 
do nacionaliza<;ao dos correios. 0 selo em questao tem 0 n° 2632. Este ma<;om sofreu as persegui<;6es 
de 1809 e de 1810 (a Setembrizada - a mais grave), tendo sido deportado, com mais 47 detidos, para os 
A<;ores. Por pressao do Ma<;onaria inglesa foi autorizado a emigrar para a Gra-Bretanha. 

2001 
Num selo posicionado numa folhinha com oito selos de 85$00/0.42 € (n° 2736) encontra-se a figura 

de Miguel Augusto Bombarda (1851 - 1910), medico alienista, anticlerical. republicano de gema e ma<;om 
assumido (fig. 39). Em vesperas do implanta<;ao da Republica foi, no seu gabinete de trabalho, assassinado 
por um louco. 0 nome iniciatico deste conhecido medico era "D'Artagnan". 

Fig. 37 Fig. 38 Fig. 39 
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2002 
o terceiro estrangeiro. mac;om. a ser homenageado num selo portugues foi Walter Elias Disney (1901 

- 1966). conhecido simplesmente por Walt. aquando dos cem anos do seu nascimento. Este desenhador e 
cineasta norte-americano (fig. 40) foi 0 pioneiro do desenho animado. inventor de personagens celebres: 
rato Mickey. pato Donald. Pateta. coo Pluto. por ex. (selo n° 2816 e folha miniatura nO 17. com nove selos 
diferentes). Devemos-Ihe magnificos documentarios sobre animais e plantas. bem como a criac;oo de um 
vasto campo de atracc;6es - a Disneylondia. A sua obra foi. felizmente. continuada pelos seus sucessores. 

2003 
Durante as comemorac;6es dos 150 anos do nosso primeiro selo postal. foi emitida uma panoplia 

de pec;as filatelicas respeitante a este evento de especial significado para os filatelistas portugueses. Na 
primeira serie. posta a circular em 13 de Marc;o. 0 selo de 0.50 € (n° 2947) . alem de ser ilustrado com a figura 
da rainha D. Maria II. contem tambem 0 retrato de D. Fernando II (1816 - 1885) seu marido e co-responsavel 
pelos desenhos originais dos primeiros selos postais portugueses (fig. 41 ). Este rei e. pois. 0 segundo monarca 
portugues a ser associado a Mac;onaria. Deve-se-Ihe a salvac;oo da ruina dos mosteiros da Batalha e dos 
Jeronimos e dos conventos de Mafra e de Tomar. 

Fig. 40 Fig. 41 

2003 
Neste ana um outr~ mac;om foi homenageado. desta vez. num inteiro postal (fig. 42). 0 inteiro 

em referencia comemora os 170 anos de separac;oo de poderes em Portugal e e ilustrado com 0 retrato 
de Jose do Silva Carvalho (1782 - 1856). Foi co-fundador do Sinedrio que preparou a revoluc;oo de 1820. 
Exerceu func;6es ministeriais durante os reinados de D. Jooo VI. de D. Pedro IV e de D. Maria II. Foi 0 primeiro 
presidente do Supremo Tribunal de Justic;a (fig. 42). 

E
UPREMO 
Rl NAL 
E f01sTlc;.A 

SEPARA9-0 
DE PoDERES 
EM PoRTUGAL 

Fig. 42 

2006 
Neste ana foi posta a circular uma serie de cinco selos de um euro cada. dedicada a vultos da 

Historia e da Cultura (1° Grupo). a qual se inicia com um selo (n° 3403). dedicado ao marechal Humberto 
Delgado (1906 - 1965). Este militar e politico (fig. 43). e membro da Mac;onaria portuguesa. a partir de 1958. 
distinguiu-se por uma feroz e activa oposic;oo ao regime dito salazarista. tendo side assassinado pela PIDE. 
perto de Badajoz (Espanha) . 

2007 
Por ocasioo das comemorac;6es do primeiro centenario do Escutismo. Portugal noo ficou indiferen

te e associou-se tambem ao acontecimento. Foram entoo emitidos selos e folhas miniaturas respeitantes 
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a este importante movimento juvenil de ambito internacional (selo n° 3540). Acontece que 0 fundador 
do Escutismo, em 1908, Robert Baden-Powell (1857 - 1941), e aparceirado a Ma<;:onaria na esmagadora 
literatura que sobre ele e publicada (fig. 44). No entanto, Renato Mauro Schramm, um especialista na 
materia, diz-nos que Lord Baden-Powell nao era ma<;:om, em virtude do mesmo ter sido recusado pelo GL 
da Inglaterra. Por se tratar de uma "descoberta" recente, e a cautela, 0 apontamento aqui fica. 

Fig. 43 Fig. 44 Fig. 45 Fig. 46 

2007 
o segundo grupo da serie consagrada a vultos da Historia e da Cultura, tambem nos do mais uma 

figura representativa da Ma<;onaria portuguesa. Trata-se de Columbano Augusto Bordalo Pinheiro (1857-
1929), irmoo de Rafael Bordalo Pinheiro, ao qual jo nos referimos neste apontamento. Columbano (fig. 45) 
foi um dos grandes pintores portugueses, sobretudo retratista. Foi professor da Escola de Belas-Artes mas, 
em 1924, resignou ao cargo por se sentir ultrapassado por um modernismo que noo entendia. E 0 autor 
do famoso retrato do Grupo do Leoo. 

2008 
Ainda na senda dos vultos da Historia e da Cultura (terceiro grupo, selo nO 3678) surge-nos mais um 

ma<;om, este bem conhecido, Jose Relvas (1858 - 1929). Membro do directorio do Partido Republicano 
Portugues (fig. 46), constituido em 1909, com a determinante incumbencia de fazer a revolu<;oo, foi ele a 
quem coube 0 privilegio de, da varanda principal da camara Municipal de Lisboa, proclamar a instaura
<;00 da Republica, no dia 5 de Outubro de 1910. 

2009 
Ao aproximarem-se as comemora<;6es do primeiro centenorio da implanta<;oo da Republica 

Portuguesa, os cn, em boa hora, decidiram emitir uma serie de selos postais, bem como um bloco (de 
discutfvel gosto), dedicados as mulheres da Republica. Das oito seleccionadas, tres eram membros da 
Ma<;onaria Portuguesa. A primeira (selo nO 3896), e Maria Veleda, pseudonimo de Maria Carolina Frede
rico Crispim (1871 - 1955). Foi professora do ensino primorio e come<;ou, muito cedo, a escrever para os 
jornais (fig. 47). Entrou na politica em 1904. De harmonia com 0 que nos ensina 0 nosso consocio Americo 
Rebelo, esta ma<;om, pioneira na defesa dos direitos juridicos, civis e politicos das mulheres, "foi uma das 
fundadoras da "Obra Maternal", juntamente com Ana de Castro Osorio, Adelaide Cabete e Carolina 
8eatriz Angelo, cujo objectiv~ associativo, era apoiarem crianc;:as do sexo feminino que se encontravam 
com graves problemas morais. " (ver revista n° 432). Recentemente, em Faro, sua terra natal. foi inaugurada 
uma Mostra Filatelica Comemorativa dos 140 Anos do Nascimento de Maria Veleda. 

Fig. 47 Fig. 48 Fig. 49 

2009 
A segunda mulher ma<;om a ser retratada num selo foi Adelaide de Jesus Damas Brasao Cabete 

(1867 - 1935). Por incentivo do marido, jo com 22 anos, concluiu a instru<;oo primoria, nunca mais deixan-

24 



do de estudar. Terminaria 0 curso de medicina em 1900 aos 33 anos. Esta medica (fig . 48) . republicana e. 
como acima se disse. ma<;:om. abra<;:ou diversos causos. Desiludida com a politico do Estado Novo foi para 
Angola. onde se dedicou. em exclusivo. a medicina. Teve 0 privilegio de ser a primeira e unica mulher a 
votar a Constitui<;:oo de 1933 (selo n° 3897) . 

2009 
A terceira mac;:om filatelizada e Carolina Beatriz Angelo (1877 - 1911). Concluiu 0 curso de medi

cina em 1902. sendo a primeira mulher a especializar-se em cirurgia em Portugal (fig. 49). Possuidora de 
um invulgar dinamismo. fundou a Associac;:oo de Propaganda Feminista. Foi ainda a primeira mulher por
tuguesa. apos ganhar um recurso nos tribunais. a votar nos eleic;:6es do Assembleia Constituinte de 1911 
(selo n° 3900) . 

2010 
Integrado ainda nos comemora<;:6es do centenario do Republica Portuguesa. em Marc;:o de 

2010. comec;:ou a circular um inteiro postal dedicado a Manuel de Arriaga Brum da Silveira (1840 - 1917). 
conhecido apenas por Manuel de Arriaga (fig. 50). Orador brilhante. deputado desde 1882. muito con
tribuiu para 0 advento do Republica. vindo a ser 0 seu primeiro presidente constitucional. Com 71 anos. 
00 tomar posse de Presidente do Republica disse: "Estou aqui para servir 0 pars. Serio incapaz de a/guma 
vez me servir dele ... " . Recusou residir no Palacio de Belem. tendo escolhido uma modesto coso anexa a 
este. pagando do seu bolso a respectiva renda. Renunciou 00 mandato em 1915. 

Fig. 50 

.... _-
Fig. 51 

2010 
Por ocosioo do primeiro centenario do nascimento do engo Manuel Alfredo Tito de Morais (1910-

1999). os cn emitiram um inteiro postal (fig. 51). Tito de Morais abrac;:ou a politico desde muito jovem. Es-
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teve exilado em Angola, Fran<;a, Brasil, Argelia, Sui<;a, Itolia e Alemanha. Foi fundador do Partido Socialista 
portugues. Em 1975 foi deputado no Assembleia Constituinte e presidente do Assembleia do Republica 
em 1983. A data do sua morte era mestre do Ma<;onaria portuguesa, onde se iniciou a beira dos 80 anos. 
o nome iniciotico era "lito Augusto Morais", nome de seu poi (almirante), um dos her6is do insurrei<;ao 
militar de 4/5 de Outubro de 1910. 

A listagem de ma<;ons que surgem em pe<;as filatelicas portuguesas e passivel de ser acrescida, e 
ate melhorada, mediante um estudo mais aprofundado. No entanto, e desde jo, podemos concluir que 
a Ma<;onaria encontra-se bem retratada no nossa Filatelia. De facto, 0 numero de selos, blocos e inteiros 
posta is, ilustrados com ma<;ons que desempenharam fun<;6es de relevo, nos mais variados sectores do 
vida portuguesa, e elevado. Essa representa<;ao e particularmente evidente a partir de 1975, por motivos 
que se nos afiguram 6bvios (2). 

(2) Para alem de um ou oulro apontamento reHrado da NET, a principal blbllografia consultada para elaborac;:Cio deste artlgo 
101 a segulnte: "Enclclopedla Larousse", edltada pelo Circulo de Leltores (18 volumes); "Para a Historia da Mac;:onaria em 
Portugal", subsidlos recolhldos p~r Antonio Carlos Carvalho (1976); " Historia da Franco-Mac;:onaria em Portugal (1733-
1912)", de Manuel Borges Grainha (5" edlc;:ao - 2011); "Vlagem aos Segredos da Mac;:onarla", de Miriam Assor (edlc;:ao da 
Pressellvre - 2010); e "Os ConsHtuintes de 1911 e a Mac;:onarla", de Antonio Ventura (edlc;:ao do Circulo de Leltores - 2011); 
e "Selos Mac;:onicos do Mundo", de Renato Mauro Schramm (edlc;:Cio Florlanopolls - 2005). 
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~ Abstract 

Following my article in the CFP magazine nr. 
410, with the title "Correio aereo de Amsterdam 
para Macau, em 1935" ("Air mail from Amsterdam 
to Macao, in 1935") on the subject of a letter 
from "Ministerio das Colonias", in Lisbon, I am now 
presenting a letter sent directly from Lisbon to 
Macao, on July 1935. At that time, the Portuguese 
regulations for air mail foresee two ways; both going 
from Lisbon by train: one via Amsterdam and, from 
there, by KLM to Singapore, in Malaysia; the other 

l one via Paris-Brindisi and, from there, by Air France 

L (since May 1935) to Saigon; after these two distant 
Asian cities, by sea to Hong Kong . r--' 

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

Fig. 1 - Aterragem em Batavia do aviao PN-AKN "Nachtegaal", 
no voo 241 - voo inaugural da utilizac;ao do DC 2 da KLM nesta 
iigac;ao (17JUN 1935) 

1 - Introduc;Cio 

Apresento neste artigo um envelope normal 
enviado, em 08Jul1935 (segundo feira) , par via aerea para 
Macau, directamente a partir de Lisboa, tendo chegado 
00 seu destino em 1 de Agosto de 1935, apos uma "viagem" 
de 25 dias. 
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Apos analisar os percursos possfveis, procuro efectuar a comparo<;:oo com a situa<;:oo apresentada 
em Dezembro de 2005, no Boletim n.o 410 do nosso Clube, no meu artigo com 0 titulo "Correio aereo de 
Amsterdam para Macau, em 1935", com bose num envelope do Ministerio das Colonias de Lisboa enviado 
por via aerea de Amesterdoo para Macau em 21 Jan 1935 (segunda feira) onde chegou a 7 de Fevereiro 
seguinte, isto e, ao fim de 18 dios de viagem, a que se podem acrescentar quatro dios desde Lisboa pelo 
"Sud Express", num total de 22 dios. 

o facto da dura<;:oo da liga<;:oo postal por via aerea entre Lisboa e Macau ter aumentado de 
22 para 25 dios ao fim de 7 meses, quando as melhorias significativas dos meios aereos utilizados tinham 
reduzido 0 tempo da viagem aerea em 3 dios, justifica que comece por apresentar um resumo da pesquisa 
anterior para facilitar a compara<;:oo com os elementos do novo envelope que irei apresentar neste artigo. 

Assim, relativamente ao envelope anteriormente apresentado esclare<;:o que: 
a. Foi posta no correia de Amesterdoo em 21 de Janeiro de 1935, segunda-feira; 
b. Nessa data, infcio de 1935, 0 voo da KLM de Amesterdoo para Batavia era semanal e partia 

a quinta-feira de manho, ou seja, partiu nessa semana a 25 de Janeiro; 
c . Ate Junho de 1935, a KLM utilizou 0 avioo Fokker FXVIII (fig . 1) nos voos para 0 Oriente; estes 

avi6es eram construfdos com 0 corpo numa estrutura tubular met61ica e os osas em madeira, 
sendo revestidos a lona; 

Fig. 2 - Avlco Fokker F XVIII, utlllzado pela KLM ate Junho de 1935 nos voos para 0 Oriente 

d. A viagem total demorava nove dias, voando-se cerca de 80 horos sempre a luz do dia; 
e. 0 envelope apresenta no verso uma marca postal de Singapura de 1 de Fevereiro, is to e, 

oito dias apos a partida, 0 que est6 de acordo com a informa<;:oo de que a tripula<;:oo e 
passageiros possavam a noite do oitavo dia em Singapura no "Sea View Hotel"; 

f. 0 avioo F XVIII transportava, alem de quatro elementos da tripula<;:oo, correia e quatro a 
seis passageiros. 

g. Alem da marca postal de Singapura 0 envelope apresenta no verso as marcos posta is de 
Hong Kong e de Macau com a data de 7 de Fevereiro. 

h. No tro<;:o final da sua longa viagem, de 1 a 7 de Fevereiro, 0 envelope circulou via marftima 
de Singapura para Hong Kong e Macau (ver Acta do Conselho Legislativo de Hong Kong 
de 25Abr1935 - www./egco.gov.hkl/935/h350425.pdf) ; 

i. Assim, 0 envelope objecto do meu artigo anterior demorou um total de 18 dias desde que 
foi registado na esta<;:oo postal de Eeghenstraat/Amesterdoo ate Macau, e 22 dias desde 
Lisboa, se adicionarmos mais 4 dios para a liga<;:oo desta cidade ate Amesterdoo. 

2 - 0 envelope de 08Jul1935 

o envelope, comercial comum, forrado no interior, est6 dirigido ao "Exmo. Senhor / Dr. Jooo Pereira 
Barbosa / Secretaria do Governado / Macau / China". Foi registado e expedido por avioo em 08Jul1935 
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(segunda feira). tendo recebido a marca de correia aereo «Posta Aerea» de Lisboa. carimbo octogonal. 
que era utilizado desde 3 de Dezembro de 1934. 

c,. 

Fig. 3 - Frente do envelope 

o porte aplicado. "17$75". e 0 devido para uma carta de correia internacional para Macau. por 
via aerea por Amesterdoo/Estados Malaios. com peso ate 20 gramas. de acordo com as tarifas aplic6veis 
conforme a seguir se explicita. 

Fig. 4 - Verso do envelope 

As marcas de passagem por Hong Kong e de chegada a Macau tem a data de 1 de Agosto de 
1935. is to e. a carta demorou um total de 25 dias entre Lisboa e Macau. No envelope noo h6 indicac;:6es 
quanta ao local e a data em que foi transferido da linha aerea da KLM. que passava pelos Estados Malaios. 
nomeadamente pelo aeroporto de Singapura. para a ligac;:oo a Hong Kong. efectuada por via maritima. 

A ligac;:oo postal entre essas duas cidades era. naquela data. efectuada por via maritima; a 
ligac;:oo aerea s6 ficou estabelecida em Marc;:o de 1936 pela Imperial Airways. Levanta-se aqui a questoo 
da justificac;:oo da maior durac;:oo do transporte do correia aereo entre Lisboa / Hong Kong / Macau. em 
Julho / Agosto de 1935 relativamente a Janeiro/ Fevereiro desse mesmo ana a partir de Amesterdoo. 

3 - 0 Correio Aereo de Portugal para 0 Oriente em 1935 
3.1 - A Regulamentac;ao 

Salvo outra informac;:oo. julgo que e no Di6rio de Governo n.o 282. 1.0 serie. de 30 de Novembro 
de 1934. que pela 10 vez em Portugal e feita clara referencia a correspondencia a expedir por via aerea 
para os paises do Oriente via Amesterdoo. nomeadamente. Estados Malaios. Hong Kong e Macau. sendo 
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especificadas as sobretaxas a aplicar neste servic;:o: 3$50 por cada 5 gramas ou fracc;:oo. Este valor para 
a sobretaxa aerea ira manter-se ate Junho de 1936. 

A legislac;:oo foi sendo complementada e actualizada por Circulares dos Servic;:os que esclarecem 
pormenores e ajustamentos da aplicac;:oo e locais e datas das saidas das malas postais espedficas para 
cada destino. 

No caso concreto da correspondencia para os Estados Malaios. Hong Kong e Macau. a Circular 
n.O 56 de 31 de Marc;:o de 1935 esclarecia 0 seguinte: 
« ... Pe/as correspondencias a expedir por via aerea (inC/uindo as destinadas as colonias portuguesas). 
cobram-se as taxas postais internacionais em vigor. A/em das taxas normais sdo aplicadas as respectivas 
correspondencias as sobretaxas aereas publicadas. 

****** 

o servic;:o de expedic;:do de correspondencia pe/a via aerea 12 executado unicamente na estac;:do 
dos correios de Usboa (4° secc;:do). em conformidade com 0 seguinte horario: 

****** 

Parses do Oriente (Via Paris-Brindisi). expedic;:do as quintas-feiras pelo Sud-Express. Partida de Lisboa 
as 14 horas e 10 minutos. inc/ui correspondencias para Pa/estina. Srria. Iraque. Persia. Afeganistdo. india, 
Birmonia, Sido. Estados Ma/aios. Hong Kong. Macau, China. Japdo. indias Neer/andesas. Timor. Australia, 
Nova Zelondia e Tasmonia. 

Parses do Oriente (Via Marselha). expedic;:do as segundas-feiras pelo Sud-Express. Partida de Usboa 
as 14 horas e 10 minutos, inC/ui correspondencias para Pa/estina. Srria, Iraque. Persia. Afeganistdo. india. 
Birmonia. Sido. Indochina. China e Japdo. 

Parses do Oriente (Via Amesterdoo). expedic;do as segundas-feiras pelo Sud-Express. Partida de 
Usboa as 14 horas e 10 minutos. inc/ui correspondencias para Pa/estina, Srria. Iraque. Persia. Afeganistdo. 
india. Birmonia. Sido. Estados Ma/aios. Hong Kong. Macau. China, Japdo. indias Neerlandesas e Timor. 

As restantes estac;6es encaminham as correspondencias-avido para Usboa. para a 2° secc;do da 
estac;do central .... ». 

Nota 1 - pela via Paris-Brindisi a mala do correia para Macau poderia transitar para a KLM logo em 
Brindisi (ponto de escala desta Companhia) ou. 0 mais tardar. em Bangkok. ultimo ponto de escala comum 
entre a KLM e a Air France. que dar seguia para a Indochina. percurso a era devida uma sobretaxa aerea 
superior ao da ligac;:oo a Singapura. nos Estados Malaios. e Batavia. nas indias Holandesas. 

3.2 - Os portes aplicaveis 

Para 0 calculo dos portes a aplicar ha que ter presente 0 definido na Circular n.o 21 de 21 de Junho 
de 1934. em que foi actualizada a tabela de portes para 0 correio via terrestre. sendo "1 $75" 0 valor devido 
para uma carta de correio internacional de peso ate 20 gramas. e "2$00" 0 valor do premio de registo. 

A sobretaxa aerea para os Paises do Oriente. via Amesterdoo. incluindo Hong Kong e Macau. 
conforme apresentado no paragrafo anterior. era de 3$50 por cada 5 gramas ou fracc;:oo. a que 
correspondeu para a carta em apreciac;:oo 0 total de 4 fracc;:oes (peso ate 20 gramas). isto e. 4x3$50= 14$00. 

o total obtido. "1$75 + 2$00 + 14$00 = 17$75" foi 0 aplicado neste envelope. 

Nota 2 - a sobretaxa aerea para Saigoo. na Indochina (utilizando a via Paris - Brindisi). era de 4$50 
por cada 5 g. conforme e esclarecido pela Circular n.O 63. de Marc;:o de 1935. pelo que 0 envelope noo 
seguiria na mala postal para esta cidade. 

3.3 A carreira do Oriente do KLM em Julho 1935 

Em Julho de 1935 a KLM estava a utilizar no voo entre Amesterdoo e Batavia (actual Jacarta) 
avioes Douglas DC2 (figuras n.o 1 e 5). desde Junho desse ano. e com a frequencia de dois voos semanais. 
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A dura<;oo total da via gem ate Batavia passara de 9 a 6 dias, e de 8 a 5 dias ate Singapura. As partidas 
de Amesterdoo e de Batavia eram as quartas-feiras e aos s6bados. 

Fig. 5 - Avlao Douglas DC-2, todo em chapa metalica 

No inicio da utilizac;oo pela KLM dos DC2 na carreira de Batavia, e devido a estes avioes terem 
de sobrevoar grandes distoncias sobre mar e sobre deserto, 56 transportavam 5 passageiros, pois tinham 
que reservar parte significativa da sua capacidade para combustive!. Um pouco mais tarde 0 numero de 
passageiros foi aumentado para 7. Para melhor percepc;oo do percurso percorrido neste voo de longo 
curso torna-se a apresentar uma carta itiner6rio da epoca de apresentac;oo dos voos da KLM entre 
Amesterdoo e Batavia. 
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Fig. 6- Itlnerarlo da KLM na rota Amesterdao - Batavia (actual Jacarta) 

No quinto dia, 0 voo da KLM saia de Rangoon (Birmonia) e ia ate Singapura sobrevoando a 
Peninsula Malaia, com reabastecimentos em Bangkok, Alor Star e Medan (na Sumatra) . Em Singapura a 
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mala postal para Hong Kong / Macau era descarregada e encaminhada para 0 respectiv~ destin~ por 
via maritima, dado que a ligac;ao aerea regular entre Singapura e Hong Kong so foi estabelecida em 1936. 

A durac;ao desta viagem Lisboa / Macau seria, no minimo, de 16 dios: com 4 dias de desde 
8Ju11935, ate a partida do aviao em Amesterdao, em 12Ju11935, sexta-feira; mais 5 dias de viagem aerea 
ate Singapura: e 7 dias de viagem ate Hong Kong/Macau, onde chegaria a 23 de Julho. 
Nao se concretizando a possibilidade de ligac;ao ao aviao do dia 12 de Julho, 0 proximo aviao sera a 17 
de Julho (quarta feira), is to e, mais cinco dias de demora, totalizando entao um total de 21 dias, e com 
chegada possivel a Hong Kong/Macau a 28 de Julho. No entanto, a chegada so se verifica em 1 de Agosto, 
isto e, 4 dias depois, totalizando 25 dias entre a entrega em Lisboa e a chegada a Macau. 

Porque este aumento do tempo de ligac;ao entre Lisboa e Macau para 0 correia aereo por 
Amesterdao, numa epoca em que se procurava garantir 0 cumprimento dos prazas mais curtos viaveis 
na circulac;ao para est a correspondencia? 
Apos consulta de algumas fontes na internet, considero serem possiveis duas justificac;6es que, 
provavelmente, se combinaram para 0 aumento do prazo de entrega da carta em nove dias para alem 
durac;ao minima atras calculada de 16 dias: 

1. 0 atraso na ligac;ao ao aviao da KLM que so se tera verificado, provavelmente, para 0 

voo de 17 de Julho, quarta-feira (mais 5 dias) , ou para 0 voo do dia 19 de Julho (mais 7 
dias), no cenario mais gravoso mas menos credivel; 

2. Esse atraso inicial vai ser agravado por uma demora acumulada de 2 a 4 dias na ligac;ao 
e no atraso da viagem do navio de Singapura para Hong Kong, dado que no periodo 
deste percurso maritimo ocorreram duas tempestades tropicais no sui da China, uma nos 
dias de 23-24 de Julho e outra nos dias de 30-31 de Julho, segundo informac;ao prestada 
pelos Servic;os Meteorologicos de Hong Kong. 

Esta foi a analise possivel do circuito e da durac;ao da viagem do envelope em apreciac;ao tendo 
em conta as marcas postais que 0 envelope apresenta, a legislac;ao e instruc;6es de funcionamento vigentes 
a data e a informac;ao obtida sobre a KLM e sobre as condic;6es atmosfericas no mar do sui da China, no 
circuito maritimo previsto para esta ligac;ao aerea de Lisboa para Macau. 

