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Editorial
O nosso último editorial, em última instância, teve o condão de abanar algumas
consciências adormecidas, mas na sua essência teve a reacção que se esperava por parte de
quem se sentiu atingido por ele.
No imediato não faltaram as ameaças veladas de nos virem a rotular como
“comerciante filatélico” tentando atingir por tabela um familiar nosso. São este tipo de
pressões e ameaças veladas de que nos referíamos no nosso editorial que fazem calar muitas
pessoas, assim a modos de como quem diz “tem juízo, silêncio, senão eu falo”. E na maior
parte das vezes não têm nada que denunciar apenas pequenas minudências que querem
transformar em actos de “lesa pátria”. Enveredando por esse caminho esquecem-se que
se tivermos em conta essas minudências então muito teríamos que contar sobre factos do
passado.
Da nossa parte estamos de consciência tranquila, porque sempre fomos exemplares no
nosso comportamento, e disso são testemunhas as pessoas que connosco partilham o dia-a-dia
do nosso Clube. Assim tomaremos a palavra sempre que entendermos por bem apontar desvios
de comportamentos democráticos, sem receios de represálias de que tipo for. Depois cada um
será responsável pelos seus actos e palavras e, quando estiver em causa os nossos direitos como
cidadão, existe o poder judicial para punir eventuais difamações. Há que esperar para ver o que
vem na “carruagem”, Depois, agiremos em conformidade.
Vamos entrar no derradeiro ano do nosso mandato, que será o último, caso a actual
conjuntura da filatelia portuguesa de mantenha. Só estaremos disponíveis para continuar à frente
dos destinos do nosso Clube, desde que se promova a sua desfiliação em relação à Federação
Portuguesa de Filatelia APD, porque neste momento e com o actual estado de crispação entre
a Direcção do CFP e o Presidente da Federação é impossível a coabitação.
Como sempre defendemos, e sempre recusamos, enquanto Presidente da Direcção
nunca tomaríamos a decisão de nos desfiliarmos da Federação. Entendemos que essa decisão
deve caber ao universo dos nossos associados. Hoje por hoje o Clube não tem qualquer benefício
em se manter na esfera da sua Federação, antes pelo contrário a sua Direcção, democraticamente
eleita, é violentamente atacada em todas as edições do órgão de comunicação da sua
Federação, porque apenas não concordamos com determinadas decisões.
O nosso Clube é uma instituição com estatutos e regulamentos aprovados, elege os
seus Corpos Sociais dentro dos prazos estabelecidos estatutariamente, presta contas aos seus
associados dentro dos prazos que a lei obriga, aprova as suas contas que têm sido auditadas
pela Autoridade Tributária, edita as 4 revistas anuais de acordo com o seu programa editorial,
possui a maior massa associativa de Portugal e uma das maiores a nível mundial. Quantos Clubes
filiados na Federação podem afirmar o mesmo? Somos associado de alguns Clubes e sabemos
do que falamos.
Uma das pechas dos nossos mandatos tem sido a realização de eventos filatélicos com
alguma envergadura e notoriedade. Tal facto não deriva da nossa vontade, mas sim da ausência
de relações institucionais com a Federação pelos motivos expostos. Ciclicamente é lançada a
ideia dessa lacuna como se o facto da realização de um evento filatélico estivesse apenas ao
alcance de iluminados. Realizamos anualmente o nosso Troféu Comendador Dias Ferreira com
os meios que possuímos, e a prova da nossa capacidade organizativa é que conseguimos uma
afluência de público muitas vezes bem mais elevadas que os ditos eventos oficiais.
Terminamos este editorial na certeza de que após a sua leitura voltaremos a ser inundados
com habituais e-mails e escritos…….
Elder Manuel Pinto Correia
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O Arquivo Castro - Nova Goa
A franquia em Lisboa das cartas transportadas
para Goa pelo paquete de Alexandria