Bibliografia 
- htto://pt.wlkloedlg org/wlkllKLM 

- http://wwwdutch-gvlgtlon.nll 

- http://www.dulch-gvlatlon nl/lndex6/index6-2%20BME%20desk%20roule hlml 

- http'/Iwww legco.goV hkI193S/h35Q42S.pdl 

- Hong Kong Observgtorv - mgUbox@hko.goV hk 
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fernando Oliveira 
fernandoollveira.folivelraOgmall.com 

au I(a. jJfC'liKeifC'a. IKeta.rie 

uu.1'o XX 

A liga<;:ao aerea entre a Europa e a America 
do Norte. em qualquer dos sentidos. apresentou sempre 
maiores dificuldades. do que a travessia Europa para a 
America do Sui. como foi 0 caso do feito levado a cabo 
em 1922. por Sacadura Cabral e Gogo Coutinho. 

Estamos a tratar de um perfodo compreendido 
entre os anos 20 e 40 do seculo passado em que a 
tecnologia era incipiente e constru<;:ao dos avioes dava 
os seus primeiros passos. quando a altitude maxima dos 
voos situava-se nos 5.000 pes. obrigando as aeronaves a 
ter de enfrentar diversos contratempos como ventos fortes. 
chuva. etc. 

Actua lmente os Jactos voam conforme os 
corredores aereos a cerca de 30.000 pes de altitude 
colocando-os fora de qualquer turbulEmcia que exista ate 
00 nfvel das nuvens. 

A primeira travessia non/stop do Atlantico Norte. 
apos varias tentativas. ocorreu no sentido America/Europa 
em Maio de 1927 p~r LINDBERGH depois de muitas tentativas 
falhadas no sentido inverso. isto e Europa/America. Isso 
deveu-se a fenomenos atmosfericos que se formavam nos 
Antilhas. e que 00 subirem a costa americana. chocam com 
as correntes frias vindas do Canada inflectem para leste 
provocando as chamadas frentes frias que praticamente 
atravessam todo 0 Oceano Atlantico. vindo a influenciar 
o clima no costa do Europa. do Reino Unido. Irlanda. golfo 
do Biscaia em Fran<;:a e por vezes ate Portugal. 

Um aviao nestas condi<;:oes cavalga como que 
empurrado pelas nuvens. No sentido Europa. America as 
dificuldades sao bem piores a partir do final de Setembro 
ate Abril do ana seguinte. As aeronaves sem autonomia no 
que concerne a altitude. devido a tecnologia de entao. 
eram obrigadas a voar a baixas altitudes apanhando pela 
frente variados fenomenos atmosfericos que se formavam 
no regiao do mar dos Sarga<;:os nos Antilhas. Assim eram 
obrigadas a enfrentar durante muito tempo autEmticos 
ciclones formados nessa area. nao os suportando. 

Nao e p~r acaso que a primeira travessia com exito 
foi efectuada por Charles Lindbergh que partiu de New 
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York no dia 20 de Maio de 1927 e chegou a Paris no dia seguinte aterrando em Le Bourget 65 22H21. A 
tecnica de Lindbergh, era aliando a sua experiencia 00 sentido de oriento<;:oo voar sempre para ocidente, 
sabendo que iria encontrar qualquer ponto do continente Europeu. Assim aconteceu no dia 21 de Maio 
quando sobrevoava a Irlanda, que imediatamente reconheceu, corrigiu a sua rota e foi f6cil chegar a Paris. 

Figura 1 
Monoplano de 050 alta tlpo Ryan NYP "Spirit of St Louis" no qual Charles Lindbergh, atravessou 0 Oceano Atlantlco em 33 
H 31 M. Partlu de New York no manha do dla 20 de Malo de 1927, pelas12H52 aterrando em Paris no dla segulnte as 22H21 

H6 muitas razces para estas diferenc;:as, mas a mais importante era ate 00 estudo dos fenomenos 
meteorologicas, a ausencia do uso de instrumentos a bordo. 

Gogo Coutinho e Sacadura Cabral, j6 cinco ones antes, tinhom feito a travessia do Atlantico Sui e muito 
embora com mares, e meteorologia diferente, 0 seu sucesso foi em parte devido 6 utilizac;:oo pela primeira vez 
de tecnicas e instrumentos de navegac;:Cio que foram 0 principio do revoluc;:oo do navegac;:oo aerea. 

ERSTE LUFTPOST 

Diif::::r , fI _P..!- I. J 

It f 

Mit Luftpost 
Par avlon 

Flguras 2 e 3 - Frente e verso do carta com redu~ao a 50%. 
Carta transportada no avloo Junker W33 "EUROPA" que com outro avloo do mesmo tlpo tentaram via Atlantlco 
Norte chegar a America do Norte. Os Junker's "Europa" e "Bremen"descolaram de DESSAU no Alemanha e eram 
trlpulados respectlvamente por; RIstlcz, Edzard, Knickerbocker e Loose, H. Kohl. Von Hnefeld Os avloes partlram as 
06.30 do manha, do dla 14 de Agosto de 1927 mas 0 "Europa" pouco tempo de pols fol for~ado a voltar para tras 
devldo a avarla mecanlca. 
o Junker W 33 "Bremen" prossegulu vlagem, mas 00 sobrevoar a Irlanda, apanhou um nevoelro intenso que 
mantendo-se por algum tempo, obrlgou os pilotos a bordo decidlrem voltar para tras de retorno a Alemanha (DESSAU), 
aterrando no dla 15 cerca das 22.00 horas. 0 correlo embarcado neste voo 10 a bordo do "Europa", que entretanto 
tlnha abortado a vlagem poucas horas depols de ter levantado voo. 
Outra tentatlva de IIgar a Alemanha a New York fol levada a efelto pelos pilotos Losse, Stark e Flit em 14 de Outubro de 
1927, mas este voo chegou 56 ate a bola do Horta "A~ores" 
Esta carta fol-nos cedlda gentilmente, para ilustrar 0 artlgo, pelo nosso amigo Joaqulm de Sousa Lobo. 
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De facto, a primeira travessia do oceano Atlantico, realizou-se em 1919 com os celebres N.C. (Navy 
Curtiss) da Marinha Americana. 0 NC 1, NC3 e 0 NC4 da classe de hidroavioes, partiram de TREPASSEY BAY 
na Terra Nova no dia 16 de Maio pelas 18 HORAS com paragem prevista nos Ac;:ores. 0 dispositiv~ montado 
pela Marinha Americana fOlia uso de barcos de guerra dispostos entre si cerca de 60 milhos nauticas com 
projectores virados para 0 ceu para que os hidros vissem aqueles focos. A linha de barcos com os projectores 
resultou ate perto da ilha dos Flores onde um nevoeira cerrado seguido de um forte temporal. alterou a 
estrategia montada resultando em fracosso parcial com os hidros entregues a si proprios. Daqui resultou 
a perda imediata do NC1 que se afundou, 0 NC2 perdeu-se porque 0 radio de bordo se avariou e nao 
podia comunicar com os barcos para dar a sua posic;:ao e so 0 NC4 entrou normalmente na Baia da Horta. 

o NC2, depois de muitas horos a deriva e com avarias graves acolheu-se na Baia da Horta mos 
impossibilitado de prosseguir viagem. 0 NC4 depois da borrasca largou do porto da Horta e 1 hora e 40 
minutos depois chegou a Ponta Delgada. Apos longa paragem nos Ac;:ores devido ao mau tempo Albert 
C. Read, seu comandante, descola de Ponta Delgada para completar as ultimas 800 milhas nauticas do 
projecto continuando a socorrer-se da ajuda dos navios balizadores da U.S.Navy. Read chega a Lisboa 
no dia 27 de Maio de 1919 ao fim de 10 horos aos comandos do seu trimotor NC4 "Liberty" 

Figura 4 
o Hidro NC4 ao amarar no Rio TeJo defronte de Santa Apolonia completando a Primeira Travessia aerea do AHantico Norte. 

Em 1919 este facto viria a impressionar 0 Comandante Artur Sacadura Cabral ao ponto de 0 

estimular a pensar na travessia Lisboa - Rio de Janeiro. Acabara de esc alar 0 NC4 ancorado na doca do 
Centro da Aviac;:ao Naval do Bom Sucesso e falar com 0 comandante Albert C. Read que acabara de 
atravessar 0 Atlantico Norte. A troca de impressoes entre ambos levou 0 comandante Sacadura Cabral, 
sabendo dos estudos e competencia, verdadeiro precursor do que se chama hoje " navegac;:ao aerea", 
convida Gago Coutinho, para a grande aventura da travessia do Atlantico Sui ligando Lisboa ao Rio de 
Janeiro. 

Apesar de Gago Coutinho ja ter em funcionamento 0 corrector de rumos e adaptado ao sextante 
o horizonte artificial, decidiram fazer um ensaio numa rota conhecida e com trafego maritimo de forma 
a terem valores que fossem valid ados com 0 posicionamento dos navios, escolhendo ossim a rota Lisboa 
- Funchal. 

Entretanto Sacadura Cabral acompanhado do comandante Pedro Rosado e outro pessoal 
deslocaram-se a Calsot (Southampton) a 8 de Maio de 1920 afim de trazer para Portugal dois hidros 
FELlXSTOWE F3 comprados pel a Marinha Portuguesa e um deles vai ser utilizado no voo de ensaio Lisboa -
Funchal, para testar os instrumentos nauticos adaptados. Os FELlXSTOWE F3 ficaram sediados na Base de 
Sao Jacinto, quando os hangares ficaram prontos. 

No dia 22 de Marc;:o de 1921, la partiu 0 F3 nO 4018 de Aveiro para Lisboa com a seguinte tripulac;:ao: 
Comandantes Coutinho e Sacadura Cabral, Mecanico R. Soubiran, Tenente Mota, como segundo piloto. Em 
Lisboa 0 Tenente Ortins Bettencourt que se ocupara de rever a T.S.F. pediu para fazer parte da tripulac;:ao 0 
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que dependia de factores como 0 vento mas que na realidade veio acontecer, integrando a tripulac;:oo. 

Figura 5 
o hidro Felixstone F3 n04018 amarado na Baia do Funchal 

Ao comandante do Navio "Porto" que estava de partida para 0 Funchal, foi pedido que assinalasse 
com bandeiras a distoncia de Lisboa quando 0 F3 sobrevoasse 0 navio a sua vertical. uma vez que se 
pretendia fixar com correcc;:oo a posic;:oo do avioo. 

Na madrugada de 22 as esperanc;:as de partir eram quase nulas, 0 tempo mantinha-se calmo 
e inalter6vel. As 08H30 0 tempo melhorou soprando uma ligeira brisa 0 que era fundamental para a 
descolagem do hidroavioo, assim a tripulac;:oo foi avisada que iriam partir. As 10hOO com toda tripulac;:oo 
a bordo, mandaram largar a b6ia e seguiram ate 6 Trafaria para aquecer os motores. Oepois de uma 
descolagem falhada, 10 minutos depois nova tentativa esta com exito e 0 hidroavioo com uma carga util 
de 3800 libras descolou suavemente. ' 

As 10H25 estavam no ar tomando a direcc;:oo do eixo do rio. As 10H35 passaram a vertical do 
Farol do Bugio, seguindo 0 rumo de 2400 para corrigir 0 prov6vel abatimento do vento que vinha de leste. 

Gago Coutinho entrou imediatamente em func;:6es de observac;:oo. Na sua comara havia um 
velocimetro, um bar6metro, um cron6metro, uma bussola, um taqufmetro, t6buas e tabelas especialmente 
preparadas para a viagem, b6ias de fume e um pequeno instrumento de deriva idealizado por Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral. Em suma havia tudo que Gago Coutinho necessitava para uma rigorosa 
navegac;:oo. 

A terra perdera-se de vista pelas 11 HOO e as medic;:6es p~r essa altura davam uma velocidade real 
de 70 milhas p~r hora. Bettencourt ia agora aos comandos, corrigindo as observac;:6es feitas p~r Gago 
Coutinho. Eram 12H20 quando avistaram a bombordo 0 navio "Funchal" que seguia rumo a Lisboa. 

A navegac;:oo era correcta. Pouco depois avistaram 0 navio "Porto" mas como combinado as 
bandeiras noo apareceram dando a distoncia percorrida, essa seria dada pelas rectas de altura. As 14H45 
avistaram um grande navio, 0 "Avon" que vinha da Madeira. Estavam a cerca de 600 quil6metros de 
Lisboa. Tinham chegado a uns 220 quil6metros de Porto Santo. As 16h45 af estava Porto Santo, meia hora 
depois chegavam a Madeira. 

J6 na Madeira contornaram a Ponta de Soo Lourenc;:o, resguardando-se dos ventos que ainda 
sopravam, 0 F3 amarou na bafa do Funchal eram 18H04. 

A 1 de Abril, 0 F3 despediu-se do Funchal, pois que se fOlia tempo de rumar a Lisboa. Chegados 
a Porto Santo, ficaram amarrados 6 popa do "Guadiana" conforme 0 previsto. 0 retorno a Lisboa era 
considerado muito diffcil como 0 pr6prio relat6rio da viagem fez menc;:oo. A partida de Porto Santo visava 
encurtar a distoncia e mais facilmente avaliar 0 vento, 0 que noo era possfvel fazer no Funchal. 

A Ligac;:oo directa a Lisboa estava fora de causa, a noo ser que as condic;:6es de tempo fossem 
excepcionais: um erro de navegac;:oo noo teria muita importancia se noo se alcanc;:assem 0 ponto 
inicialmente marcado na costa Portuguesa, restava depois procurar Lisboa. Surgiram v6rias hip6teses tendo 
em atenc;:oo ao consumo do avioo e a distoncia a percorrer. 
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Figura 6 
Hidroaviao Felixstowe F3 N° 4018 que fez 0 voo Lisboa - Funchal. e que se perdeu no Porto Santo. 

Depois de uma tentativa falhada no dia 4 de Abril. voltaram a tentar no dia 6 tendo decidido fosse 
qual fosse 0 resultado nao voltariam a Porto Santo. 

o tempo estava Ifmpido com uma leve aragem de noroeste. A primeira tentativa de descolagem 
foi abortada por falta de vento. A segunda tentativa comec;ou muito ao largo e s6 muito perto de terra e 
que 0 hidroaviao comec;ou a querer descolar. Estava-se apenas a um quil6metro de terra. A necessidade 
de virar era agora fulcral. porque 0 aparelho estava muito pesado e nao ganhava altura suficiente. 
a distancia para terra ia sendo percorrida e esta ficava cad a vez mais perto. Havia que virar rapido 
arriscando a que um golpe de vento ou outro movimento mais brusco leva sse um dos flutuadores a tocar 
na agua. Foi 0 que aconteceu. 0 flutuador de bombordo tocou na agua e 0 hidroaviao abriu um rombo 
por onde a agua comec;ou a entrar. 0 rombo deu-se exactamente onde estavam as b6ias de fumo. que 
comec;aram a rebentar. transmitindo 0 fogo a aeronave que comec;ou arder. e pouco depois era pasta 
de chamas. Os escaleres do GUADIANA. rapidamente se aproximaram do hidroaviao e recolheram todos 
tripulantes refugiados numa das asas. 0 regresso da tripulac;ao. a Lisboa foi feita a bordo do barco de 
guerra GUADIANA que Ihes tinha dado apoio. 

Voltando a 1922. a VIAGEM de GAGO COUTINHO e SACADURA CABRAL 1 a VIAGEM AEREA. DA 
TRA VESSIA DO ATLANTICO SUL 0 maior feito cientifico portugues da primeira meta de do seculo XX. e gl6ria 
da nossa aviac;ao pioneira. acontecimento que galvanizou 0 mundo. porque eram esc ass os os recursos 
tecnicos e materia is. mas sobretudo porque eram ineditos os metodos de navegac;ao de Gago Coutinho 
se propusera utilizar durante 0 y~o. 

Todas estas razces levaram Sacadura Cabral a requerer a citada autorizac;ao ao Ministro da 
Marinha para realizar a viagem assente nos seguintes princfpios: 

1 . A Viagem interessava a todos os governos que nela reconheciam 0 seu potencial militar e tambem 
comercial num futuro pr6ximo. 

2. Para se realizar uma travessia aerea do Atlantico seria necessario a aquisic;ao de um hidroaviao 
cujo prec;o cabia perfeitamente. nas verbas que 0 Ministerio da Marinha dispunha. 

Em resposta ao seu pedido 0 Governo Portugues designou Artur Sacadura Cabral para estudar a ideia 
e publica um decreto autorizando os creditos necessarios e instituir um premio para a "Travessia". que s6 
poderia ser atribufdo a portugueses ou brasileiros. 

Assim. a primeira etapa - 0 reconhecimento da ideia - estava ganha e iniciava-se a segunda etapa 
da preparac;ao da viagem. A ideia da colaborac;ao de Gago Coutinho era 6bvia pelo reconhecimento 
que tinha das suas excepcionais qualidades de sabedoria e engenho. Sacadura Cabral trabalhou sob 0 

comando de Gago Coutinho na missao Geodesica da Africa Oriental (MOC;::AMBIQUE). 

A viagem atras citada (Lisboa - Funchal) fez parte desse grande sonho que era a viagem aerea LIS BOA 
-RIO DE JANEIRO. 0 projecto tem a colaborac;ao da Marinha com a cedencia de tres navios para apoio e 
logfstica do empreendimento. 0 cruzador "Republica" como navio de apoio saira de Lisboa e aguardara 
o Lusitania em Cabo Verde. 0 aviso "5 de Outubro" e a canhoneira "Bengo" aguardarao 0 hidro em Las 
Palmas. Ap6s a chegada do hidro a esta ilha. a canhoneira "Bengo" regressara a Lisboa e 0 aviso "5 de 
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Outubro" ira para Cabo Verde tomando 0 lugar do cruzador "Republica" que seguira para perto dos 
penedos S. Pedro e S. Paulo aguardando a chegada do Lusitania. A 25 de Mar<;o logo que ficou assente 
que a travessia seria tentada, largaram os tres navios de Lisboa. 

Figura 7 
Digitalizac;:Cio com reduc;:Cio do Fairey Mk3 "LUSITANIA" Maqueta do artista Carlos Diniz para a realizac;:Cio do selo n01588 
integrado na LU8RAPEX 1982. Oferta do nosso amigo Carlos Dinis he uns anos e que 0 autor destas Iinhas sempre recordare. 

RESUMO DA VIAGEM 

A etapa Lisboa - Las Palmas iniciou-se a 30 de Mar<;o com 0 LUSITANIA a passar a vertical da 
Torre do Buglo as 07h05 amarando cerca das 15h30 no porto de La Luz (Canarias). 

Bibliografia: 

1 ° Escala: Lisboa - Las Palmas 
2° Escala: Las Palmas - Gando 
3° Escala: Gando - S. Vicente 
4° Escala: Sao Vicente - Santiago (Porto da Praia) 
5° Escala: Santiago - Penedos S. Pedro e S. Paulo (Perda do Lusltania 00 amarrar para 

reabastecimento.) 
6° Escala: Fernando Noronha - Mar (Perda do Fairey 16 ido de Lisboa a bordo do 

Navio BAGE. Este hidro ia fazer 0 percurso Fernando Noronha - Penedos - Fernando 
Noronha mas devido a avaria no motor foi obrigado a amarar e 0 hidro dado como 
perdido.) 

7° Escala: Fernando Noronha (chegada do Fairey 17, a ilha de F. Noronha a bordo do 
cruzador Carvalho Araujo) - Recife. 

8° Escala: Recife - Bafa 
9° Escala Bafa - Porto Seguro 

10° Escala: Porto Seguro - Victoria 
11 ° Escala: Victoria - Rio de Janeiro 

Sacadura Cabral - Homem e Aviador - Pinheiro Correia, Piloto aviador 
Quando a Marinha Tinha Asas - V. Tadeu 
Elementos de AERONAuTCA CIVIL NACIONAL - Diniz Ferreira 
Gago Coutinho - Precursor da navegat;Cio aerea - Pinheiro Correia, Pilato avlador 
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Paulo Rut Barata 
baratap@netcabo.pt 

coapanhill de Segurus fagus 

AGtNCIA 
Apllrtado ~ 2875 

1M 
Lisboa - 2 

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

Em Outubro de 2002 a "Filatelia Portuguesa". orgoo 
do Clube Nacional de Filatelia. publicava um artigo do 
saudoso Joaquim Ledo. intitulado "Tipos de Franquia" 1. 
Este artigo versava sobre as etiquetas NAVE. ou seja. as 
etiquetas de franquia actualmente emitidas pelo Sistema 
NAVE (Nova Aplicac;oo de Vendas). A epoca do citado 
artigo estas mesmas etiquetas eram ainda emitidas pelo seu 
antecessor. 0 sistema ELENA (Escritorio Electronico Nacional. 
criado em 06-06-1984). tendo 0 NAVE side implementada 
no bienio 2003-2004. e estendido a toda a rede de estac;6es 
e postos de correio (entoo mais de 4.000) por deliberac;oo 
da Anacom. de 14-04-2004. 

Nessa resenha. entoo publicada. a abordagem 
a classificac;oo destas etiquetas era j6 a actualmente 
utilizada. divisoo por modelos de etiqueta (na altura havia 
5) e portipos de impressoo (na epoca havia 8. que Joaquim 
Ledo considerava serem so 4). As etiquetas que figuram no 
artigo sao datadas a partir de 1991. embora eu conhec;a 0 

tipo 1 desde 1990 (muitas localidades). e ate desde 1989. se 
considerarmos as etiquetas de registo NAVE (entoo ELENA). 
que apareceram primeiro que as de franquia. 

l eea 050588 MUNICIPIO P 24421 00285 

Mo(QUINA' ct.TA , £ST~O I OIEllISTO 'FIIMIIlUIA.ac.. 

Antes das etiquetas NAVE j6 tin ham existido 
etiquetas de registo e de encomendas. com a franquia 
incorporada. de impressoo mecanizada. como os modelos 
que acima se mostram. As etiquetas NAVE sao a evoluc;oo 
tecnologica destes mesmos princfpios. 
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1 - Os tipos de etiqueto 

1II1IlI.!OWQ!!!)l:ltl1 .. ,H'U"."" IIItIlWlIl 'II!:.x:~"'1!1I 
IIIIXI.l!.O! I~"'AII_ .1IlII!a!'QQU""~1I 

_ .""""I",,~,:.sll"""" .a:u.tal~'" 

~«!II- eCXlll!alllt:DI:>:I;:.s :'l_ 111_ .. 1 ~ 

<X'~II_ lII""""I:nt:.!>l.'>:I;"A:'I_ lII_al 

TIpo 1 - 1990-94 

TIpo 4 - 1992-2006 

TIpo 2 -1991-96 

TIpo 5 - 1994-2009 

Tipo 3 - 1992-94 

A 
"n • .:~"'~ *~ .. 

Tipo 6 - 2005-2011 

Actualmente conhecem-se seis tipos de etiquetas. que mostramos no quadro acima. com as 
respectivas datas extremas de utilizac;oo conhecida. 0 tipo 1 apresenta 0 antigo emblema dos C.T.T .. 
seguido da legend a "CORREIOS E TELECOMUNICA<;OES DE PORTUGAL". em cinco linhas diagonalmente 
desalinhadas. comec;ou a ser utilizado em 1989 nas etiquetas de registo com franquia incorporada. e em 
1990 nas etiquetas de franquia. 

o tipo 2 mostra ja 0 novo emblema dos C.U .. sobrepondo-se 6 inscric;oo "CORREIOS DE PORTUGAL". 
quatro filas de emblemas. alternadas com quatro filas de inscric;oes. 

o 3° tipo tem quatro filas de emblemas seguidos da legenda "CORREIOS DE PORTUGAL". tambem 
diagonalmente desalinhadas. como no tipo 1. 

Finalmente 0 tipo 4 tem apenas uma fila de emblemas e inscric;oes. os/as mesmos/as do tipo 3. 
No tipo 5 0 emblema mantem-se. mas a inscric;oo passa a ser "cn CORREIOS". em maiusculas. Estes cinco 
tipos surgiram num breve espac;o de tempo. entre 1989 (para os registos. 1990 para as franquias) e 1994. 
apenas cinco anos. S6 onze anos depois. em 2005. surge 0 6° tipo. idemtico ao 5°. mas com a legenda "ctt 
correios" em minusculas. 

Estes tipos tiveram um periodo normal de utilizac;oo. que coincide aproximadamente com as 
datas acima indicadas; algumas destas etiquetas. no entanto. tiveram uma circulac;oo "aberrante" mais 
dilatada. geralmente em localidades de pouco movimento postal. onde os rolos de etiquetas por usar 
duravam mais anos; foi 0 caso dos tipos 4 e 5; 0 primeiro teve a sua circulac;oo normal ate 2002. mas 
aparece. episodicamente. ate 2006. acumulando catorze anos de uso; 0 tipo 5 circulou normalmente ate 
2007 e tambem. muito ocasionalmente. ate 2009. Dentro dos diversos tipos existem varios sub-tipos. que 
tem a ver com as dimensoes dos emblemas. 0 intervalo entre os mesmos. 0 tipo de letra. mais redonda ou 
mais oval. e a cor utilizada. mais vermelha ou mais rosada. 

2 - Os tipos de impressoo 

Dos tipos de impressoo conhecemos ja dezassete. que apresentamos abaixo. tambem com as 
datas extremas de utilizac;oo. A ciassificac;oo A. B. C. D. etc .. segue a ordem cronol6gica dos tipos. e noo 
o facto de serem mais ou menos comuns. como sucedia no artigo de 2002.1 

Tipo A - 1990-92 Tipo B - 1993-96 

Tipo C - 1991-92 Tipo D - 1992-94 
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o tipo A tem 0 "A" com uma forma bizarra, como se fosse uma casinha "A"; todas as restantes 
letras e algarismos sao de tipo "electr6nico", 0 "0" e quadrado, etc.; a taxa encontra-se a direita. No tipo 
B a taxa encontra-se a esquerda e as restantes caracteristicas sao como as do tipo A. foi pouco usado, 
pouco tempo e em poucas localidades. No tipo C as letras 500 redondinhas e bonitas, espessas e com 
carocter; 0 "I" tem uns batons enormes nos extremidades "I"; a taxa encontra-se a direita. No tipo D a 
taxa encontra-se a esquerda, sendo as restantes caracteristicas como as do tipo C. 

?&;,FBAN.QOIA.=... "'-':"".'''-'A . ,."... If=>.FPAf(QuIA.~.<'''-' ~n"". 

~ INtI 

60.00 EYPIIIII El'1IIII 51.00 

Tipo E - 1992-98 Tipo F - 1997-99 

No tipo E as letras sao bem desenhadas, como nos tipos C e D, mas bem mais estreitas, ovais em 
vez de redondas, 0 "A" parece um escadote "" e 0 "I" noo tem batons; a taxa encontra-se a esquerda; 
d'entre os tipos mais "antigos" e 0 mais comum. 0 tipo F tem a taxa a direita e os restantes detalhes como 
o tipo E. 

~...,n .fMTQjIAr.~ ...... ~ 
.un IIIHNI 

EYPIIIII £Willi 

Tipo G - 1999-2001 Tipo H - 2000-2001 Tipo I - 2002-2003 

Em 1999 inicia-se, por obrigac;:ao legal, a dupla afixac;:oo do valor, em escudos e euros. 0 tipo G 
tem 0 mesmo estilo de letra dos tipos E e F, mas apresenta a taxa nos duas moedas; a data encontra-se 
expressa a modo "antigo" (ou deveria dizer, genuinamente portuguesa?) DD-MM-AA. 0 tipo H e identico 00 

tipo G, exceptuando-se a data, que passou a ser express a no forma "moderna" AAAA-MM-DD. Finalmente, 
em 2002, aparece 0 tipo I, com 0 valor expresso open as em euros, indicados pela abreviatura "EUR". 

FRANQUIA': €O,30 
l:m!l 
IlllIIOTMO 

0341448 ~ ~1~ 

Tipo J - 2002-08 

~urlf_ *mdo,L 
VUII'IIIlllll 
tllSUJltll 

0130940 

Tipo L - 2002-08 

4IfRANQUIA - ~ IIIIIIIM' • 
IIIS.IWEU 

0318784 

Tipo K - 2003-08 

FIWIIUIA 
IaI2IlA 
DIaI2II.A 

0261180 

eO,3D 

Tipo M - 2007-08 

A partir de 2002 praticamente todas as moquinas passaram a usar 0 simbolo "€" em vez do 
abreviatura "EUR", cuja utilizac;:oo cessou finalmente em 2003. Aparecem assim os tipos J, com 0 "€" 
mais escanzelado, e 0 tipo K, com 0 "€" mais redondinho, mantendo ambos 0 tipo de letra dos modelos 
precedentes. Apareceu tambem um tipo inteiramente novo, 0 tipo L, letra diferente e mais pequeno, 0 

"€" mais pequeno e redondinho tambem. 

o tipo M, que aparece apenas em 2007, e em muito poucas moquinas, tem a letra semelhante 00 

tipo L, embora os algarismos do n° de serie, abaixo do nome do localidade, sejam diferentes, um pouco 
maiores e mais gordos; os tracinhos separadores do data 500 mais curtos que no tipo L, "-", em vez de "-". 

De inicio os tipos J, K e L apresentavam 0 simbolo "€" afastado do valor (€ 0,31); a partir de 2005 a 
maioria das moquinas passou a imprimi-Io junto do valor (€0,31). Nos tipos subsequentes, JH a MH raramente 
se encontra 0 "€" afastado dos algarismos. 

Em mead os de 2008 todas as moquinas passaram a incluir a hora de emissoo do etiqueta no sua 
impressoo. Todos os modelos entoo em uso, tipos J, K, L e M, foram entao alterados para incorporar mais 

41 



este dado. Chamamos a estes tipos, que soo em tudo identicos aos anteriores, excepto pela adic;:oo da 
hora, tipos JH, KH, LH e MH (H de horario). 

FRANQUIA 
IISJI 
BDIi!l.IS 

0325851 

EO,30 

Tipo JH - 2008-11 

FRANQUIA 
U lllfllOll 
Z7l5l1lOll 

0346544 

£0.32 

1l-11liaii lIlIHl-ll !i.ll-!l 

Tlpo LH - 2008-11 

FRANQUIA 
AIlRfS 
moAIWIIS 

0105604 

€O,55 

Tipo KH - 2008-11 

FRANQUIA 
o..:=.. 

m: .:t..:5.J. 

0290793 

£0.32 

Tipo MH - 2008-11 

Podemos ver, pelas datas de usa, tres coisas. Em meados de 1999 a dupla afixac;:oo do valor 
torna-se obrigatoria e, a partir dessa epoca, todas as etiquetas passam a ser emitidas com ambos os 
valores expressos, em Escudos e Euros. Depois 0 Euro entrou em circulac;:oo em 01 -02-2002, e as etiquetas 
expressas em escudos, mesmo as com dupla afixac;:oo do valor (tipos G e H), cessaram a sua utilizac;:oo em 
31-12-2001 . Em 01 -01-2002 todas as etiquetas eram ja impressas em Euros (Tipo I) . 0 terceiro corte abrupto 
deu-se em meados de 2008, quando todas as etiquetas passaram a ter a hora de emissoo incluida na 
data (tipos JH a MH). 

Dentro de cada tipo de etiqueta (tipos 1 a 6) existiram, naturalmente, varias formas de impressoo 
(tipos A a MH) . Indico de seguida aqueles que conhec;:o: tipo I, A. B, C, 0 e E; tipo 2, A. B, C, 0 e E; tipo 3, 
B, C, 0 e E; tipo 4, B*, 0 , E, F, G, H, I e L**; tipo 5, B*, 0 , E, F, G, H,I. J, K e L; tipo 6, J, K, L, M, JH, KH, LH e MH. 

3 - As legendas 

,,1&:."""i'RARoItItt' ~" ...... ~ 
I BInc I12-IMI 

EllPa 

-a.u.outt_ . -£0.11...... 
::1U.11I.. 1BI1I.11Im 
0119150 h-a.5I 1111-11-11176 ji-iW50 2IIlI-DHi 

~ 
1MOI1210 II-11m! 1IIt-. -1I 

~_ RDf!WE/.gR *_ 
l1li-1-1 11-._ .. -.. .............. , ... .-111-1 11-" 

ctIltlRll 
1IjIIII.1III11111' ....... 

Para alem das legendas "Franquia" , "Correio Azul Nac" e "Correio Azul Intern", existem muitas 
outras, que pod em aparecer em vez de ou em adic;:oo a estas. 

Conhec;:o as seguintes, quase todas pouco comuns: "Aceite Apos Hora de Corte", "Economy" 
e "Priority", as mais comuns; "Destinatario", "Domicilio", Entrega", "Error", liP. Restante", "Pista. Rapida", 
"Remetente/Retour / Destinatario desconhecido na morada/lnconnu", "Remetente/Retour / Objecto noo 
reclamado/Non reclame", "Siga" e "Teste", sendo todas estas pouco vulgares. 

FRANQUIA 
:-5:!"1F 

£w~~ 
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Podem tambem encontrar-se, ocasionalmente, erros de "fabrico", como a impresseo invertida, por 
o rolo ter sido colocado na m6quina de "patas ao arlt

, ou a impresseo em etiquetas brancas, talvez por 
falta das que contem a pre-impresseo, ou por erro de embalagem na empresa produtora das mesmas. 

Espero que estas modestas notas possam contribuir para um aprofundamento do estudo e 
coleccionismo das etiquetas de franquia NAVE. As etiquetas de registo NAVE sereo objecto de outro 
artigo separado. Quaisquer aditamentos, correc<;:6es ou sugest6es seo desde j6 bem vindas, podendo 
ser endere<;:adas a barqtao@netcabo.Rt. 

Para terminar neo posso deixar de agradecer a Luis Vaz de Cam6es, E<;:a de Queiroz, Fernando 
Pessoa, Florbela Espanca, e tantos outros, que me ensinaram a falar, escrever e entender a Lingua P6tria. 
Este artigo, como todos os que escrevo, encontra-se redigido em Portugues Genuino, sem as absurdas 
altera<;:6es e amputa<;:6es introduzidas na nossa lingua pelo teo apregoado A. O. (Aborto Ortogr6fico). 
Recuso-me a deixar de esc rever na minha lingua, para satisfazer as ambi<;:6es politicas de terceiros. 

NOTAS 
(0) _ uso aberrante do tlpo B 
(00) _ uso aberrante do tlpo 4 

BIBLIOGRAFIA 

1 - Ledo JS, "TIpos de Franqula", In "A Fiiateiia Portuguesa" n° 110, Porto, 2002. 

Pagamentos por Transferencia Bancaria 

Para 0 Banco BPI utilizando uma das seguintes contos: 

Quotas - NIB: 0010 0000 3805 4150 0018 1 

Leiloes - NIB: 0010 0000 3805 4370 0016 9 

Payments by Bank Transfer 
Paiement par Virement Bancaire 
Pago por transferencia de banco 

Per Bankiiberweisung 

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

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

Payment / Paiement / Pago / Zahlung 

PayPal®(www.paypal.com) + 6 % 
Cfp-tesourarla@mall.telepac.pt 
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TRANSPORTES POBL/COS URBANOS EM PORTUGAL 
Pr6xima paragem, ESTAC;AO DE CORREIO. 

Consigo. 

Este livro e 0 seu bilhete para conhecer a hist6ria socio-econ6mica do pars e descobrir, entre outras 
coisas, como foi importante para Aveiro, Barreiro, Braga, (oimbra, Lisboa, Portalegre e Porto a adop~ao 

das primeiras experiencias no sector dos transportes publicos urbanos. Uma viagem 
com passagem pelos gran des acontecimentos do pars ao longo de mais de meio 

seculo, que tern como esta.;ao terminal, 0 presente. 

www.ctt.pt// LlNHA en 707262626 
Oias uteis e sabados das 8h as 22h 



it/a ~ eOlf(ba~ ~ ria ~~(}.f(~ ~e~~a 

Horaclo M. Novals 
hora.nova@hotmail.com 

nUICH£IRAS AlD'ls NA "'IGEA DO ItOywu. 

QCurADAS rELAS fOtI:~ I'OKTUGUESAS 

j 

A Liga de Combatentes do Grande Guerra (LCGG) 
mandou imprimir no decada de 1930 um conjunto de pos
tais com 6 ilustrac;:6es diferentes no verso, isentos de fran
quia, para uso dos seus servic;:os. Encontram-se catalogados 
em (1) com a entrada LC 2. A hist6ria postal dos inteiros 
isentos de franquia foi estudada em detalhe por Armando 
Sanches numa extenso serie de artigos publicados no revista 
A Filatelia Portuguesa a partir de 1993, encontrando-se 0 

que respeita aos emitidos pela LCGG em (2). Par conseguin
te, neste pequeno artigo, trataremos apenas de aspectos 
relacionados com 0 seu coleccionismo. 

E facil constatar que estes postais aparecem 
sempre impressos no frente com textos varios do lade 
esquerdo, nao se tendo conhecimento de algum que nao 
exibisse um desses textos e que se destinasse, portanto, a 
uso geral. Nestas condic;:6es, e de supar que estes postais 
tenham sido fabricados logo 6 partida com a impressao 
desses textos, nao se tratando assim de uma repicagem, 
tal como se tinha erradamente considerado em (3), mas 
sim de variedades. 

Conhecem-se actualmente tres textos diferentes 
que figuram impressos no metade esquerda do frente 
destes inteiros, a saber: 

1- (fig.1): Comunica-se a V. ExC que foi nesta data 
admitido s6cio desta agremiac;:ao com 0 nO_ 
do_ Bairro. 

o Chefe do Secretaria 

o 1 ,circulado em Lisboa em Janeiro de 1936. 
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II- (fig.2): Comunica-se que foi autorisada a sua pensao pelo espac;:o de_ meses, devendo 
efectuar-se 0 primeiro pagamento em _de 193_. 

Pel'O Chefe do Secretaria 

Fig. 2 - Postal modelo II-C. novo. 

Fig. 2 - Frente 

~"doo ~"",&aknlco ~ cia q3 ... nclc q3UCH .. 
Co ... c.da ......... US8OJ\ T rekMM aua 

,.. __ • ....,.. .. a.w.., 
rtI4 ~~ .. ..., ____ • 
,.. '"' .. ....",.... ,.,..... *'PM oM c, ... a..m. .. 

C".uka-se '1"6 101 1JIIJDri3tzdG a 

IIUJ fJ<IU4D peto npa", de tMseS. 

tUt.'tIfb 'leclllar-5e II prllllt/rll ptltrJ-

111.,,111 ... de 193 

Pd'O CIocfc ... SeccIarIa 

ex.- Sr. 

III- (fig.3): Roga-se 00 digno cons6cio a fineza de vir liquidar as suas quotas em atrazo ate 00 

pr6ximo dia_para evitar que Ihe seja aplicado 0 n03° do artigo 18° dos Estatutos. 

o Tesoureiro 

~19" do. eomr,.,(cnlu 
Q. 4M tutu_, SI-USDOA 

cIa <Oranclc q3ucrrd 

rd4 alJe oM f ....... 1# ...",."., 
/'eLJ 4f/t;4 ... Hal Ukn!suI 

1 .......... . 

1'd.J .u.s .. 1IIn&IUdM, rl.,,,. • ... po, J.j C;rAII Curr .. 

•• "111 

ex.- Sr. 

RDga-se aD dllfIU' cons4do a 
/lneza de l'lr UquJdar as suas qUDlas 
.m alr"D alt aD prdllima dla 

para eI'ltar 
qUt lilt .,)a apUcadQ II n.. 3 .· do 
artica 18.· dD$ Eslalulos. 

o Tcsearclra 

E.r.- Sr. 

Fig. 3 Postal modelo III-A, novo. 

, ... , ... \ ... ... .. .. ~~;~J 
.. ...... to 

•• t9U 

Fig. 3 - Frente 
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No restante. a frente destes posta is e igual em todos. com a metade direita reservada ao endere
<;:0. Quanto ao verso. como ja se referiu. existem 6 gravuras diferentes a sepia e bronco com as seguintes 
legendas: 

A - A Cripta dos Combatentes no Cemiterio do Alto de S. Joao. 

B - A Mairie de La Gorgue. destrufda. 

C - Uma Rua de Levantie. 

D - Sold ados Portugueses nas Trincheiras do Rovuma (Africa Oriental). 

E - Trincheiras Alemas na Margem do Rovuma ocupadas pelas For<;:as Portuguesas. 

F - 0 «Wagon» Hist6rico onde foi assinado 0 Armistfcio em 1918. 

Os textos atras referidos foram vistos indiferentemente conjugados com algumas destas gravuras. 
podendo deste modo existir em teoria 18 combina<;:6es diferentes. No quadro I indicam-se as que possu
fmos ou tivemos oportunidade de ver. 

QUADRO 

A B C 0 E F 

I I-C I-E 

II 11 · 8 )I·C 11·0 )I·E II·F 

III III·A 111·8 

E evidente que naG se sabe. dada a escassez de pe<;:as disponfveis. se foram impressas na realidade 
todas as 18 combina<;:6es. Contudo. aqui fica 0 registo do que se conhece. para que se va completando a 
medida que aparecerem mais exemplares. tendo como objectiv~ uma futura cataloga<;:ao tao completa 
quanta possfve!. 
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Resumo 
o estudo a seguir apresentado e. em simultaneo. 

uma apresentac;:ao e uma analise de conteudos de 
varios livros sobre correio aereo publicados em lingua 
portuguesa. espanhola. francesa. inglesa. holandesa 
e alema. 

Os livros abrangem as relac;:aes do correia 
aereo internacional com Portugal e bem assim varias 
das suas ligac;:6es com as antigas col6nias portuguesas. 
principalmente atraves das grandes companhias 
aereas internacionais da primeira metade do seculo 
xx e dos primeiros anos que se Ihes seguiram. 

A analise efectuada contem os dados 
bibliograficos. conteudos e referencias de pormenor. 
sempre que relevantes para efeitos do seu 
enquadramento face a hist6ria em geral ou a hist6ria 
postal aerea em particular. 

Palavras-chave: Carimbos especiais; Correio 
aereo; Horarios; Primeiros voos; Rotas aereas; 
Sobretaxas aereas; Tarifas postais. 

Abstract 
The study quoted below is. simultaneously. a 

presentation and a contents analysis of several books 
about airmail matters published in portuguese. spanish. 
french. english. dutch and german languages. 

The books cover the internationa l a irmail 
connections with Portugal and also several lines and 
routes related to Portuguese former colonies. mainly by 
the large worldwide airways companies of the first half 
of the XX century and the first following years. 

The mentioned analysis includes the bibliographical 
data. their contents and some detailed references. 
whenever relevant either for a general history framework 
or for the specific airmail postal history approach. 

Keywords: Air routes; Airmail; Airmail rates; 
Airway services; First flights; Postal rates; Special 
cachets; Timetables. 

Introduc;Cio 

o estudo que se apresenta contem a identificac;:ao. 
a estrutura de organizac;:ao e a descric;:ao de conteudos 
fundamentais de alguns livros de correio aereo internacional. 
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Os conteudos dos livros em apre<;o abrangem essencialmente a primeira metade do seculo xx e os primeiros 
anos que se Ihes seguiram. 

Este artigo noo descreve nem analisa fontes primarias de informa<;oo, artigos dispersos em revistas 
do especialidade, diversas especialidades pr6prias do correia aereo ou livros marginais a hist6ria postal 
propriamente dita mas de interesse para a hist6ria do avia<;oo, ficando alguns destes estudos para 
momenta posterior. 

A circunstancia de 0 correio aereo do decada de 30 e de 40 do seculo xx ter usado conexoes que 
por vezes abrangiam duos ou mais companhias aereas 00 longo do percurso, implica que embora 0 

titulo de um livro aparentemente noo inclua Portugal ou as suas antigas col6nias nos seus conteudos, seja 
no entanto necessario recorrer 00 mesmo para efeitos de perceber 0 encaminhamento intermedio de 
determinado tipo de correspondEmcia. 

Os livros apresentados contem referencias que permitem perceber 0 modo como foi instituido 0 

correio aereo em inumeros poises do mundo, quando e quais foram as companhias aereas que operaram 
a partir dos mesmos com transporte de correspondencia, os horarios das carreiras, as tarifas postais e as 
sobretaxas aereas, 0 popel do publicidade atraves de cartazes, bilhetes-postais ilustrados e folhetos de 
anuncio e divulga<;oo do presta<;oo de servi<;os, os avioes utilizados nos trajectos, os enlaces com outras 
companhias aereas ou com sistemas de transportes via superficie, as implica<;oes que a 2° guerra mundial e 
a censura postal trouxeram as comunica<;oes e 00 trafego de correspondencia etc. Estas particularidades 
fazem das obras analisadas, para alguns efeitos, 0 que de mais abrangente e util existe de momenta sob 
a forma de livro, para efeitos de perceber 0 que, como, quando e porventura problematizar os porques 
no transporte e encaminhamento de correspondencia. 

Portugal. devido a sua geografia e 00 popel politico que desempenhou 00 longo do 2° guerra 
mundial, tornou-se uma plataforma de conexoes aereas que fizeram de Lisboa uma cidade de enorme 
importancia geo-estrategica no panorama europeu e mundial. Uma das consequencias naturais das 
circunstancias atras mencionadas implicou a possibilidade de por Lisboa terem feito escala ou efectuado 
liga<;oes companhias aereas, mariti mas, transportes ferroviarios, pessoas e correia de poises beligerantes, 
noo beligerantes e neutrais, fosse como destin~ fosse como plataforma de transito entre a Europa, a 
America e a Africa. 

Os livros caracterizados foram editados em diversos poises do mundo e em seis linguas, contendo 
alguns deles materias que se repetem, 0 que, face a circunstancia de terem sido produzidos por autores 
diferentes e com recurso a fontes igualmente diferentes, tem a virtude de trazer a cola<;oo estudos ou 
opinioes, coincidentes umas vezes divergentes outras, aumentando assim a possibilidade de efectuar 
interpreta<;oes ou encontrar explica<;oes em materias que bastas vezes noo sao consensuais entre os 
estudiosos destas areas. 

I - Edic;oes Portuguesas 

SILVEIRA. Cap. F. Lemos do (2001). Roll of distinguished philatelists. Correio aereo em Portugal. Lisboa: 
Edi<;oes Inapa. 127 paginas em portugues. 

o autor acima citado tem inumeros artigos sobre correia aereo portugues dispersos em diversas 
revistas filatelicas, 00 longo de muitos anos, dificeis de juntar no totalidade e de consultar de forma rapida, 
pelo que 0 livro ora em apre<;o serve de referencia imediata para os seus estudos fundamentais. 

o livro apresenta um indice com 0 seguinte: 
Os precursores - Baloo Luzitano, Baloo Portugues, Meeting de avia<;oo; Os voos postais - Primeiro 

ensaio de correia aereo em Portugal; A liga<;oo de Lisboa com Madrid e Sevilha; A tentativa de travessia 
Horta-Nova lorque do Heinkel D-1220 (1927); A tentativa de travessia do cap. Courtney (1928); Lisboa fez 
parte do circuito das capitais (1929); Num hidro do RAF ... de Lisboa para Plymouth em 1930; Num colosso 
chamado Dornier DO-X; De Portugal para Africa, em 1931; Nasceu a Aero Portuguesa; De Portugal para 0 

Congo, via Marselha; 0 Graf Zeppelin lan<;ou 0 correia em Sintra; Duas tentativas (goradas) de travessia do 
Atlantico Norte; Janeiro> Lisboa - Madrid Abril> Lisboa - Madrid - Paris; Servi<;o Londres - Lisboa - Londres 
pel a Crilly Airways; As primeiras correspondencias portuguesas transportadas pelo dirigivel Hindenburgo 
(1936); Lisboa-Estugarda pela Lufthansa (1936-1945); Ainda a Aero Portuguesa Suspensoo e reabertura 
do servi<;o em 1937; Espinho-Estugarda, pela Lufthansa (3 de Fevereiro de 1937); 0 correia aereo regular 
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para Mo<;ambique tardou ate 1937; Portugal e 0 correio catapultado (TO 191); De novo sobre 0 Atantico 
Sul. .. Portugal e 0 correio catapultado (TO 191); Lisboa - Roma pela Ala Littoria (1938-43); Primeiro servi<;o 
bissemanal Paris - Alger - Brazaville (1938); 0 correio aereo regular para Angola (1938) ; Um projecto Londres 
- Lisboa - Londres cancela do; Primeiro servi<;o regular transatlantico; Madrid - Lisboa - Madrid pelo Trafico 
Aereo Espanhol (1940); Os relevantes "servi<;os de enlace"; Restabelecimento do servi<;o Paris - Lisboa -
Paris; Estabelecimento do servi<;o Amsterdao - Porto - Lisboa- e vice-versa; Estabelecimento do servi<;o 
Londres- Lisboa - Londres; Roma - Lisboa -Sal- Rio (1939-1941); Notas; Catalogo; Bibliografia; Companhias 
aereas referidas; Portuguese Air Mail History. 

o ultimo capftulo. em ingles. contem uma sfntese de eventos relacionados com a materia em analise 
00 longo do livro e a descri<;ao de cartas e postais de correia aereo portugues. 

SOEIRO. Joao Manuel Lopes (1997) . Notas sobre 0 correio aereo portugues (Perro do entre 1920-1955). 
SL: Edi<;6es 0 Timbre . 187 paginas em portugues. 

o livro em apre<;o tem uma estrutura de organiza<;ao que consiste no apresenta<;ao cronol6gica 
das fontes de informa<;ao primarias aplicaveis 00 correia aereo em Portugal. Contem a transcri<;ao de 
decretos e circulares dos correios regulamentando a aceita<;ao. transporte e encaminhamento de correia 
aereo bem como as rotas em funcionamento. Inclui a transcri<;ao do legisla<;ao relativa as tarifas postais 
e as sobretaxas aereas para 0 perfodo de 1920-1955. 

o livro inclui reprodu<;6es a cores de cartas e postais e termina com a rela<;ao das companhias 
aereas citadas 00 longo do texto e a bibliografia utilizada. 

, 
CORREIO AEREO 

EM PORTUG AL 

II - Edi~oes Estrangeiras 
(Publicadas em Espanha. Franc;a, Alemanha, Belgica, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos da America 

e Argentina) 

AITINK. Hans E .. HOVENKAMP. Egbert (2005). Bridging the continents in wartime. Important airmail 
routes 1939-1945. Enschede: Stichting Luchtpostgeschiedenis Tweed Wereldoorlog . 228 paginas + 1 errata 
em ingles. 

o livro acima referido apresenta um fndice pormenorizado no infcio. a introdu<;ao em ingles. 
holandes. alemao e frances e inc lui inumeras ilustra<;6es. a cores e a preto e bronco. com imagens de 
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cartos, fotografios de avi6es, cartazes, mapas, etc . Contem 18 capitulos todos com horarios das correiros 
aereos sob a forma de tabelos (vulgo timetables), entre 1939 e 1945. Apresenta fontes e bibliografia no 
fim de cada capitulo, na parte final contem um resumo em holandes, alemao e frances, uma tabela de 
abreviaturas e calendarios desde 1938 a 1946. 

Os capitulos constantes da obra em questao abrangem rotos entre a Europa e 0 Egipto, a India, 0 

extremo oriente, a Africa, a Australia e a America. As companhios aereas envolvidas sao a KLM, IA/BOAC/ 
QEA/Horseshoe Route, Air France / France - South America 1939-1940, KNILM, Tasman Empire Airways Ltd 
(TEAL), PanAm/FAM14/FAM18/FAM19/FAM22 e a LATlltaly-South America 1939-1942. 

Nao considerando os enlaces com terceiros 0 estudo em aprec;:o contem Iiga<;::6es postais aereos 
envolvendo Portugal, Cabo Verde, Moc;:ambique e Macau. A saber: 

A Horseshoe route e uma das rotas da lA/BOAC entre a Inglaterra e a Africa do Sui incluem 
Moc;:ambique. As correiros da Air France e da LATI pora a America do Sui e da PanAm/FAM18 para a 
America contemplam correio aereo portugues. A LATI possava no Sal/Cabo Verde. A linha aerea da IA/ 
BOAC entre Hong-Kong e Bangkok inclui Macau tal como a linha Manila-Macau-Hong-Kong e a PanAm/ 
FAM14. 

American air mail catalogue A reference listing of the airposts of the world (1974). Washington D.C.: 
American Air Mail Society. Fifth edition Volume one. 477 paginos em ingles. 

Idem (1977). Cinnaminson: American Air Mail Society. Fifth edition. Volume two. Paginas 492-999 em 
ingles. 

Idem (1978). Cinnaminson: American Air Mail Society. Fifth edition. Volume three. Paginos 1012-1519 
em ingles. 

Idem (1981). Cinnaminson: American Air Mail Society. Fifth edition. Volume four. Paginos 1537-2132 
em ingles. 

Idem (1985). Cinnaminson: American Air Mail Society. Fifth edition. Volume five. Paginos 2152-2705 
em ingles. 

A 5° edic;:ao da obra em questOo (actualmente com a 6° edic;:ao em curso e ja com 3 volumes 
editados) consiste em 5 volumes editados ao longo de varios anos, produzidos por diversos autores, com 
ilustrac;:6es a preto e branco de cartos, posta is, carimbos e mapas, abrange inumeros ossuntos consistindo 
os seus indices no seguinte: 

Volume one - U.S. pioneer flights; U.S. governmental flights; Army emergency flights; Early foreign 
flights; Bailon posts of the siege of Paris; Zeppelin posts; Interrupted flights (crash covers) ; Philipine islands 
flights; Aerial propaganda leaflets; Chronological index. 