Luís Frazão RDP FRPSL

luisbp.frazao@netcabo.pt

A oportunidade que me foi dada de poder
examinar as cartas que constam do Arquivo Castro Nova Goa, só foi possível graças ao interesse que este
trabalho suscitou ao Conde de Nova Goa, Sr. D. Luís
Eduardo de Castro e à autorização dada para consulta do arquivo. Mas foi pela disponibilidade, amabilidade e paciência da Sr.ª. D. Tereza Mendia Castro (Nova
Goa) que conseguimos concretizar o nosso projecto.
Por último deve ser referido que a notável conservação e organização cronológica das diferentes pastas
constituíram uma ajuda preciosa no trabalho que empreendemos.
A Família Castro
Família nobre portuguesa que foi para a Índia
em meados do século XVI
Os seus membros estiveram sempre perto do
poder, em cargos políticos e militares
Manteve-se na Índia por 10 gerações
Regressou a Portugal em 1855, na pessoa de
D. Luís Caetano de Castro e Almeida Pimentel
de Sequeira e Abreu, depois 1º Conde de Nova
Goa (7 de Junho de 1864)
Este trabalho permitiu a arrolar várias peças de
indiscutível raridade, mas principalmente aumentar o
nosso conhecimento sobre os trâmites e marcação das
cartas transportadas de Lisboa para Goa pelo paquete
de Alexandria, assim como a taxação das mesmas à sua
chegada a Goa.
É a primeira parte deste estudo que agora se
apresenta ao leitor.

Palácio do Conde de Nova Goa
Desenho de Lopes Mendes, em “A Índia Portuguesa (1886)”

1.

A correspondência para a Índia.

Desde o século XVI que a correspondência
para a Índia era transportada nas naus de viagem e nas
embarcações de comércio que demandavam essas
paragens. A carta abaixo, datada de Lisboa em 1807,
tem a menção.” Nau de viaje da Índia”
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Figura 1

Era uma viagem demorada em média de 3 a 5 meses, dependendo da época de partida e
condicionada pelos regimes das monções no Oceano Índico.

Figura 2
Esta situação somente se alterou com o início da navegação a vapor que da Europa partia para
a Índia, pelos paquetes britânicos.
Como já referido em artigo anterior1, e citamos “um passo importante teve o seu início a 22 de
Outubro de 1837, quando o Almirantado Britânico assinou um contrato com a Peninsular Steam Navigation
Company (P.S.N.Co), do qual resultou passar a haver comunicação regular de Falmouth até Gibraltar
com escala em Lisboa.
Em Gibraltar estava já assegurada a ligação com os Paquetes de Sua Majestade Britânica que
singravam o Mediterrâneo quinzenalmente até Malta e mensalmente até Alexandria.
A 1ª partida foi feita pelo paquete «D. Juan», que saiu de Falmouth a 4 de Setembro de 1838.”
Segundo Ismael Gracias, e citamos: “O conjunto das providências tomadas em 1838 para o
estabelecimento do correio de Lisboa a Goa, foi o resultado de numerosas instâncias que fizeram perante
a Corte diversos funcionários europeus, que deste Estado haviam regressado ao Reino. Merecem especial
menção entre esses funcionários, dois homens notáveis: José Valério Capella e o oficial da Armada
Joaquim Celestino Soares.”
É no seguimento deste contrato que aparece a portaria de 22 de Agosto de 1838:
“Tornando-se necessário fixar o preço, que as cartas do Corpo do Comercio e as do Publico em geral,
devem pagar para a Índia via Gibraltar, pelo novo método de correspondência que o governo projecta
estabelecer por Alexandria, manda S. M. a Rainha…”
________________________________________

-Por Alexandria. As ligações postais entre a Índia e Portugal, por Alexandria feitas pelos paquetes britânicos. (1839/1871) B.C.F.P.
Nº426/427 Dezembro 2009 e Março 2010
1
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Em oficio de 28 de Setembro do mesmo ano, aceita S. Majestade o projecto do sub Inspector e
”ordena que ele formalize a tabela dos preços que devem pagar as cartas que em Lisboa se franquearem
para a Índia, remetendo essa tabela, com o respectivo anúncio de que no dia 13 do próximo mês de
Outubro se fechará malla para Gibraltar”. (Ver tabela 1)
No artigo referido anteriormente, analisava-se em detalhe a portaria e a tabela a que deu origem,
ilustrando-se exemplos de CARTAS EXPEDIDAS DA INDIA PARA LISBOA, coincidindo a abertura deste
sistema de transporte de correspondência com a aplicação em Lisboa da marca POR ALEXANDRIA, que
deu o título ao artigo.
A correspondência analisada neste artigo, compreendendo o período de 1838 a 1854, é dirigida
a D. José Maria de Castro e Almeida Pimentel de Sequeira e Abreu, e após a morte deste em 1851, a sua
mulher D. Veridiana Constança Leite de Sousa, pais do 1º Conde de Nova Goa.
A grande novidade que nos trouxe a análise da correspondência do arquivo Castro - Nova Goa,
foi a presença de um número significativo de cartas expedidas no sentido inverso – DE LISBOA PARA GOA2 –
sendo este o tema que nos propomos tratar neste primeiro estudo. Noutro, trataremos da correspondência
enviada de Bombaim para Goa, dos encaminhamentos e dos portes aplicados na Índia inglesa e em Goa.