Volume two - U.S. domestic air mail rate changes; U.S. air mail field and airport mail facility cancellations; 
U.S. contract air mail covers / Routes 1-72 / Pick -up Experimental routes 1001-1002; [Chronological index]. 

Volume three - U.S. contract air mail covers Routes 73-299 / Air taxis routes / Autogiro service / maps 
for routes 1001-1002; Airport dedication covers; Lindberghiana; Cumulative index - Vols. 1-11-111. 

Volume four- Trans-oceanic record flights; Catapult flights; Newfoundland; Canada; Foreign contract 
air mail routes / W.I.A.E. / N.Y.R.B.A; Chronological index Vols. I-IV. 

Volume five - United States air mail stamps; United Nations air mail stamps; United Nations airmail 
stationery; Alaska flights; Ryukyu islands flights; Cuba flights; DO-X flights; U.S. glider flights; U.S. autogiro/ 
helicopter flights; The jet age; Supersonic transport; Contract air mail flights - concluding supplement; U.S. 
souvenir historical flights; Cumulative index. 

Da enorme quantidade de materia con tid a nesta obra resulta que a mesma umas vezes e de 
ossociac;:ao directa a um pais ou assunto outras vezes assim nao e, na medida em que os enlaces de 
diversos tipos de encaminhamento de correio muitos vezes implicam ligac;:6es entre dois ou mais meios de 
transporte e atraves de dois ou mais paises. Nesse sentido a consulta dos indices constantes dos 5 volumes 
em analise e fundamental. 0 indice cumulativo existente no ultimo volume abrange os anos de 1848 ate 
1983 e consta das paginas 2643 ate 2705. 

Das materias relativos a Portugal e ex-colonios descrevem-se a seguir. a titulo de exemplo, algumas 
referencias existentes nos diferentes volumes: 

o capitulo intitulado "Early foreign flights" do Vol. I inclui Portugal e Macau, tendo na lista geral de 
quem editou os capitulos 0 nome de F. Lemos da Silveira . 

o capitulo intitulado "Zeppelin posts" do Vol. I inclui Portugal, Ac;:ores, Madeira e Cabo Verde. 
o capitulo intitulado "Trans-oceanic record flights" do Vol. IV inclui Portugal. os Ac;:ores, Cabo Verde e Macau. 
o capitulo intitulado "Foreign contract air mail routes" do Vol. IV inclui Portugal, Ac;:ores e Guine. 
o capitulo intitulado "DO-X flights" do Vol. V inclui Portugal, a Guine e Cabo Verde. 
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BEITH, Richard (1993). The Italian South Atlantic air mail service 1939-1941. Chester: Richard Beith 
Associates. 56 paginas em ingles. 

o livro em aprec;:o, relativo a companhia aerea LATI, contem um indice geral no inicio seguido 
do desenvolvimento e de, na parte final. uma bibliografia e um indice dos paises com correia circulado 
atraves da referida linha. 0 estudo inc lui reproduc;:oes a preto e branco de cartas, fotografias e carimbos, 
uma analise das circunstancias que ditaram 0 estabelecimento e 0 fim da linha, algumas tarifas postais e 
sobretaxas aereas, os avioes utilizados, algumas estatisticas de trafego de correia e 0 horario (timetable) 
de funcionamento da linha ao longo do periodo de tempo constante do titulo. 

A rota entre Roma e Buenos Aires incluia uma ligac;:ao de Sevilha a Lisboa e escala na ilha do Sal 
em Cabo Verde. 

;:'he Italian 
South Atlantic 
Air Mail Service 

1939 - _94": 

Richa • SeIth 

BOYLE Jr., Thomas H. (1998). Airmail operations during World War II. Mineola: American Air Mail Society. 
928 paginas em ingles. 

o livro em aprec;:o apresenta um indice geral no inicio, inc ide sobre 0 periodo da 2° guerra mundial, 
abrange todos os continentes e apresenta muitas imagens a preto e branco de cartos, mapas com trac;:ados 
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de rotas e tabelas. Contem enquadramentos hist6ricos relativos ao estabelecimento e funcionamento 
das linhas aereas, rotas, encaminhamentos, companhias aereas, notas sobre censura postal durante a 2° 
guerra mundiaL inumeras tarifas postais e sobretaxas aereas. Inclui analise de correia de Portugal e das 
ex-col6nias portuguesas e termina com uma extensa bibliografia, uma lista de companhias aereas e um 
indice remissivo de 11 paginas. 

FOUR, Jacques du (1963) . Catalogue des liaisons transatlantiques par hydravions catapultes. Bruxelles 
[?]: Editions de la Revue Postale. 63 paginas em frances. No verso da ultima pagina numerada consta a 
indicac;:oo de se ter acabado de imprimir a 31 de Agosto de 1964. 

As materias abordadas neste livra soo as das ligac;:oes aereas catapultadas a partir de barcos/ 
hidroavioes no Atlantico Norte entre 1926 e 1936 e no Atlantico Sui entre 1933 e 1939. As ligac;:oes atraves 
do Atlantico Sui interessam de modo particular ao estudo do correia entre Portugal e a America do Sui 
na decada de 30, incluindo alguns horarios conquanto noo sejam sistematicos. Das paginas deste estudo 
constam marcas postais, horarios, distoncias percorridas ap6s a catapultagem, encaminhamentos para 
diversos parses e um prec;:ario em francos belgas com equivalencia em d6lares. Nas ultimas paginas deste 
estudo constam a bibliografia, agradecimentos e um indice geral. 

G6MEZ-GUILLAMON, Felix (2000). EI correo aereo en la posguerra espanola (1939-1946). Madrid
Barcelona: Edifil SA Biblioteca de Historia Postal Edifil. 157 paginas em espanhol. 

o livra em aprec;:o contem imagens a preto e branco e a cores de cartas, mapas com rotas aereas, 
tabelas, marcas de dia e carimbos, selos, etiquetas, fotografias de avioes, etc. Encontra-se 0 mesmo 
estruturado em capitulos cujo conteudo, dentro da cronologia indicada no titulo, e 0 seguinte: 

Iberia Compania Aeria de Transportes, SA e respectivas companhias aereas a seu cargo; Compania 
Mercantil An6nima Iberia, S.A. e linhas a seu cargo; Companhias estrangeiras e respectivas linhas aereas 
relacionadas com Espanha - Lufthansa, Ala Littoria, LATI, Air France, PAA/PANAM, BOAC, BEA. TWA. 
KLM, ABA. Swiss Air, Aero Portuguesa e a TAP; Servic;:o postal de aceitac;:oo e encaminhamento aereo da 
correspondencia; Vias de encaminhamento ilustrados com mapas e rotas aereas neles desenhadas; Tabelas 
de sobretaxas aereas nacionais e internacionais incluindo referencia 6s fontes primarias de informac;:oo; Selos 
de correio aereo e Pro-Tuberculosos; Marcas de dia, carimbos e etiquetas de correia aereo; 10 apendices 
contendo quadros com resumos estatisticos de movimento de avioes, trafego de correspondencia, 2 
circulares relativas ao servic;:o postal aereo, 1 horario da Lufthansa, marcas especiais, T AE, uma cronologia 
internacional comparada e calendarios de 1939 a 1946; Fontes e uma bibliografia alargada; fndice. 

o papel de Portugal e de Lisboa nas ratas de encaminhamento aereo encontra-se documentado 
no livro em analise, seja em desenhos de rotas sobre mapas seja nas interpretac;:oes dos pracedimentos, 
mormente com 0 enquadramento politico e militar da epoca como pane de fundo. 
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GRAUE. James W .. DUGGAN. John (2000). Deutsche Lufthansa South At/antic airmail service 1934-
1939. Ickenham: Zeppelin Study Group. 236 paginas em ingles. 

o livro citado apresenta 0 indice geral no inicio. contem inumeras reprodu<;:6es a preto e branco 
de cartas. fotografias e folhetos de informa<;:ao. a par dos horarios da linha aerea da Lufthansa entre a 
Alemanha e a America do Sui para 0 periodo de 1934 ate 1939. incluindo a actividade anterior a 1934. 
Em apendices sao inclufdas convers6es horarias entre diferentes paises. distancias quilometricas. listas de 
avi6es e respectivas caracterfsticas tecnicas e de barcos de suporte com catapultas. 

A terminar este livro apresentam-se as fontes (provenientes de varios paises) e a bibliografia. 
seguindo-se-Ihe sob a forma de tabela os horarios (timetables) ao longo de 74 paginas e um indice remissivo 
abrangendo de forma separada avi6es. companhias de avia<;:ao. voos. locais. correio. pessoas. borcos. 
uma miscelanea e mapas e horarios. 

HABERER. Erich (1998) . Katalog Ober Katapultpost Teil2 SOdat/antik. Renningen: Wiegand und Haberer. 
92 paginas em ale mao. 

Os assuntos inclufdos neste livro compreendem os carimbos - de que contem algumas reprodu<;:6es 
- horarios e um pre<;:ario em marcos alemaes para correia de e para paises europeus e sUI-americanos 
entre 1933 e 1939. 

As liga<;:6es catapultadas atraves do Atlantico Sui interessam de modo particular ao estudo do correio 
entre Portugal e a America do SuI. na decada de 30. via Lufthansa e Gambia/Bathurst. 

ErIch HIIbenr 

KATALOG OBER KATAPULTPOST 
TElL 2 

SiiDATLANTIK 

1998 

HEIFETZ. Murray (2006). OAT and AV2 markings. Mineola: American Air Mail Society. Third edition. 167 
paginas em ingles. Second edition (2000). 142 paginas em ingles. 

o estudo em curso come<;:a com um indice geral a que segue 0 desenvolvimento em torno 
especificamente das marcas OAT e AV2 constantes do correia aereo internacional. 0 autor do-nos 
interpreta<;:6es face a legisla<;:ao postal da UPU e ao preenchimento dos formularios AV2 para efeitos de 
encaminhamento aereo de correspondencia. 

o livro contem interpreta<;:6es da legisla<;:ao e listas de correia visto e estudado pelo autor. com 
dodos de origem e destin~ da correspondencia. analises morfol6gicas dos carimbos OAT e A V2. datas 
conhecidas mais antigas e mais recentes. numero de poises de onde a correspondencia e conhecida. 
erros. variedades e notas. 0 coso portugues de correspondencia com marcas OAT mais visto por Heifetz 
eo de correia enviado de Portugal para Suecia. 

A terminar constam do livro referencias bibliograficas e agradecimentos. 
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KRIEBEL. William Victor (1996). Correio aereo A history of the development of air mail service in Brazil. 
Mineola: American Air Mail Society. 205 paginas em ingles. 

o livre citado comec;a com um indice geral. tem inumeras imagens de cartas. folhetos. fotografias 
de avi6es. carimbos. selos. mapas etc .. e contem capitulos com estudos das seguintes companhias aereas: 

Aeropostale. Correio Aereo Nacional (Nacional). Lufthansa. Zeppelin. Empresa de Transportes Aereos 
Limitada (ETA). LATI. NavegQ(;:oo Aerea Brasileira (NAB.). NYRBA. PanAm. Varig. Condor e VASP. 

Contem horarios (timetables) de partidas do Brasil da Lufthansa (voos catapultados) e dos Zeppelins 
entre 0 Brasil e a Europa. 1931-37. 

A parte final do livro apresenta uma cronologia de actividades relacionadas com a aviac;oo e 0 

correia aereo entre 1911 e 1941. diversas notas espedficas sobre os diferentes capitulos. uma bibliografia 
alargada e um indice remissivo . 

O.A.T. and A.V. 2 

MARKINGS 

. 'J ~.J~J --, 
, , " 1 

I . 

. '" t 1 

Murray Heifetz 

CORREIO AEREO 
A History of the Development of Air Mall5ervtce In BrazU 

KURCHAN. Mario D. (1999). Rutas y tarifas de los correos aereos en Sudamerica. 1928-1940. / Air mail 
routes and rates in South America. 1928-1940. Buenos Aires: SE. [Orlando Eloy Corres (?)] . Edici6n BilingOe. 
144 paginas em espanhol e ingles. 

o livro em questoo. bilingue. com texto integral em espanhol e ingles. contem inumeras reproduc;6es 
a preto e branco de cartas. mapas e folhetos de informac;oo. Da leitura do indice do livro. no inicio. retira
se 0 seguinte: 

Introducci6n; Breve historia de las lineas aereas internacionales en Sudamerica: NYRBA, Syndicato 
Condor. Latecoere y sucessoras. y LATI; Las primeras tarifas aereas argentinas; Tarifas de correo aereo en 
el Co no Sur de America Bolivia. Brasil. Chile. Paraguay y Uruguay; Los servicios de la SCADT A: Colombia. 
Ecuador y Peru; Rutas e tarifas aereas en Venezuela; Rutas y tarifas aereas en Peru; EI aguila americana 
extiende sus alas hacia el sur del continente e Bibliografia. 

KURCHAN. Mario D. (2001) . Los secretos de las rutas y tarifas aereas en Sudamerica. 1928-1941. / The 
secrets of air mail routes in South America. 1928-1941. Buenos Aires: SE. [Orlando Eloy Corres (?)] . Edici6n 
BilingOe. 192 paginas em espanhol e ingles. 

o pr61ogo do livre abre com 0 seguinte: 
"EI presente libro es la secuela - y a la vez el complemento - de mi anterior obra Rutas y tarifas de 

los Correos Aereos en Sudamerica. 1928-1940. [ ... ] Se efectuaron algunas correcciones y se Ie agregaron 
nuevos datos produto de investigaciones posteriores. Tambien se incorporaron nuevas ilustraciones de 
piezas voladas asi como mapas [ .. .]". 

o livre em questoo. bilingue. com texto integral em espanhol e ingles. contem inumeras reproduc;6es 
a preto e branco de cartas. mapas e folhetos de informac;oo. 0 indice constante do inicio do livro contem 
o seguinte: 
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Prologo; Introduccion; La segunda sobretasa aerea de la Argentina a partir de 1929; Bolivia; Brasil; 
Chile: Los orfgenes de su aviacion comercial y la creacion de la LAN; Paraguay: Algunas notas sobre sus 
tarifas oereas; Rutas y tarifas aereas en Peru; Rutas y tarifas aereas en Venezuela; Las companias aereas 
a Sudamerica desde Gran Bretana y Francia; LATI- Linee Aeree Transcontinentali Italiane; Bibliografia . 

~- --- ~ 

1
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""-Mario D. Kurclla1l ""-Marlo D. Kurclla1l 

PROUD. Edward B. (2008). Intercontinental airmails Volume one Transatlantic and Pacific. Heathfield: 
Proud Publications Ltd. 632 paginas em ingles. 

o livro acima citado come<;:a com um fndice geral. encontra-se profusamente ilustrado. a cores e 
a preto e branco. tal como os segundo e terceiro volumes. com imagens de correspondencia. fotografias 
de avi6es. cartazes etc. Contem inumeros horarios das carreiras aereas sob a forma de tabelas (vulgo 
timetables na gfria internacional) . tarifas postais e sobretaxas aereas. Abrange diversas companhias aereas 
e respectivos servi<;:os postais entre as quais a Pan Americam Airways/FAM 14/FAM 18/FAM22. a Imperial 
Airways/BOAC. a Trans Canada Air Lines. a Latecoere/CGEA/ Aeropostale/ Air France. a Zeppelin. a Lufthansa. 
a Condor. a LATI. a Tasman Empire Airways Ltd .. etc . 

o papel de Portugal durante a 20 guerra mundial com as Iiga<;:6es via oceano Atlantico tem capftulo 
proprio para alem de constar dos capftulos espedficos das companhias de avia<;:ao que operavam via 
Lisboa. Tem igualmente analise no mesmo capftulo de Portugal a Irlanda. a Suecia e a Sui<;:a . 

o livro apresenta na parte final um capftulo com 0 essencial para efeitos de identifica<;:ao de censuras 
posta is inglesas. alemas e americanas durante a 20 guerra mundial. a bibliografia e um indice remissivo. 

PROUD. Edward B. (2009) . Intercontinental airmails Volume two Asia and Australasia . Heathfield: Proud 
Publications Ltd . 896 paginas em ingles. 

o 2° volume de Proud come<;:a com 0 fndice geral. desenvolve-se abrangendo as regi6es geograficas 
compreendidas no tftulo e esta organizado em termos estruturais e de conteudos a semelhan<;:a do 10. 
Inciui a Horseshoe route com horarios via Mo<;:ambique (Africa do Sui. Mo<;:ambique .. . Egipto .. . India ... 
Australia. Nova Zelandia). Contem estudos sobre servi<;:os postais aereos da R.A.F. de companhias de 
nacionalidade inglesa. holandesa. francesa. alema. australiana. russa. chinesa. italiana e polaca. Termina 
com a bibliografia e um fndice remissivo. 

PROUD. Edward B. (2009). Intercontinental airmails Volume three Africa. Heathfield: Proud Bailey Co. 
Ltd. 1032 paginas em ingles. 

o 30 volume de Proud inicia-se com 0 fndice geral. aborda 0 correia aereo em Africa. sob uma 
estrutura de apresenta<;:ao e de conteudos semelhantes as do 1 ° e 2° volumes. inclui um capftulo sobre a 
Aero Portuguesa e a DETA e esta organizado em torno dos servic;:os postais aereos ingleses. americanos. 
franceses. belgas. italianos. espanhois. portugueses e egfpcios. Termina este esta obra com a bibliografia 
e um indice remissivo. 
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MULLER. Franck [Frank] (1991). Catalogue des aerogrammes du monde entier. SL: Editions Bertrand 
Sinais. (" ... cet ouvrage etant une reedition strictement conforme a I'original.les cotes indiquees sont celles 
de 1950.").459 paginas em frances. 

o conceito de aerogramme em Muller naG e 0 de inteiro postal aereo mas sim 0 de voo de natureza 
postal e naG s6. 

o livro apresenta no inicio a chave das abreviaturas e a relac;:ao das obras consultadas para a sua 
construc;:ao. 

o catalogo encontra-se dividido em tres partes carrespondendo a primeira a Franc;:a. a segundo a 
Franc;:a ultra marina. protectorados e poises sob mandato e a terceira aos poises estrangeiros. Para coda 
pais. apresentado por ordem alfabetica. do 0 autor um numero de ordem. ano. dia e meso descric;:ao de 
partida e chegada. indicac;:ao de eventuais marcas ou carimbos. nome do companhia aerea e piloto 
quando conhecido e valor de catalogo em francos franceses de 1950. Para efeitos do analise em curso 
refira-se que 0 livro em questao inciui Portugal e as seguintes ex-coI6nias: Angola. Cabo Verde. Guine. 
Lourenc;:o Marques. Macau. Moc;:ambique e Timor. 

AIRMAILS 

VOLUME ONE 

TRANSATLANTIC AND 

PACIFIC 

•• 

WINGENT. Peter (Researched and compiled by) (1991). Movements of aircraft on Imperial airways 
African route 1931-1939. Winchester: Published privately by the author. 211 paginas em ingles. 

o livro em aprec;:o. encadernado por espiral. comec;:a com 0 indice geral. e formado por mapas 
com desenhos de rotas. imagens de cartas. de folhetos publicitarios. de avioes e horarios (timetables) do 
companhia inglesa Imperial Airways. desde Inglaterra via Brindisi para a Africa do SuI. passando em varios 
poises europeus e africanos.: inciuindo Moc;:ambique. As alterac;:oes de rota estao documentadas com as 
respectivas datos e legislac;:ao de suporte. Dos horarios constam as datas.locais. nome do aviao e anotac;:oes 
relativas a atrasos. Termina com a frota de avioes utilizados e um fndice pormenorizado. 

Conclusco 

Os livros de correia aereo analisados correspondem. lato sensu. a uma visao de organizoc;:ao dos 
servic;:os posta is decorrente das caracterfsticas de funcionamento do mesmo. com particular enfase em 
elementos adicionais aos selos e carimbos com datos de abertura de lin has; i.e .. dando relevo a rotas. 
horarios. tarifas e sobretaxas aereas. companhias de aviac;:ao e respectivas frotas. enlaces e tempos de 
transmissao das correspondencias. acelerac;:ao das relac;:oes econ6micas e administrativas. acelerac;:ao dos 
tempos de transmissao do correspondencia de cariz epistolar e bem assim do pensamento organizado. Estes 
elementos e as relac;:oes poss!veis de estabelecer entre eles permitem elaborar estudos. obter conclusoes 
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e efectuar interpretac;:6es com argumentac;:ao historico-postal sustentovel ou. no domfnio das hipoteses. 
admissfvel. 

1931 - 1939 

Rtslun:httl Rnd Campi/ttl 
by 

PETER WINGENT 

o tipo de organizac;:ao do aviac;:ao civil e do transporte de correspondemcia adoptado alterou. 
profundamente para alguns efeitos. os tempos e 0 modus operandi do transporte do correspondemcia ate 
of existente. tendo inclusive produzido no pos-guerra de 39-45 a alterac;:ao gradual das viagens e transportes 
intercontinentais; 0 paquete e a via marftima deixaram de ser a regra para aos poucos serem substitufdos 
pela via aerea. a nova forma coda vez mais generalizada de viajar e de transportar correspondemcia. 

A divulgac;:ao do aviac;:ao civil e do transporte de correia aereo. nomeadamente com um discurso 
apelativo em torno do utilizac;:ao do novo meio de transporte. foi objecto de inumeras produc;:6es no compo 
dos artes graficos. desde 0 cartaz 00 bilhete-postal ilustrado possando pelo folheto e pelo desdobravel 
(depliant/leaflets). Os resultados finais de tais produc;:6es foram. bastas vezes. de excelencia do ponto de 
vista do arte do comunicac;:ao visual. tal como ja tinha acontecido antes em torno das divulgac;:6es de 
viagens marftimos e ferroviarios. anteriores e posteriores a 10 guerra mundial. Varios dos livros apresentados 
reflectem. com a opc;:ao estetica que sobretudo os cartazes e os folhetos contem. a par de algumas 
edic;:6es de posta is ilustrados. a excelencia de alguma do arte do comunicac;:ao visual. arte moderna. 
daqueles tempos. 

QR CODE 

Codigo de leitura em 20 

Corre em aplicac;oes instaladas em telemoveis modern os 
com acesso a Internet. 

Feita a leitura deste codigo atraves de software especlfico, 
este ccede de imediato co site do Clube Filatelico de Portugal 
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Fernando Manuel Llach Correia 
fellcoasapo.pt 

CANDIDE, 
ou 

L'OPTIMISME, 

TRADU1T DE L'ALLEMAND 

DE 

MI. LE DOCTEUR RALPH. 

MDCCLIX, 

Fig, 1 ReproducOo de fronllsplcio de uma 
prlmeira ediCOo do Candide, 

1 - Apresenta~ao 

Em 22 de Outubro de 2011 realizou-se a cerimonia 
de abertura do 5° Trofeu Comendador Dias Ferreira, 
organizado pelo Clube Filatelico de Portugal, nos 
agradaveis instala<;:oes da Junta de Freguesia dos Anjos. 

Depois da sessao de abertura do salao e apos ter visto 
a participa<;:ao presente, um amigo desafiou-me a esc rever 
um artigo, na sequencia do trabalho que entao apresenteL 
intitulado "Candido ou 0 Optimismo". 0 quadro e baseado 
num livro de Voltaire, que lera pela primeira vez ha cerca 
de uns 25 anos impulsionado pel a opera Candide,ll) de 
Bernestein, cuja abertura ouvira na novel maquina de ler 
CD's. Achei a historia e a escrita maravilhosa e Ii 0 livro 
num folego. 

2 - Introdu~ao 

A novela com 0 tftulo "CANDIDO OU 0 OTIMISMO" 
foi escrita par Voltaire, provavelmente entre os anos de 
1757 e 1758 e publicada pela primeira vez em 1759, quatro 
anos apos 0 terramoto que destruiu Lisboa e que muito 
impressionou 0 autor (2) . A primeira edi<;:ao foi clandestina. 
o livro foi posta a venda em simultaneo em varias cidades 
europeias, na Suf<;:a, na Holanda e em Fran<;:a, de modo 
a poder ser divulgado antes de as autoridades reagirem 
a apreensao. Para confundir as autaridades, eram falsos 
os locais de impressao, 0 nome da oficina e do autar do 
livro. Veja-se na fig .l a capa da edi<;:ao original, onde se 
refere ser a edi<;:ao uma tradu<;:ao do alemao e autor 0 

Sr. Doutar Ralph (3) . 

o texto contra poe ingenuidade e esperteza, despren
dimento e ganancia, caridade e egofsmo, delicadeza e 
violemcia, amor e odio. Tudo isso misturado com discussoes 
filosoficas sobre causas e efeitos, razao suficiente e etica. 

(1) Candide· 1991 Deutsche Grammophon Gmbh, Hamburg com a 
Orquestra Sinfonica de Londres, dlrlglda pelo proprio compositor. Fol 
edltado tambem um DVD desta gravac;co. 

(2) Voltaire logo apos 0 terramoto escreveu "0 poema sobre 0 desaslre 
de Llsboa", do qual exlstem Ires versoes publlcadas em Portugal. sendo 
a ultlma de 2005. 

(3) Algumas edlc;oes tem alnda escrlto no capo alem do moslrado na Flg.1: 
"COM OS ADITAMENTOS QUE FORAM ENCONTRADOS NA ALGIBEIRA DO 
DOUTOR QUANDO MORREU EM MINDEN, NO ANO DA GRA<;:A DE 1759". 
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Voltaire exp6e as suas concec;:6es com fina ironia. sem abandonar 0 sarcasmo de quando em vez. 
a romance caracteriza-se como uma satira as ideias de Leibnitz (fig. 8). Este jurista. cientista. engenheiro 
e fil6sofo afirmara que. 0 mundo e 0 melhor possivel; que Deus naG poderia ter construido outro e que 
tudo corria as mil maravilhas. 

Voltaire naG podia partilhar dessa visao otimista As suas ideias tinham resultado em pris6es e 
perseguic;:6es a tal ponto que. a partir de 1753. ja naG podia viver sem risco em lugar algum da Europa. 

Em Portugal 0 livro foi censurado dez anos ap6s a edic;:ao francesa ter chegado. tendo logo side 
colocado na lista dos livros proibidos e com circulac;:ao interdita. a censor. de seu nome Joaquim de 
Santana. escreve no seu relat6rio: "0 livro em questao contem varias of ens as a nac;:ao portuguesa e as 
instituic;:6es do reino incluindo a Santa Inquisic;:ao e a Universidade de Coimbra. porque sup6e que esta 
poderia mandar que se fizessem autos-da-fe para conter terramotos." fAI 

Candido foi um grande sucesso editorial em toda a Europa. No primeiro mes foram vendidos seis mil 
exemplares e quinze dias depois ja ia em vinte mil. 