2. As cartas. (1838 a 1854)
A fim de tornar a leitura mais fácil, analisaremos as cartas sob dois aspectos distintos:
a) As marcas e portes aplicados em Lisboa
b) Os portes aplicados em Goa.
2a) – As marcas e portes aplicados em Lisboa.
			2a.1 – Anos de 1838 e 1839.
Os paquetes da Peninsular faziam uma carreira
semanal, com partida de Falmouth, escala em Lisboa e
uma duração total de 10 dias até Gibraltar. No mês de
Outubro de 1838, as partidas foram a 1, 8, 15, 21 e 28.
Uma vez em Gibraltar, fechava-se a mala para Malta
todos os 15 dias, com partidas no dia seguinte à chegada do paquete do dia 2 e 16 de cada mês. A partida
da mala de Malta para o Egipto e a Índia efectuava-se
uma vez por mês, com a chegada da mala que partiu
de Londres no 1º sábado, tal como veio no aviso feito
pelo General Post Office de Londres. (figura 3)
O aviso atrás ilustrado, datado de Agosto de
1837, faz pensar que possa ter havido correspondência para a Índia entre Setembro de 1837 e Outubro
de 1838. Como seria marcada e taxada? As indicações colhidas no arquivo, com base no conteúdo das
cartas, mostram que houve correspondência enviada
para a Índia pela via de Londres, ou então a partir de
Lisboa em embarcações portuguesas.
O intervalo de tempo (5 dias) que mediou
entre a publicação da Portaria atrás ilustrada e a
partida do paquete, poderia fazer pensar que a 1ª
mala para a Índia por Alexandria, conforme era determinado na Portaria, possa não ter seguido neste
paquete, mas no seguinte.
Sabemos que o paquete “Liverpool” partiu
de Lisboa às 7 da tarde de 13 de Outubro, como
prova o registo do Porto de Lisboa, que se reproduz
na figura 4.

Figura 3

________________________________________
2

- Até a consulta deste arquivo apenas conhecíamos UMA carta enviada de Lisboa para Goa pelo paquete de Alexandria.

7

8
Tabela 1

Estamos em condições de afirmar que a
primeira mala partiu efectivamente a 13 de Outubro,
pois conforme refere Ismael Gracias3 “Esta Portaria
foi remetida à India na mala do Mediterâneo, que
sahíu na mesma data-13 de Outubro de 1838 – e
chegou a Goa em 14 de Janeiro de 1839”; e ainda
porque, no início da carta de 28 de Novembro
(figura 7), está escrito: “Do meo maior respeito e
estima, tendo ecripto a Vª Exª aos 13 de Outubro
pelo primeiro correio directo deste ao porto de
Alexandria.”
A mala seguinte, referente ao mês de
Novembro, foi fechada em Lisboa a 1 de Novembro
de 1838, conforme nota publicada no Diário de
Governo de 30 de Outubro. Fechava-se a mala
a 1 de Novembro, para poder seguir no paquete
“Royal Tar” que chegou a Lisboa no dia seguinte.
Figura 4

Figura 5 – (O paquete William Fawcett da P.S.N.Co)

Figura 6

A riqueza deste acervo é logo demonstrada com uma carta datada de Lisboa de 28 de
Novembro, que se ilustra na figura 7
________________________________________
3

- Memória Histórico-económica sobre os correios da Índia Portuguesa. Nova Goa, Impr. Nacional 1889
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Figura 7

Escrita pelo Padre Joaquim de Carvalho, procurador da família Castro em Lisboa, é destinada
a D. José Maria de Castro Almeida de Sequeira e Abreu, na cidade de Goa. Devido à novidade e
talvez incerteza do encaminhamento é enviada à mercê do Sr. Rogério Faria e Cª em Bombaim, que
aí representava os interesses da casa Castro. Como o destinatário se encontrava em Bombaim, foi aí
que recebeu a carta onde fez três inscrições: “De Lisboa a 28 de Novembro 1838”, “do P. Joaquim de
Carvalho” e “Recebida em Bbay aos 19 de Janeiro e respondida no mesmo dia pelo vapor”. Esta carta
saiu de Lisboa no «Liverpool» a 28 de Novembro e chegou a Gibraltar a 3 de Dezembro4.
A partir de Gibraltar não dispomos de dados que nos permitam determinar as datas de trânsito
em Alexandria e de chegada a Bombaim. No entanto e utilizando as datas do circuito inverso5, sabemos
que uma carta partindo de Bombaim a 1 de Novembro chegou a Falmouth a 2 de Fevereiro, cerca de
dois meses. Se a este período de tempo retirarmos os 5 dias até Lisboa, chegamos a um intervalo de
tempo compatível com os dados inscritos na carta.