Fig. 2 - Reprodul;oo de quadro de Nicolas de Larglillere. 

3 - Quem foi Voltaire? 

Trata-se do pseud6nimo de Franc;:ois Marie Arouet. nascido em Paris. seis anos antes do principio do 
Sec. XVIII e falecido onze anos antes do inicio da revoluc;:ao francesa em 1789. Na fig.2 0 retrato de Voltaire. 
com 24 anos de idade. num quadro a 61eo pintado por Nicolas de Largilliere. 

Voltaire produziu cerca de 70 obras em quase todas as formas literarias. assinando pec;:as de teatro. 
poemas. romances. ensaios. obras cientificas e hist6ricas. mais de 20 mil cartas e mais de 2 mil livros e 
panftetos. Foi um defensor aberto da reform a social apesar das rigidas leis da censura e das severas 
punic;:6es para quem as quebrasse. 

4 - Voltaire na Filatelia Internaclonal 

Existem emiss6es de 12 selos em todo mundo dedicados a Voltaire: 

~ a primeiro de todos os selos em mem6ria de Voltaire foi emitido na Hungria em 1948 para correia 
aereo na serie "A mem6ria dos escritores celebres. Esfinges diversas e obras celebres"; 

~ a primeiro selo a circular em Franc;:a. em 1949. integrado na serie "Celebridades do Sec. XVIII" 
(fig. 3); 

~ Na Russia em 1966. um selo reproduzindo a estatua de Voltaire existente no Museu Ermitage em 
Sao Petersburgo feita por J. A. Houston em 1781; 

~ Em Abu-Dhabi em 1971 integrado numa serie de 3 valores dedicada a "Educac;:ao - Retratos de 
Sir I. Newton. d' Avicennes e Voltaire" 

~ Comec;:ou a circular em 1978. em Franc;:a. um selo com a figura de Voltaire em conjunto com J. 
J. Rousseau (fig. 4). e com emissao de um F. D. C. 

~ Em 1980 foi emitido um selo da Guine-Equatorial na serie "Escritores celebres"; 

~ Selo emitido na Republica Checa em 1994 para comemorar 0 3000 aniversario do nascimento 
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Fig. 3 - Selo frances de 1949. Serle 
"Celebrldades do Sec. XVIII (I). Talhe 
doce. Denteado 13. Exlste uma serle 
nCio denteada.Y&T nr. 854. 

Fig. 4 - Selo frances Impresso 
em 1978. Talhe doce. Denteado 
13. Y& T nr. 1990. Exlste serle nCio 
denteada. 

Fig. 5 - Selo de Republica Checa de 1994. 
emltldo para comemorar anlversarios de 
pessoas celebres do mundo. Fillgrana H. 
Denteado 12x12 'I. Y&T nr. 32. Exlste serle 
nCio denteada. 

de Voltaire. numa serie de "Anivers6rios de personagens celebres". (fig.5) 
,. No Monaco foi posta a circular em 1994 um comemorativo do "300° Anivers6rio do nascimento 

de Fran<;ois-Marie Arouet. dito Voltaire (1694-1778). com desenhos de Voltaire em tres idades 
diferentes da sua vida . (fig.6). 

,. Em Fran<;a em 1998 foi emitido um selo na serie "Les journees de la lettre. La lettre au fil du temps" 
com um desenho modernista do escritor. (fig.7) 

~ De Grenada em 2000 na serie "Milennium - Anos 1650 a 1700" com 17 valores iguais e 0 de Voltaire 
com um erro: "1694. falecimento do escritor Voltaire"; 

)0- No ano de 2006. S. Tome e PrinCipe emitiu um selo representando um quadro de Salvador Dali 
intitulado "Mercado de Escravos com 0 busto de Voltaire desaparecendo". Quadro em oleo 
sobre tela com 66X47 cm. perten<;a de um museu no estado de Florida. EUA. 

,. Por ultimo. em 2010. os correios franceses para comemorar 0 "Bicenten6rio das independencias 
de America Latina e Caraibas" emitiram um selo de composi<;oo simbolica. com mapa com as 
cores das bandeiras dos v6rios paises. um veleiro. livros de Diderot. Voltaire e Rousseau. 

MONACO 

Fig. 6 - Selo do Prlnclpado de Monaco emltldo 
em 1994. Talhe doce. Denteado 12 'I. x 13. 
Y&T nr. 1962. 

5 - A Novela 

Fig. 7 - Selo de Fran~a emltldo em 1998. He
liogravura. multlcolor. Denteado 13X13 '12. 1m
presso em tlras verticals com vlnheta superior 
em cada tlra e sem valor. Y&T nr. 3153. 

Noo sendo possivel proceder a transcri<;:oo completa de toda a novela iremos apresentar um 
resumo. de cada um dos capitulos em que a mesma se divide e que foram aglutinados segundo nosso 
criterio. Os tftulos dos capitulos. sao transcri<;oo fiel de uma edi<;:oo portuguesa do livro IAI. 

CAPiTULO I 
Como Cdndido foi educado num lindo castelo. & como foi expulso do mesmo. 

Num castelo de Vestef6lia. na Alemanha (fig. 9) . propriedade do baroo falido Thunder-ten-tronckh. 
vive um jovem inocente e credulo chamado Candido que est6 enamorado de Cunegundes. a filha do 
baroo. 0 casamento e impossivel porque Condido noo e um nobre. 0 jovem est6 preso no castelo e tenta 
consolar-se com as li<;:6es de seu mestre. 0 filosofo Pangloss. que ensina que noo existe efeito sem causa e 
que tudo vai bem no mundo. Pangloss ensinava a Metafisico-teologico-cosmologico-nigologia . Finalmente 
Candido e expulso do mais maravilhoso dos castelos. depois de ter sido apanhado pelo Senhor Baroo. 
atr6s de um biombo. a beijar Cunegundes. 

62 



Flg.8 - 0 mosofo, cientlsta, matematlco, diplomata e blbllote
cario LEIBNIZ (1646 -1716) nascido em Leipzig e tendo vlvldo e 
lalecido em Hannover. Selo de 1966 com carlmbo de primeiro 
dla de circulac;ao. Evocatlvo do 2500 Anlversarlo da morte do 
mosolo Gottfried Wilhelm Lelbnlz. Denteado 14. Y&T nr. 375. 

CAPiTULO /I 

Fig. 9 - Porta da Cidade de Soest na Veste
falla, Alemanha., p~r onde os personagens 
da novela poderao ter passado. Selo de 
1967 e circulado ate 1969. Denteado 14. 
Y&T nr. 396. 

a que aconteceu a Candido entre os BU/garos. 
CAPiTULO 11/ 

Como Candido se /ivrou dos BU/garos, & 0 que dele foi feito. 
CAPiTULO /V 

Como Candido reencontrou 0 seu antigo Professor de Filosofia 0 Doutor Pong/oss, & do que se seguiu. 

Tendo sido expulso do parafso terrestre, Candido caminhou durante muito tempo, sem saber por 
onde, chorando, erguendo os olhos 00 ceu. Sem saber e integrado no exercito bulgaro, rapidamente 
promovido a Capitao, participa numa batalha mortffera contra 0 Rei dos Abaros, donde sai gravemente 
ferido. Com a grac;:a do Rei dos Bulgaros e dum cirurgiao por ele arranjado foge curado para a Holanda, 
onde mendiga e e salvo pelo Anabatista TIago. Encontra a mendigar nos ruas 0 seu antigo Professor Pang loss 
que Ihe conta que a sua Cunegundes estava morta e havia sido brutalmente viola do por soldados Sulgaros, 
que assassinaram 0 Sarao e a Saronesa e 0 Castelo ficou totalmente destrufdo. A pedido de Candido oseu 
tutor Pangloss foi tratado e salvo pelo Anabatista e tornou-se 0 seu guarda-livros. a Anabatista Tiago tendo 
necessidade de ir a Lisboa, por barco, tratar de assuntos seus, fez-se acompanhar por Candido e Pangloss. 

GUANn IIOTI:r .. 

nULGARIE 
SOFIA 

RULGA.IlIR 

Fig. 10 - Sobrescrlto circulado de Sofia, capital da Bulgaria para Londres, Relno Unldo, com 3 carlmbos apostos no dia 
27 de Agosto de 1934 com selos de 1, 2,6 e 12 Lev, da serle corrente de 7 val ores de 1931, com denteac;ao 11 '12. Tem 
vlnheta de circulac;ao p~r aviao esc rita em frances e bulgaro. Trata-se da 30 edic;ao de selos aereos editados pelos 
correios bulgaros. No verso do envelope tem apenso um carimbo de circulac;ao do mesmo dla tendo "AVION" e a Irase 
em frances "GAGNEZ DU TEMPS. REPONDEZ PARA AVION", pelo que se admlte tenha circulado por Franc;a. 
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CAPiTULO V 
Tempestade, naufragio, terramoto, & 0 que foi feito do Professor Pang/oss, de Candido, & do Anabatista 

Tiago. 
CAPiTULO VI 

Como se fez um bela Auto-da-fe para impedir os terromotos de terra, & como Candido foi ac;oitado. 

A entrada do estu6rio do Tejo apanham uma terrivel tempestade em que 0 bom Anabatista ficou 
enjoado, caiu 00 mar e morreu afogado quando tentava salvar um marujo. a barco partiu-se em dois 
e 56 se salvaram Candido, Pong loss e 0 marujo. Suspensos de uma t6bua conseguem chegar a Lisboa e 
pondo os pes em terro assistem 00 terromoto que destr6i a cidade, causando mil hares de vitimas (fig. 11). 
Nos dias seguintes ajudaram no alivio a dar dos habitantes que tinham escapado a morte. as 56 bios de 
Portugal descobriram que para prevenir uma ruina total 0 melhor serio fazer um Auto-do-Fe. Fizeram uma 
procissoo onde incluiram 0 Candido e Pang loss e mais um Biscainho e dois homens. Candido foi ac;oitado 
e Pang loss enforcado. No mesmo dia a terra voltou a tremer. 

BILHETE POSTAL 

Fig. 11 - Intelro postal portugues n° OM 139-62, da 3° serle "Conhec;a a sua Historla", de 1958. 
Emblema dos crr (Postilhao). Sem taxa. 

CAPiTULO VII 
Como uma velha cuidou de Candido, & como ele reencontrou 0 seu amor. 

CAPiTULO VIII 
Historia de Cunegundes. 

CAPiTULO IX 
a que foi feito de Cunegundes, de Candido, do Inquisidor-mor, & dum Judeu. 

Uma velha cuidou carinhosamente de Candido durante tres dios, 00 fim dos quais 0 apresentou a uma 
mulher tremula e majestosa: a sua querida Cunegundes, e 00 verem-se caiem os dois sem sentidos. Cunegundes 
chorou quando soube do morte do Anabatista e de Pangloss. Contou a suo hist6ria. Tinha side vendida par 
um capitoo bulgaro a Dom Issachar, um judeu holandes, que a leva para Portugal e que a compartilha com 
o Grande Inquisidor-mor do reino de Portugal. Candido mota a golpe de espada os dois rivais e fogem nessa 
mesma noite, a Velha, Cunegundes e Candido em tres cavalos andaluzes em direc;oo a C6dis (fig. 12), dormindo 
a primeira noite em Badajoz onde foram ossaltados durante 0 sana e despojadas de todos os bens. 

ESPANA 
COIU'EOS 

Fig. 12 - Cadiz era uma cidade com um porto Importante com 
ligac;oes regulares ao novo mundo. 0 selo representado a es
querda e de 1962 com 0 escudo de Cadis. Multlcolores. Roto
gravado. Tlragem de 4M. Entrou em circulac;ao em 12.NOV.1962. 
Denteado 12 'I.. Com 50 selos por folha. Y & T nr. 1117. A. dire ita 
ve-se 0 selo de 1967 com trajes tfplcos espanhols. Multicolores. 
Denteado 12 'I.. Rotogravados. Tlragem 5,5 M. Com 50 selos por 
folha. Circulac;ao em 6.NOV.1967. Y&T nr. 1459. 
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CAP{TULOX 
Em que anic;do Cdndido, Cunegundes & a velha 

chegam a Cadis, & do embarque deles. 
CAP[TULOXI 

Histaria do velha. 
CAP[TULOXII 

Continuac;do das desgrac;as do Velha. 

Candido, Cunegundes e a velha chegados a 
Cadis viram estar a equipar-se uma frota (fig. 13) com 
tropas para chamar a razoo os Reverendos Padres 
Jesuftas do Paraguai que revoltaram uns Indios contra 
os reis de Espanha e de Portugal. Candido, dizendo
se capitoo dos bulgaros, ficou com uma companhia 
de infantaria para comandar, embarcando com 
Cunegundes, a velha, dois criados e dois cavalos. 

Durante a travessia do Atlantico a velha conta a sua 
hist6ria. Revelou ser filha do Papa Urbano X e do Princesa 
Palestrina. Contou tambem todas as desventuras que 
teve em Marrocos, para onde tinha side deportada. Foi 
violada, mutilada e depois vendida como criada. 

CAP[TULO XIII 
Como Candido foi forc;ado a separar-se do bela 

Cunegundes & do Velha. 

Chegados a Buenos Aires (fig. 14), Cunegundes, 
o Capitoo Candido e a Velha encontraram-se com 
o governador Dom Fernando d'ibarra y Figueiroa y 
Mascarenas y Lampurdos y Sousa, que ficou enamorado 
de Cunegundes e imediatamente a pediu em 
casamento para 0 dia seguinte. Chegou entretanto, 
00 porto da cidade, um Alcaide que ap6s desembarque 
comec;ou a perseguir os assassin os do Inquisidor-mor. 
A Velha aconselhou que Cunegundes coso sse com 0 

governador para ficar protegida e que Candido fugisse 
de imediato do cidade. Para onde fugir? 

I~ 
()U7!l4:15 

Fig. 13 - 0 navlo espanhol do seculo XVIII , com 
nome de Navlo Real Flllpe, que pode ter felto a 
vlagem dos personagens para a Cldade de Bue
nos Aires, na Argentina. Selo de 1996. Multlcolor. 
Denteado 14X13 '/. Emltldos unlcamente em folhas 
de quatro selos do mesmo valor e numeradas. Y&T 
nr. 2998 (selo) e 68 (bloco). 

Fig. 14 - Selo de 1989 com circulac;Cio Inlclada em 1990. Denteac;Cio de 13 '!.. Serle de 4 selos todos com 0 mes
mo valor e para comemorac;Cio do centenarlo do porto de Buenos Aires e hoje transformado em zona terciaria 

e de lazer. Os selos foram impressos horizontalmente para compor uma cena unlca. Y&T nr. 1709 a 1712 (da 
esquerda para dlrelta). 

Fig. 15 - Na fuga de Buenos Aires para parte Incerta, 
Candido pode ter passado pelas cataratas de Iguac;u, 
no distrlto de Missiones, junto a frontelra com Paragual. 
Selo emitido em 2002 Impressos em bloc os de 8 selos 
diferentes com valor de 75 centimos. Denteac;Cio 14X13 
'!.. Y&T nr. 2313. 
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Fig. 16 - A reglao de Entre-os-Rlos e 0 seu parque natural. 
Selo emltldo em 2004 Impressos em bloc os de 8 selos 
dlferentes mas com 0 mesmo valor. Denteac;ao 14X13 '12. 
Y&T nr. 2443. 

CAPITULO XIV 
Como Candido & Cacambo foram recebidos pelos Jesuftos do Paraguai. 

CAPITULO XV 
Como Candido matou 0 irmao da sua querida Cunegundes. 

Capftulo XVI 
o que sucedeu aos dois Viajantes com duos moc;:os, dois macacos & os Selvagens a que chamam Orelhudos. 

Ajudado por um providencial criado, 0 desembara<;ado Cacambo, Candido depois de muito 
deambular pela Argentina (fig. 15 e 16), entra no Paraguai onde descobre uma comunidade governada 
por missionarios Jesuftos (fig. 17 e 18) de modo autoritario e injusto. 0 Superior do missao e 0 irmao de 
Cunegundes que, afinal vivo, sempre prisioneiro das suos pertenc;:as nobrezas, recusa dar a sua irma 00 

Candido. Este trespassa-o com golpe de espada. Foge acompanhado de Cacambo, 0 her6i chega 
a tribo dos Orelhudos onde se pratica acoplamento entre mulheres e macacos e existe canibalismo. E 
necessario fugir de novo. 

Fig. 17 Fig. 18 

Fig. 17 - As Ordens religlosas dos Jesuitas e dos Franciscanos estabeleceram-se no Paragual no Sec. XVII para 
proceder a evangelizac;ao dos indios autoctones. Selo do Paragual de 1987 multlcolor, Impresso em Portugal na 

Lltografia Nacional. no Porto. Denteado 13 '/2 X 13. Y&T nr. 2288. 

Fig. 18 - Os Jesuitas, cujo superior da mlssao no livro fol 0 Irmao de Cunegundes, delxaram uma notavel obra 
arqultetonlca em varlos locals do Paragual. Selo de 1955 com legenda de Correo Aereo. Denteado 12 '!.. Y&T nr.218. 

CAPITULO XVII 
Chegada de Candido & do seu criado ao pars do Eldorado, & 0 que 16 viram. 

CAPITULO XVIII 
a que viram no pafs do Eldorado. 

Chegam fatigados a fronteira do pais dos Orelhudos. Para onde ir? Cansados, descansam junto 
a um rio. Pegam numa piroga abandonada e descem 0 rio arrastados pelas aguas e no dia seguinte 
avistam 00 longe umos montanhas que Ihes despertaram interesse, pelo que caminharam ate a primeira 
aldeia. Avistam carruagens puxadas par carneiros vermelhos e crianc;:as vestidas de aura a brincar no 
recreio do escola. Tudo luz como aura (fig. 19 e 20), ate a pedras dos caminhos. Chegam a uma casa 
grande, muito bem construida e com muitas pessoas. E uma estalagem, onde comem, bebem, darmem 
e nada pagam. Fala-se peruano, a lingua natal de Coca mba, pois noscera em Tucuman. as custos sao 
todos par conta do governo! 

Ap6s alguns dios sao conduzidos a coso do Anciao com 172 anos de idade, sempre vividos neste 
reino dos Incas (fig. 21). Muito conversam atraves do interprete Cacambo e Candido quere saber tudo sobre 
a maravilhosa e pacifica vida dos Incas neste paraiso terrestre. 0 Anciao envia os dois para uma visita 00 

Rei e 00 seu maravilhoso e enorme palacio. No caminho apreciam a cidade e os seus ediffcios. Jantam 
e conversam com 0 Rei. Ao fim de um mes desta hospitalidade querem partir com os carneiros vermelhos 
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carregados de ouro. pelo que 0 Rei tem que ordenar que os seus sabios construam umas maquinas que 
os transportem para fora do reino. 

Fig. 19 - Candido flcou maravilhado com 0 "EI 
dorado". Tudo era em cure e por conta do estado. 
Selo de 1966 sobre a cultura Chimu reproduzindo 
pe~a em cure inca. Denteado 12. Y&T nr. 472. 

Fig. 20 - Selo de 1966 da mesma serie do anterior. 
Denteado 12. Y&T nr. 476. 

15 '" ' II . \.' . , 
1 . 
I f A> , . 
~ . .. , I 

Fig. 21 - Selos de 1998. Serie de 3 selos de 2 val ores distintos com imperadores Incas. Papel com fragmentos de ftos 
de seda. Denteado 14X13%. Y&T nr. 1139 a 1141. 

CAPfTULO XIX 
o que Ihes ocorreu no Suriname. & como Candido travou conhecimento com Martinho. 

Chegados a Suriname (fig. 22). possessao holandesa. encontram no chao um Negro amputado 
de uma mao e de uma perna. Era 0 resultado do tratamento inftigido pelos Broncos contra os escravos 
(fig. 23) que tentavam roubar e fugir dos engenhos de a<;:ucar. Os dois amigos logo querem contratar um 
barco que os transporte a Europa. mas com tanto riqueza logo foram enganados e espoliados de parte 
dos seus bens transportados pelos carneiros. Candido resolve pedir a Cacambo que va a Buenos Aires 
para que com os milhc3es de diamantes que tinha consigo libertar a sua querida Cunegundes das maos 
do governador e poder fugir para Veneza onde estaria Candido para a rever. 

Fig. 22 - Suriname. antiga 
colonia Hoiandesa. chamada 

Guiana Holandesa. Tornou-
se independente em 25 de 

Novembro de 1975. Selo de 1892. 
existindo de 2 tipos diferenciados 
pela letra F que inicia a 5° coiuna. 

o apresentado e do Tipo I. 
Denteado 10 '12 .. Y&T nr. 22. 

~~ 2: 
Cent 

~~EE~ n :IlL 

, SURINAME 
__ _ 35 ', 

CAPfTULOXX 

Fig. 23 - Seio de 1976. com 
reprodu~ao de quadro de Noia 
Hatterman (1899 -1984). com 

o titulo de "Lamenta~oes". 
Policromatico. Denteado 13 '12 .. 

Y&T nr. 656. 

o que aconteceu no mar a Candido & a Martinho. 
CAPiTULO XXI 

Candido & Martinho aproximam-se das costas de Fronc;:a & dissertam. 

candido resolve recrutar um pobre homem para 0 proteger e entreter durante a travessia do 
oceano Atlantico ate Bordeus para onde se dirigira 0 barco ancorado no porto (fig. 24) e onde aluga 
um quarto para viver escondido ate a partida. 0 pobre homem de nome Martinho era um sabia que 
trabalhara para livreiros de Amesterdao e que fora maltratado pelos patrc3es holandeses e abandonado 
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pela familia. A meio do oceano ouvem disparos de canhao (fig. 25) e presenciam 0 afundamento de 
um barco holandes, feito por um barco espanhol, em que todos morreram e s6 se salvou um dos cem 
carneiros vermelhos que Candido trouxera do Eldorado e que fora roubado pelo capitao holandes que 
agora deixou de os poder gozar. 

As reflex6es de Martinho consolam Candido durante a travessia. Ap6s uma viagem sem problemas 
chegam a Bordeus. 

Fig. 24 - Muitos navios navegavam no 
Atlantlco Iransportando pessoas e bens 
enlre a Europa e as Americas. Todos os 

navlos aqui reproduzldos sao europeus do 
Sec. XVIII. Candido e os oulros personagens 

pode ter navegado num deles. Barco da 
Real Armada Inglesa HMS Tremendous fol 
lancado ao mar em 1784 e renomeado 

HMS Gramous em 1845 e vendldo em 1897. 
Selo da Republica de Angola, clrculado 

em 4.MA1.96 Impresso em folha de 105X75. 
Denteado 14. Y&T nr. 29. 

Fig. 25 - Navlo Ingles HMS Victory lancado ao mar em 1765, alnda ao servlco e pode ser vlsto em Portsmouth. Selo circula
do em 2005.lmpresso em fermogravura e com madeira provenlenfe do proprio navlo. Denteado 13'/.X13 '12. Y&T nr. 773. 

CAPITULO XXII 
a que em Franc;a aconteceu a Candido & a Martinho. 

CAPITULO XXIII 
Candido & Martinho chegam as costas de Ing/aterra: 0 que 16 veem. 

Candido fica em Bordeus 0 tempo suficiente para vender uns calha us do Eldorado, comprar uma 
carruagem para ele e Martinho e para oferecer 0 seu carneiro a Academia das Ciencias de Bordeus (fig. 
26). Depois de horos de conversas de viagem, chegam a Paris (fig. 27) onde Candido e vigarizado par 
uma intrigante aristocrata e seu cumplice, um Abade Perigordino. Fogem para Dieppe donde embarcam, 
nco para Veneza mas, para Portsmouth em Inglaterra. Logo a sua chegada assistem ao fuzilamento de 
um Almirante que falhara no seu comando. Candido fica tao chocado com 0 que ve que contrata 
imediatamente 0 patrco para os levar para junto da sua querida Cunegundes. Bordejam a Franc;a 0 Norte 
de Espanha e passam a vista de Lisboa. Passando 0 estreito (fig. 28) eo mediterraneo chegam a Veneza. 

Fig. 26 - Selo de 1941 para apoio 
a seguranca naelonal. Braseo de 
Armas da eldade de Bordeus. Talhe 
doce. Denteado 14X13. Y&T nr. 529. 
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Fig. 27 - Selo de 1947. Catedral de 
Notre-Dame de Paris da serle de 
Catedrals e Basilicas. Talhe doce. 
Denteado 13. Y&T nr.776. 



Fig. 28 - Prlmelro selo com a forma de rochedc. Crlac;ao dos correlos de Gibraltar em 1969. Serle de 4 com 0 mesmo 
desenho, com cores e valores diferentes, Intltulada "Nova constltulc;ao". Flligrana CA multlpla. Denteado 141 /2X131 /2 

acompanhando os contornos do desenho e do selo. Y&T 233. 

CAPITULO XXIV 
Sobre Paquette & frei Girofle. 

CAPITULO XXV 
Visita ao senhor Pococurante, Nobre Veneziano. 

CAPITULO XXVI 
Sobre uma ceia que Candido & Martinho tiveram com seis estranhos, & quem eles eram. 

Candido e Martinho estao em Veneza (fig. 29) onde esperam reencontror Cunegundes. Encontram 
Paquette antiga empregada do castelo do Borao e que agara se prostitui em Veneza, que os reconhece 
e conta a historia da sua vida que ela partilha agara com 0 Frei Girofle, um monge Teatino. Os nossos 
dois herois VaG visitor 0 Senhor Pococurante, rico e culto e amante de todos os prazeres da vida . Ao fim 
do dia ceiam com seis reis destronados e que se lamentam da sua gloria perdida. Numa noite Candido 
foi intercetado par Cacambo que Ihe diz ser escrovo acompanhando 0 amo que Ihe deu a nova de que 
Cunegundes est6 em Constantinopla . 

Fig. 29 - Postal Maximo com reproduc;ao de plntura de CanaleHo (1697-1768) representando a Prac;a de S. Joao 
e S. Paulo, em Veneza. Impresso nas Edlc;oes ARDO, de Veneza. Selo do Prlnclpado do Monaco com reproduc;ao 

monocromatlca do mesmo quadro, de 1972, fazendo parte da campanha da UNESCO "Salvar Veneza" . Talhe doce. 
Denteado 13. Y&T nr. 882. 

CAPITULO XXVII 
Viagem de Candido a Constantinopla. 

CAPITULO XXVIII 
o que sucedeu a Candido, Cunegundes, Pang/oss, Martinho, & etc. 

CAPITULO XXIX 
Como Candido reencontrou Cunegundes & a Velha. 

Tendo sabido que Cunegundes se encontrova em Constantinopla, Candido emborca na primeira 
gale (fig. 30) onde encontra como remadores fon;:ados agrilhoados, Pangloss que se salvou da fogueira da 
Inquisi<;:ao par ter sido apagada pela chuva forte, e a Borao jesulta irmao da sua amada, que trespassado 
pela espada de Candido naG marrero. Candido compra as seus amigos, escuta-Ihes as suas lamurias e 
chegam a Propontide para resgator Cunegundes que lava loi<;:a a um principe da Transilvania. Encontra 
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a sua amado mas desta vez muito feia, tisnada, com os olhos raiados, 0 peito ressequido, as ma<;os do 
rosto enrugadas, os bra<;os vermelhos e escamados. Compra a sua amado e a Velha . Quer casar-se com 
Cunegundes, mas mais uma vez 0 Baroo noo consente. 

Flg.30 - Personalldades historicas da navegac;ao da Servia-Montenegro na Baia de Kotor que viveram no Sec. XVIII e 
um deles pode ter sldo 0 comandante do navlo que transportou os persona gens para Istambul. Sao eles da esquerda 

para a dlrelta: Capltao Marko Ivanovlc, Petar Zelallc, Matlpa Krsta Balovic e Ivan Bronza. Reproduc;ao de selos de 
2005 da Servia-Montenegro. Impressao horizontal com vlnheta central e sem Indlcac;ao de valor. Denteado 13 'I. X 13 

'14. Y&T nrs. 3106 a 3109. 

CAPiTULO XXX 
Cone/usdo 

candido quer, apesar de tudo, casar com Cunegundes, pelo que enviam 0 jesuita para Roma. 
Compra uma quinta perto de Constantinopla onde instala a "pequeno sociedade" constituida pelo 
casal. a Velha, Pangloss, Cacambo e Martinho que mais tarde se vem juntar Paquette e Frei Girofte. Com 
a consulta a dois turcos, um filosofo e outro um velho que vivia com a sua filha do venda do agricultura 
que fazia no seu jardim (fig. 31), aprendem 0 segredo do felicidade: 

E preciso cultivar 0 nosso jardim 

Fig. 31 - Reproduc;ao de serle de selos emltldos em 1960 para a Festa da Primavera em Istambul. Quatro flores 
dlferentes. Impressos em papel com fragmentos de tios de seda. Denteado 11 'I •. Com numeros de catalogo Y &T 

1528 a 1531. 

6 - Conclusao 

Em jeito de conclusoo deixo um conselho: too bom quanta a novela e a Opera Candide,PI composta 
par Leonard Bernestein, 0 mesmo que compos a musica de West Side Story e muitas outras obras. 

"Carram" para as lojas do especialidade e comprem um exemplar do livro e 0 duplo CD do opera. 
Seroo uns bons acompanhantes para passar uns momentos muito agrad6veis. 

Blbllogratia: 
Voltaire, 2009, Candido ou 0 OHmlsmo. Llsboa, Rul Tavares e Edlc;:oes TInta da China, lda. 
Voltaire, 2001 , Candide ou I'OpHmlsme, Paris, EdlHons Gallimar. 
INEXFIP, 2010, Selos Postals e Marcas Pre-Adeslvas, Por!o/ Llsboa, AFINSA 
Catalogues des TImbres-Postes pour tout Ie m~nde, Amlens, EdlHons Yver! & Tellier. 

(1) Candide - 1991 Deutsche Grammophon Gmbh, Hamburg com a Orquesira Sinfonica de londres, dlrlglda pelo proprio compositor. 
Fol edltado tambem um DVD desta gravac;:ao. 
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10 Parte 

No artigo "Sobre os Selos de Assistencia de Timor" 
do autoria do Dr. Luis Frazoo. publicado no Boletim n.o 431 
do passado mes de Mar<;o. so e feita referencia 00 perfodo 
que vai ate 00 ana de 1947 e em que foram sempre 
utilizados os selos sobrecarregados. 

Vamos abordar agora as emissoes dos proprios 
selos de Assistencia. 

Sera a partir do ana de 1947. que Timor passa a ter 
selos proprios de Assistencia. Eo Portaria n.o1 :297 de 25 de 
Outubro de 1947 que assim 0 determina. As quantidades 
a emitir inicialmente foram indicadas no propria portaria. 

Portaria n," 1:297 

Jo:standll 11'I~i I'~.;"tacla, cr.I 111'10:; do RHili1i lido. 1', 

hD\'llIU)U por no loll • \' nIR:;om, qUl'f I'l'll v ":Slllll .. 
'l!IeT para \I publico, na omhlll(l do no,'o. lie III ; 

Sob I'rollUSta .1. Hepar' II Conlrlll ,10 FIlLl)D,ln" 
GOlltabilil!.dc i 
• o (lU\I'rlllltlor 1111 CIJ14nlo de Timnr. DO 1111(1 d , r.· 
l'ul.Jailc, 'Ul' Ihl' f' \I Dlril/ultL.. ptl'" 11r1I;;u 81,' d~ .\('10 
C;"I'lIIillI II I.~I" n,' 1\1," dll nrli;r> till,' da Carta Ori'ci'o 
du 1"!lCrlli 'ultlUlal I'"rlugu :t, lIutl!rmillJl: 

1. •• \ n"rolr1ir:ilr. ~<:f1lrnl .It! rll'. Rd. n CODtahlll.I.t!u 
IR'OD'OI'Crft u II ~jn"-' IIi! DtlV"~ :\f.\1I11 ,10 AII5~'tJ .. i , 
~rind'IJ I I .. l)il.lom3 I. gi.>Jalil'/) n,' j:,!, ,Ill .a d., Janl'lru 
,\0 1936, 

!!," Q_ Ut \'01 ."\o~. de lIGordv rom U que l'-'l10 C$tabt. .. 
leeid". il"'O dill lax .... d. J 'II :!c\ A"II>, • r~~ ... , r "1~'Cti. 
\'aml Cle. D ('orea uul 11 "oro!). e Uilil 1Ie;1l, .. t~ moJclv. to' 
pre'l.'lIl1uldv 0 llUIIachv Wllurcd: 

lE' OIUCA WOILICA 
POIlUmSA POITu'O:5£ 

to ItJ. 211 a"l 
TIMOR TIMOR 

l1sblllida lulsl!.d. 

lOra aa 1il';U1Q1e~ n 011,1 .1 ; 
D t.~ ,I 11\ \I . ~ 1U.I,lhll.\<.z. 111.1 
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Fig. 1 - Impresso BF1 do Servil;o Telegrafico de Boas Festas cnu - 1953. circulado em 20 DEI 54 em Dill com 0 selo de 
assistencia 

A utilizac;:ao destes selos por largos anos, deu origem a que fossem feitas varias tiragens, por isso 
e natural encontrar selos com diferentes qualidades de papel e denteados como tambem alguns erros. 

REPUBLICA BEPUBLICA 

POBTUGUESA POBTUGUESA 

e * to a"8 til nos 

TIMOR TIMOR 

Auislencia As.'\isl~nch 

A quantidade total que foi impressa dos mesmos e desconhecida. 

Os selos de Timor com a taxa em avos foram emitidos ate 1958. A partir de 2 Janeiro de 1960 a 
Portaria n.o 17:508 de 23 de Janeiro de 1960 do Ministerio do Ultramar. determina que sejam sobretaxados 
em escudos, varios selos de franquia postal da emissoo "Carta Geografica de Timor". 

No caso dos selos de assistEmcia, talvez p~r serem considerados fiscais ou de imposto e naG postais, 
esse tipo de sobretaxa em escudos naG seria efectuada. 

Os selos com a taxa impressa em avos, continuariam a ser utilizados em 1960. 

E provavel que se encontre algum documento postal ou fiscal dessa epoca, embora esse perfodo 
de transic;:ao tenha side muito curto. 

Porque entretanto, terao sido impressos em 1960, novos selos com as taxas de $70 e 1 $30 (Fig. 2) 
como nos indicam os catalogos Eladio de Santos, Afinsa e Paulo Barata. 

Constata-se que circularam, mas qual tera sido 0 diploma que assim 0 determinou, e em que ana 
foram postos em circulac;:ao ? 

Na pesquisa efectuada nos Boletins Oficiais de Timor, nos anos de 1955 a 1965, naG se encontrou 
nenhuma Portaria ou Diploma que autorize ou determine a sua emissao. 

Devera no entanto existir alguma circular que nos confirme da sua legalidade. Sem qualquer tipo 
de duvida, e que todos os selos foram impressos antes de 1968. 

Como se pode constatar pelo Diploma Legislativo n.o 776 de 22 de Junho de 1968, que determina 
a aplicac;:ao de uma sobretaxa sobre os mesmos. 
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Era igualmente interessante saber, qual foi a quantidade inicialmente impressa, em que anos 
foram reimpressos e quantidades. 

urlhllU 
urOILIu 
~onu,uua 

POlTU'UEU 

RE P'I LI e. REPUBLICA 
PU'UnUA PORTUGUESA 

8 --1f3. 
• 70 TI.oa T ,.0, 

U51SThc /) 
AUISTU, .. 

- * . 70 1$30 
T I Bl Oft TlIIOR 

.us I ST'M"A : A SS IST~N ( I A 

Portuguesa com 17 mm, cifrao com 2,5 mm e 
denteado 10 '12. Segundo 0 catelogo de selos 

"seals de Paulo Barata foram emltldos em 1960 

Portuguesa com 17 mm e cHrao com 3,5 mm dentea
do 10 '/2 denteado 11 '12. Segundo 0 catelogo de selos 

"seals de Paulo Barata foram emltldos em 1966 

REP0811CA · · PORTUGUESA · 
e 

$70 

TIMOR 

ASSISTEHClA 
t Jo • r , t • • • 

REP lIeA 
- PORIUU ESA : 

1$30 

TIMOR -ASSISlEKCI4 

• I ~ ~ .. " t • Il f po .t" 

Formato mals pequeno e Portuguesa com 12 mm. 
Segundo 0 catelogo de selos tlscals de Paulo 

Barata foram emltldos em 1967 

Fig. 2 

Cartas, selos ou documentos para nos servir de ajuda, tambem soo muito raros. 

tI,OIlIU 
,.nUnUA 

Urn selo solto com a marca de 0111 mal batlda e em que 0 ano podere ser 1961 ? 

As diversas tiragens efectuadas durante oito anos, ocasionaram que diversos erros tivessem 
acontecido como se pode constatar em varios selos. 

Na Fig. 3, a falta da letra R na palavra "REPUBLICA" 

U'BlIC A 
' OITUGUEU 

• • 7. 
T. _ O .. 

ASSIUlHHi 

Fig. 3 

· • REPOlllCA 
POTUGUfU 

.Y' : ct · • In • 
• Till 0" 

: A SSSITE " rtA 
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Na Fig. 4, dois erros de escrita, "POTUGUESA" e "ASSSITENCIA". Apresentamos dois selos com 0 

mesmo erro em dois tamanhos, 0 que indica que nao pertencem 6 mesma folha. 

o selo da Fig. 5 tem duas variedades: a primeira e que "Republica" tem 16 mm quando narmalmente 
tem 18 mm e a grafia da letro "T" de TIMOR e diferente de todas as outras nos demois selos e taxas. 

-+ T 1M () n 

ASS1STENCII 

Fig. 5 

IlPhLI (j 
'OlT VGUUI 

$70 

TIMOr, 

HSISTtHIl 

No selo da Fig. 6 tambem existem variedades: a palavra "Republica" tem 17 mm, a altura do cifrao 
e de 3 mm com um tra<;o e no grafia do numero "1" 

............ 
Ie 

REPUBLICA ,- [SA 
PORIUGUESA 

1$30 * 1.30 -+ 1$30 

TI 01'. 
TlIIIO" TIMOR 

ASSIST£NCIA -
ASSISHNCIA I.UIST£HCIA 

Fig. 6 
1966 - Republica com 18 mm cifrao com 3,5 mm, 2 trac;os e com 0 numero "1" 
1967 - Republica com 11 mm cifrao com 2,5 mm, um trac;o e com numero "I" 

E no Diploma Legislativo n.o 776 de 22 de Junho de 1968 no seu Artigo 43.°, que se autoriza a 
aplica<;ao de uma sobretaxa sobre 90.000 selos da taxa de $70 com as taxas de $30, $50 e 1 $00. (Fig. 7) 

Dlpao.. r .... "90 L' ". 
I 

Dlspos¥fl tt_it6r* 

Art. 41.- 011 Uvroe, aca e quaisquer documenloa 
que estejam devidamente seladoa, de harmonia com 
as t.axu em vigor na data. em que Coram feJtoII, niIo 
art.io sujeltos 0. novo seIo de uaiatincia. 

Art. 42.. A validado du c:atampUho.s daa taxaa 
actualmeote existentes c:e.a deado a data de. en-

em vi do resente ento, 
Art. 4 .- auto a a ~o. na preoaa 

Naclonal. du IIObrelaXU a segu1r IlIdh:adas. em 
IalIlal'IlIImos. IL vermelho, em 120 000 estampllhas do 
eelo de OIIBistenclo. dlL taz& de $70: 

Com 0. aobretua de $30, 20 000 : de $DO, 20 000; 
de 1$00, 50000; de 2$50, 20000 ; e de 10$00, 
10000. 

Art.. « .. 0 pn::llellle regulamento enlra ern vigor 
em 1 de Julbo de 1958. 

Fig. 7 
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Porem, tambem no Portaria n.o 4465 de 7 de Setembro de 1968, se autoriza a sobretaxa de 60.000 
selos do taxa de $70 com as taxas de $30 e $50, e no Portaria n.o 4743 de 25 Janeiro de 1969, a sobretaxa 
de mais 120.000 selos mas agora do taxa de 1$30, todos eles com as taxas de $30, $50 e 1$00. (Fig.8 e 9) 
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d .. d. qlll 11.1.. ..J .• ""o4I .. ld •• o. r"~.'IYu' 
nil,.. lIat taul; 

8.·b ,rep •• ta 'a a-p.rticle PrnlD,f'l •• , SH. "90' •• Va •• d •• CootablJi~I"; 
S ......... ,.th,l •• ,rl)"I'. ,.1 •• '11,1 I ~r,.' 
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••• 1 .. , 1 •• 01, • ""lII"lbu l •• 60000 .. 10 ••• 
AI.I,tt.eI. d. tn. '" &TO: 
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~'l'. ~.tSi76 
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'=' TIMOR 
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.... . ........... ........ -

40000. 
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PQRIUGUfSA 
D. L , ." 771 ... 
l~ 

Tf OR 

WJmNCIA 

Fig. 8 

Fig. 9 
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.......... "" 
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B. rd ....... ,.,aa-••• , .. til .... d •• : 
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No Diploma Legislativo n.o 776, Art. 1.° nos paragrafos §4.o e §S.o, ressalva-se que havendo falta de 
determinadas taxas, se pode sobretaxar qualquer quantidade de selos, mesmo sobre os ja retirados de 
circulm;:ao, se houver conveni€mcia em que voltem a circular. (Fig . 10) 

u .. , ...... :.- con-
circular. 

Fig. 10 
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Diploma Lepktlvo a.' 118 
I 

o Diploma Legialativo D.o 72, do 21 d 
lI~S8. eriOIl 0 .Selo de Aaaiathcla. e 
a sua apoal~o. 

ft.cUmente Be reconheee que trinta e 
... 0 1D1clo d& IIU& ~ .. __ II 
tomadaa Ie moetram Dio s6 iDsllJfiC:icmte 
ISn ultrapa .. adu no seu alcance. 
vasto campo de incldbela que pod/! e cleve 
veit&do. 

Por outro lado, a Portaria Mlnlatmial 
de 1ft de Setembro de 1956. IWUldado 
proviDe1u ultn.m&riDaa .. tabe1u 
e partes poetaia quo lUCID parte 
me8m& portari&. eetabeleceu diYel"108 
iatlvoe ao seto de MBlBtAncla. qulmto ao. 
e ~p em que tenham lDterfertnda oe 
doe Corrclos, TetEgrafoe 0 TelcfODeti. 
cam radlcalmente as correapoudenw 
do Diploma LegislaUvo D.· 72. de 21 
de 193&. 

Comridcnmdo, pois. quo so toma 
tualiaar nio ~ 0 IIelo de UI,IIJlC:1U:11a, 

88 taxaa exlatentes e criaado outraa, 
a.larpr 0 campo da sua lucldADcla em 
As nov .. determinag6ee mlDlateria.ia e a 
celtoa legals poeteriorea l prom~ 
lA!Pdativo n.. 72 jl citado : ,--&._ 

Sob propollta d& BeputlcIo Prvv __ 
vip de FaeDda e Cont.billdad.; 

No u.o da competbcla atribulda peIo 
da Coostltulclo. com 0 9010 do Caalclbo 
o Govemador de TImor determlna 0 

IIGUUM.HTO DO SUO 

Fig. 11 

E a Diploma Legislativo n.o 776 que vem 
substituir a anterior Diploma Legislativo n.o 72. 

Este encontrava-se ultrapassado devido ao 
tempo decorrido. pelo que havia necessidade de se 
fazer um novo regula menta do selo de AssistEmcia. 
(Fig.11) 

• I 
7"'hlO~ 7"'MOV. 

rl.!!!mStiJ!IO:;QIaAj : POR"'~Ui..A 
..... _- ........................ ,. -_ ................. . 

o Artigo 1.0 diz que sera substitufda a 
estampilha criada pelo D.L. n.o 72. Mas qual foi a 
Estampilha substitufda. a de 1947 em avos au a de 
1960 em escudos? 

E em que ana foram colocados em 
circula<;co? 

Os catalogos indicam-nos 1970. mas a 
Diploma e de 1968. Nos Boletins Oficiais de 1969 a 
1971 tambem nco se encontrou nenhuma portaria 
que autorize a sua impressco. 

Os selos foram litogrofados. tera sid a na Casa da Maeda em Lisboa? Quando terco chegado a 
Timor? Quando foram pastas a circular ? 

Nunca me foi dado a observa-Ios sabre carta au ate usados. Todavia nco se pode afirmar que 
nco tenham circulado. mas convem nco esquecer que a tempo para circularem foi curto. 

Em 1975 termina oficialmente a presenc;:a Portuguesa em Timor. 
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2.D Parte 

E oportuno referir 0 que 0 Dr. LUIs Frazoo menciona no seu artigo sobre a utilizo<;:oo do selo de 
assist€mcia. e para a ausencia de qualquer referencia sobre a circulac;:oo dos selos de 20 avos. 

Afirma 0 Dr. LUIs Frazoo no seu artigo: que 0 Diploma rectificativo esclarece tambem que "e agora 
claro que 0 imposto e devido em TODA a correspondencia postal, interior e extern a da colonia". 

No entanto 0 Boletim Oficial n.o 7 de 15 de Fevereiro de 1947 refere exactamente 0 seguinte: "~ 
todas as correspondencias postais permutadas na colonia" (Diploma Legislativo n.O 72). (Fig. 12) 

-nOl.form fI .... n.\ •. llF. 1lUI0I1- S.' i - l:. OF. FF.YF.u .. :mo Dr. lo.ai-

I: .I,ril!1l • .nla • ape'! 3 •• ~",';Jn .10 "':"1 oInlra di _., ... . .,., .",1 ...... rrPo!fj..u...-.:I. ,;"A1e .. rti,......... ,...."." ... 11). " ~ .... IVw.o. .1 .. 
,.ue. 011 _~ ... &1ft Jaht1ru, ~~.u ..... ,. ''ell ........ • ),. C'W nil" ,IJ, I .. ,,, .J, " .. i m; • .. ,:A".. " t 

A (alIA .... *'1. till AMi.~ad. loul'lk ........... "' .... i.". .... " .... at ~ .... ~ ~Ia. n3 1r1!l.I:lrlo ... , "I~ r:mt ... r:o_ do ral'a .Io. '"""IW U 
c_.-olbda .... 1U1 .... (I&/u .... obI. !It Iou ..... '" ' 00 ... tr ... r!I.... . 

Fig. 12 

Como igualmente foi legislado no 
Diploma Legislativo n.o 766 no seu Art.O 2.° 
allnea a). 

o Dip. Leg. n.o72. no Art. 7.° §4.0 e 0 

Diploma Legislativo n.o 77 6. no Art. 34.° (Fig.13), 
mandam reter toda a correspondencia sem 
o selo de assistencia. e s6 a fazer seguir ap6s 
o perfodo de aplicac;:oo. 

-.r-:oee de..-vlQO proviDdal ou iIltmlo; 
o mesmo se poderia aplicar com 

a correspondencia que seguia para 0 

exterior. Porem como 0 selo s6 era devido 
internamente. noo faria grande sentido em 
reter a mesma. quando aqui a sua utilizac;:oo 
era facultativa. 

correlo e telesrifleo e ordeu 
"illdala. emlUdoa. 

Fig. 13 

Alias. para fora da col6nia 
os selos de Assistencia que se 
conhecem sobre carta ou foram 
para complemento de porte ou 
engano. (Fig. 14) 

o selo da taxa de 20 avos 

o Diploma Legislativo n.o 72 
de 4 de Janeiro de 1936 determina 
que a sobrecarga seja aplicada 
em selos posta is, da taxa unica de 
10 avos. porem 0 mesmo Diploma 
depois de rectificado corrige para 
selos do Contribuic;oo Industrial e 
noo selos postais. nas taxas de 10 e 
20 avos. 

A quantidade de selos da 
Contribuic;:oo Industrial devia ser 
pequena. pois logo a Portaria n.o 482 
de 17 de Outubro de 1936 autoriza 

Fig. 14 - Sobrescrito clrculado registado de Dill em 9.11.39 para Roma 
28.11.39 com 0 selo de Imposto do Selo da taxa de 10 Avos com a 

sobretaxa "Assistencia / D. L. n." 72" 
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que seja aposta a mesma sobrecarga, mas ogara sobre selos de Imposto do Selo e tambem nos taxas de 
10 e 20 avos. 

Pois bem, com a taxa de 10 avos existem, e com a taxa de 20 avos? Estes selos do taxa de 20 avos 
podem ter existido, mas naG se conhece nenhum documento onde os mesmos ten ham side utilizados, 
nem sequer os catalogos Ihes fazem referencia. 

Sobretaxa sobre 200 patacas 

BILHETE POSTAL CARTE POST 
CHIAO POSTAL UNIVERSAL UNION POSTALE ",,,,,,m.o .. ,, 

j=:J.j m0i "n. 
n,)ofbt:nu.~ (·1 on (" it ·( ' (~t:\ar~~ 

~~III p II a .... '\llhll ·:il ia 

. ~4~ 
~ UNv\.Q ~ 

t~·~~ 
=1IP'I,(].JtIUlJ ~ ..... .... ~ 

SqbrelYXU sobre 60 OUM'CI§ 

Fig. 15 - Frente e verso de Intelro Postal emltldo em 1913, c1rculado de 0111 para Australia em 21 de Janeiro de 1941. 
Sobretaxa sobre 60 patacas. Imagens retiradas de www.ebay.com 

o Dr. Luis Frazao escreve no seu artigo que este selo e 0 mencionado pel a Portaria n.O 983 de 31 
de Dezembro de 1940, que no Art. 2.° autoriza uma sobrecarga "Assistencia O.L. n.o 72 /10 avos" sobre 
selos de 20 avos de Imposto do Selo. 

Sera que os selos utilizados, e que antes ja tinham sido sobretaxados de patacas para 20 avos, naG 
eram os selos de Imposto do Selo que a Portaria n.o 482 de 17 de Outubro de 1936, autorizava a sobretaxar 
com "Assistencia O.L. n° 72 120 avos"? 

Tendo enta~ sido reaproveitados pel a Portaria n.o 983 para suprir a falta de selos da taxa de 10 
avos com a aposic;:ao de uma tarja sobre 20 avos e uma nova sobretaxa de 10 avos. Ao que tudo indica 
os selos de 20 avos tiveram muito pouca utilizac;:ao durante quatro anos. 

Uma outra provo de que a taxa de 20 avos naG devia ser assim tao necessaria, esta na Portaria 
de 1:013 de lOde Maio de 1941, que determina que sejam sobretaxados com a taxa de 10 avos 42.523 
selos da Contribuicao Industrial. 
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o que torna a repetir-se em 1947 como se pode verificar pelos Portarias n.o 1 :241 e n.o 1 :288. Fig. 16 
e 17 em que ambos determinam a sobrecarga "Assisfencia" sobre estampilhos fiscais da taxa de 10 avos. 

Portarla n: 1:241 

\'urifil:lUlIio!it' qUi' bll Ilooobodoria do COllcolb" DiDdll 
exiJclem .,.tawpllhllll fu ... aill 1111 tAXn d" lQ a\·III11. uw qwwti· 
~.de j ae ilf' aft .1i.uAia ama Ana ~ 0 Hm Indlmulo: 

I.- 'lUI! fin 1!"C i." neia I'm L'l'talupllbas lIlII'lUli A .tUbilu 
lin II~.-eb"ttor Jo "'Au·ada J.I Uonc-tllbo. tie utili7.el!! 41.000 
I!fItllwl'llbllll .In lUxu d., 10 11\ Ill! I'IU'II .wI .. I!e alwr n "'), 
lIM;ar II • ,\liSI:O:-I" ~ ~I ' lJ\ • 

TIMOR. 

utlllza~ao de um carlmbo de 
borracha para sobretaxar os selos 
liscals com "Assistencla" ~ 
cado em dIagonal e na cor verde 

2.. (Iu,' pe·la hnpruutm ~lltiuuaJ delli. Culunia e J:1. 
ilt'I'ois, APiiJlth ,,,,11Ui II "ilhreeal'J.," a ' 1110 ... reforo Ii Ponu 
rin n.· 1 ::.101 .1t·!!Z; .1 .. ~'~Inhr;. ill' Jfllil 

Fig. 16 

Estampllha de Imposto do Selo de 300 reis so· 
bretaxada com "Esfampilha / Fiscal / 10 Avos e 
farja a cobrir 0 valor de 300 refs" e sobretaxada 

de novo com "Republica" em vermelho. 
ASSISTENCIA em vermelho 

Portarla n.- 1:288 

" ·.· ... 1 ••. '<4) " .. rial" "!o II ill'lullo·i.~nf'l" ,h, ,,,'10" .1.· .. . \ iL~i,. · 
T"nnin- lin, t.'lIn de '" n\'tlll IIIIUllln.I"" ."'h ... ~A1'1'.·;;nr l'l'ln 
l,urtnr6 n.- l::!.aI , de 11 .10 .\hril ,I .. ,·nrrQnt,. anll ; 

"'!1'i8C'ud .. ·1O qu o nn t;llislI tlo 'I'M')uro ala.la o."riill'w 
!? 00r1 It1ItlUUlliJlUU' S".,,,',, tin IIiXli .t.· III ."IIl! '1"" Ik.'rmi lu 
"'-' .lilll l'nia ,,:Irn .. 11m indio·n.I,,: 

"-- 'lila .. : :!.l'l(ll) eIIlnWI.iIIullI w.em. lin t:a:\u de IIJ 
II'·U., IlJJ.teullh 011 C:atsn du Tesouro. IItl utiJw.'U1 pll1'll 
alll.II )It' IIJ ... r •• 1,,1on; I':J rfrI\ • ApiFh1uci • • , 

2.·- Qu pelll ltaproua NaciOllllI dOltil Co16nla IOja, 
depoU, ~ra nol .. " a lobreoarga & qne Btl refare & portAn. n.· 1&1, de 12 de Abril de 1947. 