Figura 8 – (verso da figura 7)

Apresenta na face a marca Lisboa (LSB1a) a azul, e no verso a inscrição de ter sido pago o porte
de 120 réis, em 29 de Novembro de 1838, sendo-lhe dada o número de ordem Nº 4. Esta numeração
mostra que foi nesta mala de Novembro que foi iniciada a escrituração tal como a veremos aparecer
de seguida, mas deixa em aberto a questão de como terá sido registada a franquia nas cartas dos
particulares remetidas pelas 2 primeiras malas, de 13 de Outubro e 1 de Novembro respectivamente.
Convém notar que a mala da Índia era mensal, sendo fechada na secretaria de Estado dos
Negócios Estrangeiros, após as cartas terem sido franqueadas no correio Geral, de onde eram depois
enviadas para a Secretaria. Pelo facto de haver mala semanal para Gibraltar, não se deve inferir que se
poderia expedir cartas para Índia noutra data a não ser na do fecho da mala.
_______________________________________
4
5

- R. Kirk. The Postal History of the P&O Service to the Peninsula
- Y. Wise. “An analyses o one hundred voyages to and from India, etc.”
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A carta seguinte, que se ilustra na figura 8, foi escrita em Lisboa a 25 de Janeiro de 1839, apresenta
a marca Lisboa a azul, e tem inscrito pelo expedidor “Pelo correio inglês do Mediterrâneo, e Mar Vermelho
a Bombaim”, apresentando no verso a inscrição

Figura 9

Nº137

Figura 10 (verso figura 9)

18/25/1/39 pg. 160, e ainda a assinatura do funcionário do correio “Marques”.

Apresenta ainda a inscrição 2:1:34, do porte pago em Goa, que trataremos noutro lugar.
Das primeiras malas para a Índia apresenta-se ainda uma terceira carta na figura 11, expedida
de Lisboa a 1 de Novembro de 1839, de características gerais idênticas às duas anteriores, mas onde o
porte pago em Lisboa foi de 80 réis, conforme se ilustra em destaque na figura 12.

Figura 11

Figura 12. (verso da figura 11)
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É de salientar que este porte de 80 réis corresponde a cartas de peso até 1/8 de onça, como
consta da 1ª coluna da tabela apresentada. (Tabela 2)
Resumindo os portes aplicados nos anos de 1838 e 1839, anteriores a alteração de portes de
Janeiro de 1840, encontramos portes de 80, 120, 160, 200 e 240 réis, correspondendo a pesos até 3 oitavas
de onça.
Pelo último número de registo, (Nº 660), arrolado em carta de 31 de Dezembro de 1839, pode-se
determinar uma média mensal de cerca de 50 cartas. Refira-se ainda que nesta última carta aparece
o datador de Lisboa (LSB13) em substituição da marca até então utilizada (LSB1). Também as inscrições
feitas pelo remetente passaram a ser “Por Suez” e “Por Alexandria”

Tabela 2

2a.2. – A partir de 1 Fevereiro de 1840 e até 1854.
A 29 de Janeiro de 1840 foi determinada uma alteração do porte das “cartas de hida e volta
expedidas para os portos do Mediterrâneo, para Alexandria e para a Índia.” (Figura 13)

Figura 13
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Não encontrámos publicada a nova tabela no Boletim Oficial, o que não deixa de causar alguma
estranheza, dado o aumento significativo do porte a pagar, que passou a ser acrescido de 50%!
Mas no LIVRO DAS ORDENS recebidas da Sub-inspecção geral dos Correios6, consta com data de
1 de Fevereiro de 18406 seguinte entrada.
“Portaria dos Negócios estrangeiros de 29 de Janeiro que determina que todas as cartas que
por esta Administração forem expedidas pelos barcos a vapor Ingleses para Vigo, Cadiz e Gibraltar e
mais portos do Mediterrâneo em Africa e na Asia devem ser primeiro franqueadas pelos particulares que
por elas todas pagarão na razão de 960 réis por onça segundo a escala de meias oitavas até agora em
prática, ficando assim alterada a Portaria de 28 de Setembro de 1838; e igualmente se distribuirão ao
público pelo mesmo preço de 960 réis por onça todas as cartas que vierem nos ditos barcos a vapor de
todos os portos acima mencionados ficando nesta parte também alterada a tabela da portaria de 28 de
Setembro de 1838.”
Foi no entanto fácil reconstruir a nova tabela, cuja aplicação foi efectivamente feita, conforme
se pode verificar pelo aparecimento de franquias de 180, 300, 420 réis, etc., que anteriormente não
constavam da tabela.
Tabela de 28.09.38
1