Fig, 17 

Em jeito de conclusao e como 0 Diploma Leg. n.o 72 determinava e ressalvava de imediato. que 
na falta de selos de 20 avos para se utilizarem dois de 10. uma prova que est6 neste fragmento de um 
documento banc6rio de 25 Fevereiro de 1952, em que foram utilizados dois selos de 10 avos. 

Caldas da Rainha. Dezembro de 2011 
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Am .... c:o Rebelo 
americobenfiquista@hotmall.com 

Os Abelharucos (Fig. 1 j, sao aves que pertencem 
a ordem dos Caraciiformes e a familia dos Meropidae. De 
pequeno porte, medem cerca de 29 cm de comprimento 
e pesam aproximadamente 67 gramos, sendo 0 macho 
ligeiramente maior e mais pesado que a femea. 

Os abelharucos sao aves multicores que poisam 
frequentemente num ramo ou num fio telegrafico, lan
<;ando-se dai sobre os insectos que fazem parte da sua 
alimenta<;ao. Dentro da familia dos Abelharucos existem 
cerca de 26 especies, classificadas em dois generos: 

Fig. 1 - Casal de Abelharucos 

Genero: Merops 

• Abelharuco-de-garganta-vermelha ou abelharu
co-de-bochecha-azul - Merops persicus 

• Abelharuco-de-garganta-branca - Merops a/bi
collis 

• Abelharuco-de-faces-azuis ou abelharuco-oliva
ceo - Merops superciliosus 

• Abelharuco-comum - Merops apiaster 
• Abelharuco-africano ou abelharuco-de-testa-

-branca - Merops bullockoides 
• Abelharuco-dourado - Merops pusillus 
• Abelharuco-andorinha - Merops hirundineus 
• Abelharuco-de-bohm - Merops boehmi 
• Abelharuco-verde - Merops orientalis 
• Abelharuco-de-cauda-azul - Merops philippinus 
• Abelharuco-preto - Merops gu/aris 
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• Abelharuco-de-cabec;:a-azul - Merops muelleri 
• Abelharuco-verde-e-vermelho - Merops bulocki 
• Abelharuco-de-peito-azul - Merops variegatus 
• Abelharuco-de-peito-marrom - Merops oreobates 
• Abelharuco-de-cabec;:a-preta - Merops breweri 
• Abelharuco-norte-africano - Merops revoilii 
• Abelharuco-de-garganta-azul - Merops viridis 
• Abelharuco-colorido - Merops ornatus 
• Abelharuco-de-cabec;:a-castanha - Merops les-

chenaulti 
• Abelharuco-rosado - Merops malimbicus 
• Abelharuco-nubio - Merops nubicus 
• Abelharuco-carmim - Merops nubicoides 
• 

Genero: Meropogon 
• Abelharuco-purpureo - Meropogon forsteni 

Zona de Tras-os-Montes 

E uma especie estival e migradora que se encontra 
distribuida p~r toda a Europa, Africa, Madagascar, sui da 
Asia e da Australia . Em Portugal sao abundantes em varios 
pontos do pars (fig. 2), como por exemplo: 

Zona de Tras-os-Montes 
Pode ser encontrado em Miranda do Douro, serra 

da Coroa e mais para sui na zona de Barca d 'Alva . 
Fig. 2 - Zonas de Portugal onde se encontram 

Fig. 3 - Abelharuco-comum (Merops aplas
ter) - Post Maximo Duplo. Emlssoo: 2002.02.26 
- Aves de Portugal Emlssoo base - 3° Grupo. 
Obllterac;:oo: Carlmbo Comemoratlvo do 1° 

dla da emlssoo - Aves de Portugal crr Evora 
2002.02.26. Edlc;:Cio: Edlc;:oo Deltlologlca. 

Fig. 4 - Abelharuco-comum - Casal - (Merops 
aplaster) - Postal Maximo Duplo. Emlssoo: 

26.02.2002 - Aves de Portugal- Emlssoo base -
3° Grupo. Obllterac;:oo: Carlmbo Comemoratlvo 

do 1° dla da emlssoo - Aves de Portugal. crr 
Evora 2002.02.26. Edlc;:oo': Edlc;:oo Seculo XXI 

Zona do Beira Interior 
Na Beira Baixa esta especie e visivel no planalto de Idanha-a-Nova, albufeiras de Toulica e Mara-
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teca, fronteiras de Vilar Formoso e Sabugal e, tambem, na zona de Celorico da Beira. 
Zona de Lisboa e Vale do Tejo 

E visfvel no estuario do Tejo (zona de Pancas), zona de Tomar, no paul de Bloquilobo e nas encostas 
da serra de Montejunto. 

ranUl al 0.02 

Fig. 5 - Abelharuco-comum (Merops aplaster) -
Postal Maximo Duplo. EmissCio: 26.02.2002 - Aves 

de Portugal- EmissCio base - 3° Grupo 
Obliterac;:Cio: Marca do dia dos crr de OlhCio 

23.09.2009. Edic;:Cio: Edlc;:Cio dos Servic;:os Nacionais 
de Parque Reserva e conservac;:oo da Natureza 

Durante a maior parte do ana estas es
pecies vivem em zonas de latitudes elevadas e, 

Zona do Alentejo 
E nesta zona do pafs que esta especie e mais 

abundante, especificamente em Evora, na barragem 
do Caia, em Elvas, na albufeira de Alqueva, em Mourao, 
Barrancos, Castro Verde e Mertola. Na regiao de Porta
legre pode ser tambem vista na barragem da Povoa e, 
tambem, em AlpalhOo e MontargiL no estuario do Sado 
e junto a ribeira do Divor. 

Zona do Algarve distribuidos os Abelharucos 
E muito frequente nas rias de Alvor e Formosa, 

como tambem na reserva de Castro Marim. 

Fig. 6 - Abelharuco-comum (Merops apiaster) - Postal Maximo 
Duplo. EmissCio: 1978 Passaros de Moc;:ambique - 1· edic;:Cio 

(Selo 15.00 - Merops apiaster). Obliterac;:Cio: Marca do dia dos 
C.T.T. DA Beira 20.1.83. Edic;:Cio: Os Maximafilistas Portugueses. 

na epoca da reproduc;:ao, migram para as 
zonas tropicais. Tem 0 bico longo, compri
mido lateralmente e um pouco curvado, 
a cauda e longa e bem marcada com 
duas rectrizes centra is. A sua plumagem e 
muito colorida, em tons de verde vivo com 
manchas de diversas cores muito vivas, na 
zona da garganta e dorso. 

Estas aves vivem geralmente em 
colonias tendo habitos gregarios, havendo 
algumas especies que vivem isoladas ou 
em grupos de casais muito pequenos. Os 
Abelharucos sao tambem conhecidos 
como II Abe/heiro, Abe/huco, A/rute, Bar
raqueiro, Miheir6s e Pita 8arraqueiro". 

Fig. 7 - Abelharuco-comum (Merops aplaster) - Postal Maximo Duplo. 
EmissCio: 1978 Passaros de Moc;:ambique - 1· edic;:Cio (Selo 15.00 - Me

rops apiaster). Obliterac;:Cio: Marca do dia dos C.T.T. de Aldeia Comunal 
Ermoque - Marromeu 15.02.83. Edic;:Cio: Os Maximafilistas Portugueses. 

o seu habitat e em colonias, nas 
planfcies secas com arvores diversas e, 
na epoca da reproduc;:ao prefere areas 
abertas, com solo ou barrancos arenosos, 
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nidifica em col6nios, sendo 0 seu ninho feito 
num buraco esc avo do em solo orenoso em 
forma de tune!. 0 comec;o do escavac;ao 
e muito trabalhoso pelo facto do ave se 
manter em voo constante enquanto abre 0 

buraco com 0 bico. Ap6s ter feito 0 respec
tivo buraco de forma em que nele se possa 
introduzir, utiliza as patos para 0 concluir, 
depositando depois os ovos directamente 
no chao, ou por vezes em cima de restos 
indigeridos de insectos que expulsa ap6s 
os ter comido. 

Fig. 8 - Abelharuco-comum (Merops apiaster) - Postal Maximo 
Duplo. Emlssao: 1978 Passaros de Mo~amblque - 1° edi~ao 

(Selo 15.00 - Merops apiaster). Oblitera~ao: Marca do dia dos 
C.T.T. dos Correios de Mo~ambique -Maputo - 29.12.1982 

Fazem uma postura por ano, entre 
os meses de Maio a Junho, pondo em me
dia 4 a 7 ovos e a suo incubac;ao e de 20 
dios, sendo feita sempre pelo casal Como 
ave insectlvora que 0 e, a suo alimentac;ao 
e a bose de insectos que captura em pleno 
voo, principalmente formigos e abelhos. Os 
seus principais inimigos sao alguns repteis, 

Edic;ao: Os Maximafilistas Portugueses. 

como cobras e lagartos, que se introduzem 
no ninho para devoror os ovos, crias e, por 
vezes os progenitores. 

Filatelicamente tem side emitidos 

Fig. 10 - Abelharuco-comum (Merops apias
ter) - Postal Maximo Duplo. Emissao: 1960-
Passaros da Polonia. Obliterac;ao: Marca do 
dia dos crr de Britow - 19.02.1961 . Edic;ao: 

Wszelkie Prawa Zastrzezone 

Fig. 9)- Abelharuco-comum (Merops aplaster) - Postal Maximo 
Triplo. Emissao: 2008 - Flora e Fauna - Madrid. Obliterac;ao: 

Carimbo Comemorativo do 1° dia da emissao Flora e Fauna -
Madrid 1.07.2008. Edic;ao: Edic;oes Asema - Espanha 

em varios poises diversos emissoes de selos alusivos a esta 
ave e, os CIT de Portugal nao ficaram indiferentes oeste 
facto, tendo emitido uma serie de selos no dia 26.02.2002 
inserida no tematica alusiva a Aves de Portugal- Emissao 
Bose (3° grupo) , onde esta incluida a especie Abelharuco, 
selo de € 0.02. 

BIBLiOGRAFIA: 

Atlas lIuslrado das Aves do Mundo - Edltora Clvlllzac;oo - Junho 1999 
Atlas das Aves nldlflcantes em Portugal-1999 - 2005 - Assirlo Alvlm 

Catalogo de Selos Postals e Marcas Pre-Adesivas - Allnsa 2010 - 26° Edic;oo 
Cataiogo de Selos TemaHco Fauna - Aves - Birds - Domfll- 24 Edic;oo - 1999 
Guia de Campo das Aves de Portugal e da Europa - John Gooders lIuslrac;oo de Alan Harris - Temas e Debates - 2· 
Edic;oo - Marc;o de 2000 
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal - instltuto da Conservac;iio da Natureza - Editora Assirio & Alvim - 2· 
EdiC;iio - 2006 
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CONVOCA(:AO 
de 

ASSEMBLEIA GERAL 

Nos termos Estatutarios, convoco a assembleia geral do Clube Filatelico de 

Portugal a reunir, no dia 31 de Man;o de 2012, pelas 16HOO, na sede social, na 

Avenida Almirante Reis, 70 - 50 Oto, em Lisboa, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: 

1) Discussao e Aprova~o do Relatorio e Contas do Exercicio de 2011 

e, bem assim, sobre os pareceres do Conselho Fiscal; 

2) Elei~ao dos Corpos Sociais para 0 trienio 2012 - 2014. 

Nao estando presente a maioria dos socios efectivos, a assembleia reunira em 2a 

convocac;ao, pelas 16H30, nos termos dos estatutos. 

No que respeita ao Ponto 2 da Ordem de Trabalhos e de acordo com 0 Artigo 90 

dos Estatutos Sociais a apresentac;ao de candidaturas que concorrem a eleic;ao dos 

Corpos Sociais devera ser entregue ao Presidente Oa Assembleia Geral ate 30 ( 

trinta) dias antes da data fixada para esta eleic;ao, devendo as listas ser subscritas 

por 20 (vinte) socios no pleno exercfcio dos seus direitos socia is, devidamente 

identificados pelo seu numero de sOcio. 

Lisboa, 19 de Janeiro de 2012 

o Presidente Msembleia Geral 

~C-~'- . 
Claudino Pereira 

Institu~o de Utilidade pUblica - Filiado na Federa9io Portuguesa de Filatelia A.P.D. 
Avenida A1mirante Reis, 70 50 Dr.o 1150-020 Lisboa Portugal Tel./Fax: +(351) 218 123 936 email: cfportugal@mail.telepac.p 
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&rot!cias ~rfJVes 
Coordena~ao de R. Rodrigues da Silva 

Em fins de Setembro ultimo, a Academia Europeia de Filatelia distribuiu aos respectivos socias 0 

numero XI da sua ja consagrada revista "OPUS". Este exemplar e, na pratica, dedicado a Historia Postal 
e a Filatelia do pais vizinho: vinte artigos assinados por prestigiados filatelistas espanhois, alguns dos quais 
bem nossos conhecidos (Francisco Aracil , Fernando Aranaz del Rio, Jose Grandela, Ramon Cortes, par ex.). 
Alem daqueles artigos acrescem outras seis consagrados a outros temas. Estamos, na verdade, perante um 
numero verdadeiramente excepcional, que naG pod era faltar na biblioteca de filatelistas que centralizem 
a sua atenc;ao na Filatelia espanhola. A Academia Europeia de Filatelia, bem como os autores dos artigos 
em aprec;o, estao de parabens. 

Para 0 ano, 0 tema central da revista "OPUS XII" sera a Historia e a Filatelia da Russia. Numero, 
certamente, a naG perder. 

Nao sao apenas as pessoas que vivem em locais isolados que nutrem pelos carteiros especial 
simpatia e, em alguns casos, amizade. Os filatelistas, de igual modo, tem par estes profissionais 0 respeito 
e a empatia que eles, de facto, merecem. Par tudo isto, e de louvar a recente e relevante iniciativa dos 
crr: "Portugal Connosco - 0 Olhar dos Carteiros". 

Em Maio passado, as crr ofereceram aos carteiros que aderiram a iniciativa maquinas fotograficas 
descartaveis para registarem 0 que viam durante a execuC;ao das suas tarefas. No retorno, os organizadores 
receberam 3 600 maquinas com mais de 86 000 imagens para revelar. Um juri, apos laborioso trabalho, 
escolheu as melhores (cerca de 200) que estCio expostas na Estac;ao dos crr da Rua de Sao Jose, n° 10, 
em Lisboa, ate ao dia 8 de Janeiro p.f. No dia da inauguraC;ao da exposic;ao (16 deste mes), foi lanc;ado 
um livro com as fotas seleccionadas, que esta a venda nas estac;6es de correio. Os carteiras finalistas (uma 
dezena), serao premiados com uma maquina fotografica de creditada marca. 

Durante a cerimonia de entrega dos varios premios da Associac;ao Portuguesa de Museologia 
(APOM), relativos a 2011, que decarreu no dia 12 deste mes, no auditorio do BES Arte e Financ;a, em Lisboa, 
foi revelado que fora atribuido ao Museu das Comunicac;6es uma MenC;ao Honrosa, respeitante ao Premio 
Inovac;ao e Criatividade, pelo projecto "Madragoa, Historia de Viajantes". 

A APOM quis assim homenagear 0 excelente trabalho que este museu, e as seus profissionais, 
desenvolveram ao longo do ano. 

Para conhecimento dos consocios vocacionados especialmente para a literatura filatelica, 
informamas que vai realizar-se em Mainz (Alemanha), de 2 a 4 de Novembro do proximo ano, a "IPHLA 
2012" (Exposic;ao Internacional de Literatura Filatelica), na classe competitiva de Literatura Filatelica. Esta 
exposiC;ao tem 0 patrocinio da FEPA e da AIJP. 

o socio do C.F.P. que estiver interessado em participar neste importante evento, devera pedir, ate 
31 de Janeiro de 2012, a respectiva inscriC;ao. Para tanto, necessita de contactar a Federac;ao Portuguesa 
de Filatelia pelo telefone/fax 21 8125508, e-mail fpf-portugal@netcabo.pt ou ainda por carta (Av. Almirante 
Reis, n° 70, 3° D.to 1150-020 Lisboa). 

o ana de 2011 termina da melhor maneira para a Filatelia nacional com a publicac;ao de um livro 
intitulado "OURO VERMELHO E FILATELlA", da autaria de Jose Geada de Sousa, relativo ao coleccionismo 
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tematico do sangue e sua doa<;:oo. Este livro. com excelente apresenta<;:oo e grafismo. trata de todas as 
vertentes filatelicas referentes ao tema abordado. nomeadamente selos posta is e personalizados. inteiros 
postais. etiquetas. posta is maximos e marcofilia. Apresenta para terminar dois capitulos respeitantes a classe 
aberta e a literatura filatelica pertinente. 0 presente volume tem edi<;:oo do autor e do Grupo Filatelico da 
Associa<;:oo Humanitaria dos Dadares de Sangue de Beja. A respectiva tiragem e de 500 exemplares. A 
biblioteca do C.F.P. dispoe ja de um exemplar. oferecido pelo autor. 0 que reconhecidamente se agradece. 

No decurso do Congresso Luso-Brasileiro de Historia das Cifmcias. que decorreu de 26 a 28 de 
Outubro p.p .. em Coimbra. a Sec<;:oo Filatelica da Associa<;:oo Academica de Coimbra (SFAAC). organizou 
uma Mostra Filatelica. Este evento integrou-se nas comemora<;:6es do primeiro centenario da Faculdade de 
Ciemcias da Universidade de Coimbra. que resultou da fusoo das Faculdades de Filosofia e de Matematica. 
criadas durante a Reforma Pombalina. 

As colec<;:6es expostas foram as seguintes: "Esta Cidade Chamada Aeminium" (Maximafilia). de 
Paulo Dias; "Matematica" (Tematica). de Nuno Cardoso; "Caminhos da Ciencia" (Marcofilia) do Clube 
de Coleccionadores de Carimbos Comemorativos da SFAAC; e "Jose Bonifacio de Andrade e Silva na 
Filatelia" (Reprodu<;:6es) da Sec<;:oo Filatelica organizadora do certame. 

o posta do correio. que funcionou no dia 27. permitiu a circula<;:oo de centenas de cartas e postais 
com 0 carimbo comemorativo em uso nesse dia. com a imagem do busto de Jose Bonifacio de Andrade 
e Silva. existente no Museu da Ciencia em Coimbra. 

Ainda a proposito da Sec<;:oo Filatelica da Associa<;:oo Academica de Coimbra e com manifesto 
jubilo que informamos os nossos socios que esta dinomica Sec<;:oo Filatelica acaba de vencer dois premios 
nacionais de Literatura Filatelica. atribuidos pela Federa<;:oo Portuguesa de Filatelia: Premio "Godofredo 
Ferreira" (Melhor Livro) para Isabel F. Valente e Jooo Rui Pita. autores de "A Descoberta da Europa na 
Filatelia Portuguesa". edi<;:oo da SFAAC; e Premio "Anibal Queiroga" (Melhor Website de Filatelia). da 
mesma Sec<;:oo - http://sfaac-filatelia.blogspot.com 

Em Outubro. a Biblioteca da Universidade do Algarve inaugurou a Mostra Filatelica Comemorativa 
dos 140 Anos do Nascimento de Maria Veleda (Faro 1871 - Lisboa 1955). Esta algarvia destacou-se como 
escritora. professora. feminista. republicana e livre pensadora (ver artigo publicado nesta revista "A 
Ma<;:onaria na Filatelia Portuguesa"). Conforme documento emanado do Nucleo de Filatelia ATAF NFF. 
Maria Veleda defendeu "os ideais da liberdade. igualdade e democracia e desenvolveu intensa a<;:oo 
politica a favor da implanta<;:oo e consolida<;:oo da Republica. Foi pioneira da luta pelos direitos juridicos. 
civis e politicos das mulheres e desenvolveu uma constante atividade como educadora e pedagoga". E. 
muito justa mente. considerada uma das mais notaveis mulheres farenses. Para mais informa<;:6es consultar: 
http://nucleofilateliafaro.blogspot .com/ 

A finalizar uma noticia triste: em meados de Outubro faleceu. sUbitamente. com 92 anos de idade. 
o socio fundador do Nucleo Filatelico de Braga. Jooo Machado. Era. por todos nos. considerado 0 decano 
dos filatelistas bracarenses. Homem de grandes conhecimentos e invulgar espirito de dirigente. deixou um 
vazio que. na Filatelia local e regional. dificilmente sera colmatado. Segundo Cruz Lopes. a colectividade 
em apre<;:o tudo fara para que se perpetue a sua memoria. quer como filatelista. quer como homem 
bondoso que foL 

Uma coluna com estas caracteristlcas nco pode. nem deve. de pender unicamente da colaborac;:co de um ou dois socios. 
Este aberta a todos. Ajude-nos a valorize-Ia com a sua contribuic;:co. No entanto. como acontece na generalidade dos 
casos. esta Revista reserva-se 0 direito de seleccionar. ou resumir. as partes que considere mais importantes. 
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9!2dgina do CJrJecretariado 

Os associados mais atentos verificaroo que a etiqueta de endere<;:amento deste Boletim j6 contem 
o novo numero de associado. De facto, a anteriar numera<;:oo estendia-se entre 0 associado nO 1 e 0 nO 
4311, para um universe de 748 associados. Assim, a actual numera<;:oo passou a reflectir 0 numero de 
associados existentes a 31 de Dezembro de 2011. 

De referir que a renumera<;:oo iniciou-se apenas no n° 14 visto que os primeiros 13 numeros, par 
pertencerem aos s6dos fundadores do CFP, ficaram cativos e mantiveram-se inalterados. 

No inrcio de Fevereiro os nossos associados iroo receber tambem 0 seu novo cartoo de associado 
cuja imagem se apresenta abaixo. Para alem do nome, truncado 025 caracteres com algumas (poucas) 
excep<;:6es, e do N° de s6cio contem tambem consta 0 ana de admissoo no canto inferior direito. De referir 
ainda que 0 pedido de 2° vias do cartoo custar6 Eur 5,00 (cinco euros) pagos antecipadamente. 

clube de colecclonadores. para colecclonadores 

Inlflluk;60 de Uflildode PIibIIca 
Av. _an!e de Reb. nQ 70 - 5" Drt" 1150-020 Usboo FortugoI 

TeI,JFax +(351) 218123936 email: ctpaIugoI@moII.leIepac.pI 

Estando no inido de um novo ana verifica-se que a situa<;:oo do pagamento de quotas e a seguinte: 
21% ainda noo regularizaram a quota de 2011; 
68% tem a quota de 2011 regularizada; 

• 11% tem a quota de 2012, e seguintes, j6 regularizada. 

Mais uma vez solicitamos aos s6cios que regularizem a sua situa<;:oo e relembramas que havendo 
elei<;:6es para os novos Corpos Socia is no corrente ana (ver Convocat6ria neste Boletim) e condi<;:oo es
tatut6ria para poderem votar 0 terem as quotas em dia. 

Em 2011 detect6mos 3 dep6sitos no conta banc6ria para pagamento de quotas cujos s6cios noo 
conseguimos identificar. Dois deles soo no valor de 30,00 € e embora tenhamos 0 nome do depositante 
noo 0 conseguimos relacionar com qualquer s6cio. 0 terceiro, no valor de 20,00 €, est6 identificado com 
um n° de s6cio inexistente. 

No final de Dezembro a situa<;:oo dos associados era a seguinte: 

N° de associados nacionais 654 

N° de associadas residentes no estrangeiro 

-+ Residentes no Europa 54 

-+ Residentes no resto do Mundo 40 

Sardas de associados (1) (16) 

N° de Admissoes no perlodo 16 

TOTAL de associadas 748 
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Lista de Socios do Clube Filah~lico de Portugal 

Portugal 

Members List - Liste des Membres 
Alterac;oes - Novos Socios 

746 - Vitor Manuel Gervasio Marques * Av. Engo Arantes e Oliveira, 2 - 8° E * 1900 - 222 * LIS BOA * Iisboa_51 @ 
clix.pt * (P) T.C.60 - 1,30,16,50 

747 - Gastao Jose Cardoso de Mello * Rua Infante Dom Henrique, 1 - 9° Dt° * 2685 - 213 * PORTELA LRS * 
mellogastao@gmail.com * (P) T.V.C.60 - 1, A<;:ores- N.U. - 114 

748 - Helder Leao da Silva * Empreendimento da Falesia, bloco K, AptO 303 * 2970 - 773 * SESIMBRA * 
T.V.C.60 - 1 - N.U. - Po 

749 - Waldemar Augusto Alves da Silva * R. David Afonso Moutinho, 100 * 4435 - 659 * BAGUIM DO MONTE 
* waasilva@gmail.com * (M) C.60 - 1- U.-114- Po 

750 - Luis Robert Paula Nogueira * Rua Alfredo Cortes, S - 2° Dt° *1700 - 026 * LlSBOA * Irobert@sapo.pt * 
T.V.C.60 - 1 - N.U. 

751 - Jorge Manuel Boavida Ferreira * R. Prof. Reinaldo dos Santos, 12 - 3° * 1500 - 505 * LlSBOA * jmbf@fct. 
unl.pt * C.60 - 1 - N.U. 