1
a
1,5

1,5
a
2

2
a
2,5

2,5
a
3

3
a
3,5

3.5
a
4

4
a
4,5

4,5
a
5

5
a
5,5

5,5
a
6

6
a
6,5

…

7,5
a
8

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

….

640

Tabela de 29.01.40
1

1
a
1,5

1,5
a
2

2
a
2,5

2,5
a
3

3
a
3,5

3.5
a4

4a
4,5

4,5
a5

5a
5,5

5,5
a6

6a
6,5

…

7,5
a8

120

180

240

300

360

420

480

540

600

660

720

780

….

960

Tabela 3

Os portes aplicados em cerca de uma centena de cartas arroladas estão todos em acordo com
a tabela construída, sendo de assinalar que na sua enorme maioria o porte é de 120 réis, não havendo
qualquer “novidade interessante” a registar no que respeita aos portes marítimos aplicados em Lisboa, o
mesmo não se passando com os portes pagos na Índia, como veremos na segunda parte deste estudo.
Referimos portes marítimos, pois a “novidade” apareceu na aplicação da Ley de 20/4/1850.
Relembre-se que a Ley de 20/4/1850, determinava a aplicação de uma taxa suplementar de
5% no porte aplicado em todas as cartas de porte superior a 100 réis, e esteve em vigor até 1 de Julho
de 1853. Conhecem-se inúmeros exemplos de aplicação desta lei, essencialmente nas cartas vindas do
estrangeiro, todas elas de porte superior a 100 réis e onde era aplicada a Ley, sendo o seu pagamento
da responsabilidade de recebedor da carta. No que respeita às cartas interiores do Reino e embora não
seja frequente aparecerem portes superiores a 100 réis, também se conhecem exemplos de aplicação,
embora sejam poucos os exemplos conhecidos.
E quanto às cartas francas, isto é, pagas pelo expedidor, de porte superior a 100 réis? A
redacção da lei não faz prever qualquer excepção, pelo que podemos supor que também nesse caso
se aplicaria a Ley de 20/4. Acontece que até à descoberta das cartas do arquivo Castro - Nova Goa,
não se conheciam cartas francas de porte superior a 100 réis expedidas no período de tempo em que
a Ley foi aplicada.
A primeira carta onde poderia ter sido aplicada a Ley é datada de Lisboa de 21 de Abril de 1850,
dois dias depois da entrada em vigor do diploma, pelo que não surpreende a sua não aplicação. Mas
nas seguintes, e em particular na com data de Lisboa de 21 de Julho, já se encontra aplicada a marca
da Ley de Lisboa, tendo havido lugar ao pagamento adicional de 5 réis (figura 14)
________________________________________
6

- Livros de Ordens. Arquivo Histórico de MEPAT
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Figura 14

A aplicação da Ley aparece em cartas datadas entre Maio e Agosto de 1850, deixando de ser
aplicada em Setembro. Desconhecemos a razão desta alteração aos regulamentos, e ainda não se
encontrou qualquer documento justificativo. No campo das hipóteses, parece-nos possível o seguinte:
na quase totalidade dos casos de aplicação conhecidos, o porte e a Ley eram pagos pelo recebedor
da carta. Neste caso, era impossível cobrar do recebedor (na Índia) aquela verba, pelo que se pode ter
achado que a sua aplicação era desnecessária e portanto o processo foi descontinuado.
Em carta de 22 de Abril de 1851, aparece aplicada pela primeira vez a marca “Pagou de franquia
pelo paquete” (LSB-PPPB 1) em dupla oval, batida a azul (figura 15), com o porte inscrito no centro, marca
que veio substituir a inscrição manuscrita até então em uso

Figura 15

Terminamos a referência aos portes portugueses, com a indicação que esta marca aparece
batida a preto, a partir de Julho de 1854.