752 - Fernando Ant6nio Duarte Lopes Arsenio * Rua de Moscavide, lote 4.34.01.H - 5° A * Vila Expo * 1990 
- 160 * LIS BOA * fernando.lopes.arsenio@caixaseguros.pt * (M) C.60 - 1 ,Erros e variedades - N.U.-114 
-Po 

753 - Rui Pedro Diogo Leandro * Rua da Guine, 7 - rIc Dt° *1171 - 172 * LIS BOA * ruidilean@gmail.com * (M) 
T.V.C.60 - 1.2A.Hist6ria Postal- 114,90,97 

754 - Helder Cristiano Silva Oliveira * Rua de Camoes, 126 * 4805 - 019 * BRITO * hsilvaoliveira@gmail.com * 
(P) T.V.C.60,73 - 1.2A - N.U.- 114,91- Po 

755 - Avelino Manuel Dias de Medeiros * Rua Padre Himalaya, 94 - 2° Esq. Frente * 4100 - 553 * PORTO * 
avelinomedeiros@hotmail.com * (M) T.C.60 - 1 - N.U.- 114 - Po 

758 - Jaime Ferreira Dias * Rua do Mercado, 25 * 1800 - 271 * LlSBOA * gastao@netcabo.pt 

759 - Ant6nio Capataz Franco * Rua do Campo Alegre, 606, Apt 402 * 4150 - 171 * PORTO * 60 - I ,S.Tome 
e Principe - N. 

760 - Rui Daniel Santos Almeida * Rua Vila Morena, lote 1219 B *2865 -107 * FERNAO FERRO * ruialmeida_4@ 
hotmail.com * 60- 1 

761 - Jose Manuel Pacheco Rego Costa * Av. Gaspar Frutuoso, 6 * 9500 - 062 * PONTA DELGADA * 
jmregocosta@gmail.com 

Africa dos Sui 

757 - Alcino da Silva Cardoso * P.O.Box 2178 * 2008 Bedfordview * * AFRICA DO SUL * alcinoc@denelsaab. 
co.zo * (A) T.V.C.60 - 1 ,2A - N.U.- 114,92 

India 

756 - Shaun Nicholas Miranda Lobo * 0-247 Defence Colony * 110024 New Delhi • INDIA • shaunlobo@ 
gmail.com * (A) T.C.60,lndia Portuguesa - U.- 114 - In 
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Selos de Ouro 2011 

Selo de Ouro - Dedlcac;oo e Excelencla 

Manuel Antonio Campos da Cunha. Filatelista com muitos anos dedicado a 
causa. distinguiu-se pela sua excelelncia como dirigente do Clube Filatelico 
de Portugal. 0 clube filatelico do "coraC;ao". A ele dedicou muitos anos da 
sua vida como dirigente em sucessivas Direcc;oes. nunca regateando esforc;os 
para 0 bem associativo. Ao Manuel Cunha tem de ser creditada a peregrina 
ideia de informatizar os servic;os do Clube Filatelico. Com um computador 
por ele oferecido deram-se os primeiros passos numa area nesse tempo 
desconhecida da maioria dos seus membros dirigentes. Actuando sempre 
de forma discreta exerceu as suas func;oes com zelo e eficielncia imbufdo de 
um espfrito altrufsta e cooperante. Pela excelencia desse trabalho em prol 
do Clube e pela grande dedicaC;ao que a ele devotava bem merece esta 
singela distinC;ao. 

Selo de Ouro - Filatelista do Ano 

Joco Maria da Silva Violante. Escrever sobre 0 filatelista Joao Violante nan se torna tarefa facil pois 
poderemos ser injustos na apreciaC;ao da sua longa e merit6ria carreira filatelica. Desde cedo. quando 
ainda jovem e Moc;ambique era a sua patria. se dedicou a este apaixonante hobby. Discreto mas 
eficiente nas artes filatelicas as suas colecc;oes atingiram um patamar muito elevado no panorama da 
filatelia portuguesa. Conceituado filatelista na area das emissoes classic as com especial relevo para as de 
autoria de Borja Freire viu em 20100 seu trabalho ser reconhecido nacional e internacionalmente com a 
atribuiC;ao do Grande Premio da Exposic;ao Mundial de Filatelia "Portugal 2010". Pelo excelente trabalho 
desenvolvido durante muitos anos. mas essencialmente pelo galardao conquistado e de insofismavel 
justic;a a atribuiC;ao deste premio. 

Selo de Ouro - Melhor Livro 

Infelizmente para a filatelia nacional. este ana nan atribufmos este galardao. A nan publicaC;ao de obras 
literarias filatelicas assim 0 determinaram. 

Selo de Ouro - Melhor Artigo 

Fernando Antonio Almeida Bernardo - Selos Classic os de Relevo de Portugal 
* Variedades nco catalogadas (I). Artigo publicado no Boletim n.o 429 do 
Clube Filatelico de Portugal. 0 Fernando Bernardo e um articulista da nova 
vaga que se vai formando na filatelia portuguesa. Estudioso e conhecedor das 
emissoes classic as brindou-nos com um excelente artigo onde da a conhecer 
variedades ate agora nan catalogadas e desconhecidas da grande maioria 
dos filatelistas. Com este artigo podemos apreciar um novo estilo literario simples 
mas rigoroso. 0 aparecimento de Fernando Bernardo como emerito escritor e 
uma lufada de ar fresco na literatura portuguesa. e como tal esperamos reve
lo em outros escritos. Pela sua importancia e cont~udos este artigo merece 
o reconhecimento publico pela extraordinaria pesquisa do seu autor. Na 
impossibilidade de poder estar presente no momento da entrega do galardao 
o homenageado solicitou-nos que 0 Dr. Pedro Grade 0 representasse. 

Selo de Ouro - Assoclado do Ano 

Fernando de Oliveira. Filatelista. associado e dirigente do Clube Filatelico de Portugal e um grande 
entusiasta da causa filatelica e do dirigismo associativo. E a primeira vez que este galardao e atribufdo a 
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um membro do Direcc;ao do CFP. Era nossa intenc;ao que tal desiderato nunca 
se proporcionasse pois e nossa obrigac;ao pugnar e zelar pelo bem associativo. 
Porem 0 Fernando Oliveira merece esta distinc;ao pelo seu labor em prol do 
Clube durante 0 ultimo ano. Depois do fatfdico incendio que quase devastou 
a nossa sede houvia necessidade de se executor um trabalho que morose e 
herculeo: a limpeza de mil hares de livros e revistas do nossa Biblioteca. 

Era um trabalho que ninguem queria executar e 56 0 Fernando Oliveira com 
a sua persistencia e paciencia poderia levar a cabo tal empreitada. Foram 
muitas e longas as horas de trabalho a que se dedicou 0 Fernando Oliveira, 
indiferente 00 p6 e a fuligem que se levantava. 

E com associados desta jaez que 0 Clube sera melhor e maior, sendo de inteira 
justic;a 0 seu reconhecimento publico. 

Agradeclmento 

Mais uma vez enderec;amos os nossos agradecimentos a Filatelia do Chiodo, propriedade dos nossos 
associados Joaquim Sousa Lobo e Carlos Tome, pelo continuado patrodnio que vem atribuindo a estes 
galard6es. Nao parece ter decorrido tanto tempo, porem ha nove ones consecutivos que a Filatelia do 
Chiodo subsidia no integra 0 custo dos galard6es. 0 nosso muito obrigado pela disponibilidade sempre 
demonstrada em colaborar com 0 nosso Clube. 

V Trofeu Comendador Dias Ferreira 

Lista das colec~oes mais votadas pelos visitantes 

Expositor Nome da Colec~ao N° votos 

Rene Sliva o Portugues mals Fllatellzado no Estrangelro 33 

Clrculo Est. FII da SHIP A Mulher Portuguesa na Fllatella 30 

Manuel Janz Provas de D. Manuel nco aprovadas 28 

Jose M. Nogueira Emlssco Borfa Freire - D. Marla II 28 

Rene Rodrigues da Sliva, Elder Correia eManuel Janz 
Cerlmonla de entrega do Trofeu Comendador Dlas Ferreira a Rene Sliva, Justo vencedor pelo meto

do de votac;ao dos visitantes ao certame 
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V Trofeu Comendador Dias Ferreira 

Realizou-se de 22 a 29 de Outubro de 2011. no Biblioteca do Junta de Freguesia 
dos Anjos, a 5. 0 edi<;:oo do Trofeu Comendador Dias Ferreira, nos moldes que ja 
haviamos implementado quando do realiza<;:oo do 4.0 edi<;:oo deste prestigiado 
Trofeu. Efectivamente este novo forma to competitiv~ e mais aliciante e do agrado 
tanto dos expositores como dos filatelistas. 

Nesta edi<;:oo do Trofeu introduzimos 
outra variante no competi<;:oo . Para 
alem do classifica<;:oo obtida pelo voto 

popular que vinha sendo utilizada, procuramos introduzir a 
componente tecnica no avalia<;:oo das colec<;:6es, com 
a nomea<;:oo de um Corpo de Jurados que avaliasse as 
colec<;:6es segundo as normas competitivas. 

o Corpo de Jurados era constituido pelo Comendador 
Carlos Kulberg, Jose Lima Correia e Luis Fernandes, que 
desenvolveram um trabalho muito meritorio, muito embora 
como e habito neste tipo de competi<;:oo nem todos Cerlmonla de abertura - Presldente do CFP e verea-
se conformem com as delibera<;:6es dos jurados. Mas dor de eventos da Junta de Freguesla dos Anjos 

competi<;:oo sem polemica e como um banquete insosso, 
e nada melhar que uma boa dose de pimento para 
animar os convivas. Assim noo podemos deixar passor a 
oportunidade de agradecer aos Jurados pelo seu excelente 
trabalho, assim como aos expositores pela sua presen<;:a no 
competi<;:oo, bem como visitantes no certame. 

o nosso reconhecimento publico tambem e direccionado 
a Junta de Freguesia dos Anjos pela sua excelente 
colabora<;:oo no realiza<;:oo do evento, quer pelo seu 
apoio financeiro, quer pela logistica que colocou a nossa 
disposi<;:oo. Esperamos poder continuar a contor com este 
patrodnio nos proximas edi<;:6es do Trofeu. 

Panoramlva da exposh;ao Tambem queremos prestar 0 nosso reconhecimento 
publico e agradecer aos cn - Correios de Portugal, SA e 

especialmente 00 Director de Filatelia Dr. Raul Moreira 0 seu apoio a esta iniciativa, com a cedencia dos 
quadros, atribui<;:oo de um premio, assim como a oferta de um carimbo comemorativo do efemeride. 

Tal como aconteceu no ana transacto os nossos associados aderiram em grande numero 
estando presentes 50 colec<;:6es. Limitamos 0 numero de inscri<;:6es pois atendendo 00 espa<;:o disponivel 
entendemos diminuir em 100 numero de quadros disponiveis, 
permitindo assim uma melhor movimenta<;:oo dos visitantes. 
Foi. para nos, uma agradavel surpresa constatarmos que 
em rela<;:oo 00 ana anterior se duplicou 0 numero de visitas 
00 evento, sinal de que coda vez mais ele vai ganhando a 
aten<;:oo do publico. 

Mais importante que os premios que possam ter 
side atribuidos ou noo, foi constatar 0 salutar intercombio 
filatelico entre expositores e publico em geral, para alem do 
sempre apetitoso debate filatelico que se vai propiciando 
00 longo do competi<;:oo, coda um pugnando pelas suas 
interpreta<;:6es. Este e 0 sal do filatelia ... ... . 

D. Almudena, esposa do Comendador Dlas Ferreira e 
Noo queremos de aqui deixar um agradecimento Elder Correia, Presldente de Dlreq;ao do CFP 

especial a todos aqueles que permitiram que este evento 
fosse para alem de uma realidade, um grande sucesso filatelico no nosso Clube. Porem 0 Bem hajam a 
todos. 

91 



Noo queremos terminor este relato sobre 0 Trofeu sem real<;or 0 grato prazer que tivemos 00 receber 
no dia do inaugura<;oo, a visita do Familia do homenageado Comendador Dias Ferreira com especial 
relevo pora a presen<;a do sua esposa D. Almudena, esperando poder contor com a sua presen<;a no 
pr6xima edi<;oo do Trofeu que, merecidamente, ostenta 0 nome do Comendador Dias Ferreira . 

PAh"IAREs DO 5° TROFE CO~IEl\"])ADOR DIAS FERREIRA 

N ots.l: Crande Premia da. upoul&i ~ 

Nots.2: CrUldePrimio cia Classe 

Histori. Postal 
Edllanl~ 
BelleiWS l:hKIONGA lnrimlT. ~ OUrn 
Altilto Pimo "DastiDM e 0ria;2IlS Rmm· - r " 1I,f .... ",'tANl"JI-' 90 Ouro 
Acf.:aJino Casave1a C~o de~-~ Portn~ IlIl Ouro 
AltiII:o Pimo "D!!stin03 Rams" - Mocambi<ll!!t ss Ouro 
Msmel Luis Ccma MaItOfiJJ,. Plh'llda do CamiDho eli! Feao ce Lumda. 82 Pmta 
Iaabe1 \Oleim ... ,'ht,di<llln. ........ 0 Bmilll&S1I67 81 Pmta 
LuisFmzio Oblit~ lvIanl1!aiw ce Portugal 79 Pmta 
Jo8o Pedro Baptista HistOria Postal da BOsnia "1It78-191ll'· 79 Pmta 
BeotoDiS! ~Mmt'J>n1 

.. 
7S PUila 

It.:IariJa Cmmia CstW PwOticas cia Gu!!ml "R"'~ Americ.ma 78 PUila 
BmtoDias Cam1nho de Feao de Lumda. -'" tatrelletiM' 77 PUila 
Beialv!ad!!im D. Pedro V - Cabelos Li!os.. Obli~ 67 Brom& 
Adolfu Palma o Com!io Da ~Bisssn 8J)6s 0 Ccmflito MiliUl! di! 1!>9Sl9 65 BmD2I! 
Femmdo M.mc!cmca FmDIilIias Mea1Dicas d!~' Se 55 Bmme 

Tradidonal 
JQ5.e 11. Nogaein. E.miuio Bona FRiR - D. lUana n 91 OUl'D 

Pormgal - l8..~ D. Pedrn V Cabeb Allelados. 25 ms, 
Atiruda da Mota "". _ ... de IiBJa.u $imp)e 87 Ouro 
JUlioMaia CAPE \O"ERDE 1886 KING LOtr1S I - STRAIGHT LABEL 86 Ooro 
Manuel JSDZ PfOIt"U de D. lvIaIm!l BiD &pro\"'IIiu B6 Omo 
CltmdiDo Pm!im. P1O\-"'85 CERES - Emiuio d! I..o:!Idn:!s 80 Pmta 
B~alvladeim Famce-~, ~et~ u. T1 Pmta 
Luis Barroso Cat.-aleim Meclie\o-al 73 Pmta 
PSDlo Sa Machado M do None 60 Bmn21! 

Inteiros Postais 
AmIalIdo S8Jlclles bieiros PostUs Porkados e J.fllltados de Porl1Iga) 85 OUrn 
loseLua~ lP. Cee -osaobn!saito! 82 Pmta 

~ l!Jli\tAi, Com'!!ll1OlSli .... -os do IDfimte D. Hemique e S8JJto 
Jos.eLuU~ AlItOnio 75 Pmta 

A iDfI.a(:io DB. 18 RepUblica e DOS SIlOS 5~a .... iata IIIm'6 
Homdo },"ovsi,s a1)Orte doIlP. DOpals e paDl_ 0 esU8D~ 74 Pmta 

Temitin 
AdeIDo CaraTela CaraTela pormpesa. 85 O1J.rn 
Albmo Amsl Asceuio e Queda do SI!Dhor lvrasqe d! Pombsl 80 Pmta 
C8d05 A Fesmim 0"" 

... 
oW>! grmwfe descoDb!!cido 79 Pmta 

Ret! Sih,'a o p ...... -~ mais Ff"" 1-.1.. ItO EstDmI-eUo 75 Pmta. 
Femmdo T. r""","" CiDclido ou 0 v. 0 72 Pmra 
cisralo &tudos 
Filat&..lic:os SHIP A MuIher Portu~ DB. Fila2lia 71 Pmta 
FeliciaDO Flor F1.cl:n!s - Par moJilI'IJ e 'l8l.a. .. J)!rto da nOs! 68 Bmnze 
H:!mSDi BeJ1,.iI!do HeWctica 64 Bronae 
~ Ber.inc!o t- . lv!ilitalel 64 BlOI!I22 
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·Aerof'uatelia 
Con'Uo Am!o de All, Ja - Esc\Ido dOl CIT 

Maxim aima 
Jos.e J. ElIaJlIaao Vulms da !IDiOm de Portugal 76 Praia 

Qoadr.a3 d3 AntOnio Aleixo i!m Pos1:llis ~ poor Albeno 
]080 Pinb2iro Sih'1l d!! 501& 75 Pmta 
]oaqnim Cort3S Paiaag:ms d!! Portngal 75 Pmta 
J~ ]oaquim cia 

o CtUtiaDWno e a S1I!l ..,.. 
. SlmVe d!! PortIWl 74 Pmta 

]~Al~ si!tima Art", 73 Pmra 
Felidmo Flor Borbol~ - Um pouoo do Es,,-oacar 73 Pmra 
Am~co R~.lo 01d:!m doa CICONIFORMES .... "ina ~ cia :Maximafilia 73 Pmta 
c.ostl .s~ POIULs lo18ltimoa com wen ])OrtIlg\..~ n Pmta 

I Adolfo Palma I 70 I BmJlB! 

QgtJl~ 
lJIicio Mireda TDIDR 1941-J9.4S - Ocullado JAlIOIIe& 81 Prata 

A Primeim 'I'm\;'esu. Aks.M do AtlSDtico 5ul ASli:zada em. 1922 
Fenando Oli ...... eim 'POl' SaadiJra Cabml e ~o ComtiDho 80 Pmra 
l\.laIia L~ Fei.tas Os ~ DIl Rota ella Bslei& 79 Pmra 
Femmdo X Mar!:in3 ReamImdo M - 70 BmIm!! 

o V Trofeu Comendador Dias Ferreira saldou-se por um retumbante sucesso, quer pelo elevado 
numero de participantes com excelentes e importantes colecc;6es abarcando todo 0 universe das clas
ses filatelicas, quer pelo elevado numero de visitantes que afluiram aO,local do evento. 

Queremos realc;ar a justeza na atribuic;ao do Grande Premio do V Trofeu Comendador Dias Ferrei
ra a participac;ao de Jose M. Nogueira intitulada Emissao Borja Freire - D. Maria II, a quem enderec;amos 
os nossos parabens. 

Na impossibilidade de estar presente no jantar de palmares Jose Nogueira foi representado pela 
Dr. Isabel Vieira na entrega do merecido premio premio. 

Dr. Isabel Vieira, Elder Correia eManuel Janz 
Jantar de Palmares * Entrega do trofeu correspondente ao Grande Premio da Exposic;ao 
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Jantar Comemorativo do 68.0 aniversario do CFP 

Como vem sendo tradi<;:oo, 0 Clube Filatelico de Portugal encerrou as comemora<;:oes do seu 
68.0 Aniversorio, com um jantar entre associados, que teve lugar no dia 29 de Outubro de 2011 numa sala 
do Hotel Roma em Lisboa. Desde ho dois anos, este encontra de associados tambem tem sido 0 momen
to escolhido para a atribui<;:oo dos premios em disputa no Trafeu Comendador Dias Ferreira. 

Provavelmente, porque 0 momenta e de dificuldades, este ana 0 numero de participantes noo 
foi 0 que desejamos pois apenas estiveram presentes 40 associados. Vamos repensar a composi<;:oo da 
ementa para 0 jantar comemorativo do proximo aniversorio, de forma a torno-Io mais economico, e por 
tal motivo mais acessfvel a bolsa dos nossos associados. 

Como sempre 0 repasto decorreu com muita anima<;:oo, boa disposi<;:oo e muito debate filateli
co, tendo a ementa do jantar sido do agrado de todos os participantes. 

Como e hobito, depois do repasto, entrou-se num perfodo de consagra<;:oo de todos aqueles 
que se distinguiram na vida filatelica e associativa. Come<;:ou-se por proceder a distribui<;:oo das meda
Ihas e palmares aos participantes do V Trofeu Comendador Dias Ferreira, que este ana consagrou dois 
vencedores: 0 Dr. Rene Silva com a sua participa<;:oo "0 Portugues mais filatelizado no estrangeiro" na 
vertente popular (atribufdo pelos visitantes) eo Dr. Jose Nogueira com a sua participa<;:oo "Emissoes Borja 
Freire - D. Maria II , na vertente competitiva (atribufdo pelo Corpo de Jurados). Foram tambem atribufdos 
premios especiais aos vencedores das diferentes classes filatelicas. 

De seguida, fizeram-se a entrega das medalhas de prata e oura, que consagram os associados 
que respectivamente tenham completado 25 e 50 anos de vida associativa. Este ana apenas tivemos um 
associado a completar 50 anos de vida associado: Paulo So Machado. Por se encontrar ausente do pafs 
noo Ihe foi posslvel estar presente. Para todos os homenageados 0 nosso apre<;:o pel a militoncia filatelica . 

Para final do cerimonial. e pela elevada importancia de que revestem, reservamos a entrega 
dos premios de merito filatelico denominados "SELOS DE OURO", aos filatelistas que mais se distinguiram 
durante 0 ana em pral da filatelia e da vida associativa do nosso Clube. A todos os galardoados 0 nosso 
reconhecimento publico pelas obras realizadas. Todos foram grandes nos seu feitos, porem, noo que
riamos deixar de real<;:ar 0 enorme labor e dedica<;:oo, pretados ao nosso Clube, pelo Manuel Cunha e 
Fernando Oliveira. E com dirigentes da sua estirpe que 0 Clube Filatelico de Portugal continuaro sempre 
mais forte e a alcandorar-se ao nlvel dos melhores. Um bem haja a todos. 

Para final das comemora<;:oes acenderam-se as velas do bolo de aniversorio, cantaram-se os 
parabens por mais um ana de vida do nosso Clube, e brindamos formulando-se votos de que ele continue 
bem vivo, na senda do sucesso, por muitos mais anos. 

Assim comemoramos mais um aniversorio, esperando-se que este evento se repita no proximo 
ana com a presen<;:a de muitos mais associados. 
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Exposi~ao Filah~lica em Odivelas 

Integrado nas comemorQ(;:6es dos 750 anos de D. Dinis prom ovid as pela Camara Municipal de 
Odivelas no dia 7 de Outubro passado, foram lan<;:ados um inteiro postal, bem como um carimbo come
morativo, alusivos a efemeride. 

No even to estiveram presentes a Presidente da Camara Municipal de Odivelas, Susana Amador, 
o Director de Filatelia dos cn, Raul Moreira, assim 
como 0 nosso associado e dirigente Luis Barroso 
que apresentou a sua colec<;:ao tradicional "0 
Selo de Autoridade do Rei D. Dinis". 

A cerim6nia encerrou com uma visita guiada 
a sua colec<;:ao pelo Luis Barroso, que na altura 
prestou esclarecimentos as diversas solicita<;:6es 
dos visitantes do certame. Esta Exposi<;:ao esteve 
patente ao publico entre 7 e 19 de Outubro. 

No ambito duma colabora<;:ao estreita com as 
autarquias da regiao 0 Clube Filatelico de Portu
gal foi solicitado a coloborar no evento tanto em 
termos tecnicos, assim como na logistica, com 0 

emprestimo dos seus quadors expositores. Estao de parabens a Camara de Odivelas assim como 0 nosso 
associado pel sucesso do evento. 

Selos & Moedas 

Em Outubro passado foi editado mais uma revista "Selos & Moedas", 0 n.o 137 da serie, correspon
dente ao mes de Setembro de 1911. 

E com grande regozijo que constatamos que a revista "Selos & Moedas" veio 
para ficar e que regularmente aparece editada cumprindo com a sua periocidade 
quadrimestral. Estoo de parabens 0 Director Jooo Paulo e 0 seu Editor Jorge Fer
nandes que tem efectuado um excelente trabalho em prol da literatura filatelica, 
oferecendo-nos uma revista com regularidade e grande valia nos seus conteudos. 

E tambem com satisfa<;:oo que constatamos que brevemente poderemos ter 
acesso em online as revistas ja publicadas pela Sec<;:oo Filatelica e Numismatica do 
Clube dos Galitos. Estoo pois de parabens os nossos amigos pelo excelente trabalho 
que vem desenvolvendo em prol da filatelia. 

Pela excelencia das suas publica<;:6es e pela inestimavel ferramenta de informa<;:oo que 0 sera a 
disponibiliza<;:oo online do esp6lio literario dos "Selos & Moedas", justificam bem a adesoo como membro 
dos Galitos. 

Boletim da PPS 

Em Outubro passado foi editado 0 Boletim n.o 195 da Portuguese Philatelic Socie
ty, que regularmente e publicado quadrimestralmente. 

Sob a Direc<;:oo da Dr. Isabel Viera e tendo como editor Ron van der Holt 0 Bo
letim da PPS tem vindo a apresentar-se com uma melhor qualidade grafica, bem 
como com excelentes conteudos. Uma colabora<;:oo estreita entre 0 editor do Bo
letim da PPS Ron van der Holt e 0 Director do Boletim do CFP Elder Correia e com 
a ajuda na tradu<;:oo de Hal Reynolds, tem permitido um intercambio de artigos de 
escritores de ambos, beneficiando com isso os leitores dos respectivos Boletins. Aos 
responsaveis pela edi<;:oo do Boletim da PPS endere<;:amos os nossos parabens por 
mais este numero publicado. 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERACAo PORTUGUESA DE FILATELIA 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70,5.0 DT.o -1150-020 LIS BOA 

Telef.: 218 123936 www.cfportugal.com*cfportugal@maiLtelepac.pt 

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

Qualidades e quotiza~oes dos s6cios: 
JUNIOR 7,50 Euros 
EFECTIVO - Portugal 20,00 Euros 
EFECTIVO - Estrangeiro 30,00 Euros 

Pagamento adiantado por cheque, vale, dinheiro. 

Exemplar raro da Aeroftlatella Portuguesa 

SABE 0 QUE E A AEROFILATELIA ? 

Quer ajuda para colecclonar esta classe FIP ? Contacte 0 seu Clube ou 0 Delegado Portu
guis da F.P.F. na Federa~ao Internaclonalde Alatena 

FERNANDO M. OLIVEIRA e-mall:fernandooliveira.foliveira@gmaiLcom 

Tele'one(351) 217160609 Telem (351) 938464540 
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MOEDA DE COLECÇÃO PRATA PROOF
COLLECTOR COIN SILVER PROOF

PATRIMÓNIO
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PORTUGAL
UNESCO
WORLD
HERITAGE
Paisagem da Cultura da Vinha do Pico · Açores
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Antonio M. Torres 
Leiloeiros Filatelicos Internacionais 

PORTUGAL, AGORES, MADEIRA, 
MACAU E ESTRANGEIRO , 

SELOS E HISTORIA POSTAL 