14

Leilão em Lisboa dos selos nativos da
Índia Portuguesa
Importante acontecimento filatélico no ano de 1888
Introdução

Eduardo Barreiros e Luís Barreiros
lebarreiros@iol.pt

Como é do conhecimento de todos, foi a Índia Portuguesa, a única colónia a ter autorização do governo de
Lisboa para conceber e mandar imprimir selos postais localmente, na Imprensa Nacional de Nova Goa, em 1871.
Muitas emissões de selos foram sendo feitas desde
essa data tendo-se recorrido a alterações aos dois cunhos
iniciais, conhecidos pelos colecionadores da Índia como o
Tipo I e Tipo II. Estas alterações, resultaram do desgaste dos
mesmos, pela má qualidade do aço e pela utilização intensiva dos cunhos na impressão dos selos, um a um como foi já
revelado pelos autores em artigo anterior.
O aparecimento dos selos tipo Coroa, com a taxa
em reis e em moeda local, os selos sobretaxados com 1 ½, 4
½ e 6 reis, os selos sobretaxados com 5 reis sobre 10,15 e 20 reis
e as duas últimas emissões de nativos, fizeram com que alguns
milhares de selos, fora de circulação se fossem acumulando
na Fazenda Pública de Goa.
É este lote de selos, que depois de divulgada a sua
existência, desperta o interesse de muitos colecionadores
e comerciantes. Este conjunto de cerca de 50 000 selos é
mandado recolher à Direção Geral dos Correios, em Lisboa a
13 de Julho de 1887, para serem vendidos em hasta pública,
o que veio a acontecer entre 4 e 12 de Junho de 1888.

Introduction

As is known to all, the Portuguese India, was the only
colony to have permission from Lisbon government to design
and have printed postage stamps locally, at the National Mint
in Nova Goa, in 1871.
Many stamp issues were printed since that date with
the use of 2 dies, known as the Type I and Type II by collectors
of Portuguese India. These dies were changed over the years
because of the poor quality of the steel and intensive use of
printing the stamps, one by one as was firstly disclosed by the
authors in a previous article.
The crown issues with the rate in reis or in a local currency, the surcharged stamps with 1 ½ , 4 ½ and 6 reis, the
surcharged native stamps of 5 on 10, 15 and 20 reis and the
last two issues of natives, made a few thousand stamps out of
circulation to be stored in the Treasury of Goa.
This amount of stamps catches the interest of many
collectors and dealers. This set of approximately 50 000 stamps
was sent to the General Post Office in Lisbon on July 13, 1887
to be sold at auction, which happens from 4 to June 12, 1888.
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Introduction

L’Inde Portugaise a été, la seule colonie à avoir l’autorisation du gouvernement de Lisbonne à
concevoir et faire imprimer des timbres-poste localement, à l’Imprimerie Nationale, à Nova Goa en 1871.
Beaucoup d`émissions de timbres ont été faites depuis cette date avec recours à la modification
des deux poinçons initiales, connus par les collectionneurs de l’Inde comme le Type I et Type II. Ces
changements résultent de l’usure des deux poinçons faits en acier de mauvaise qualité et de l’utilisation
intensive des poinçons dans l’impression des timbres, un à la fois, comme les auteurs l’on déjà décrit dans
un article précédent.
L’apparition des timbres de type “Coroa”, imprimés au Portugal avec le tarif en reis et en monnaie
locale, des timbres surchargés avec 1 ½, 4 ½ et 6 reis, des timbres surchargés avec 5 reis sur 10, 15 et 20 reis
et les deux dernières émissions de timbres imprimés à Goa, a fait que quelques milliers de timbres hors de
circulation ont resté dans le Trésor à Goa. Ce lot de timbres, après la divulgation de son existence, attire
l’intérêt de nombreux collectionneurs et de marchands. Cet ensemble, d’environ 50 000 timbres, ont eu
l’ordre de recueillir à la Direction Générale des Postes, à Lisbonne le 13 Juillet 1887, pour être vendus aux
enchères entre les 4 et 12 Juin 1888.

O interesse dos colecionadores e comerciantes pelos selos nativos da Índia
Os selos nativos, fora de circulação, existentes em depósito na Junta da Fazenda de Goa, vinham
sendo objeto de grande interesse por parte de colecionadores e comerciantes, nacionais e estrangeiros.
A documentação coeva consultada, mostra que alguns destes selos vinham sendo vendidos pela Junta
da Fazenda aos colecionadores para enriquecimento das suas colecções, sempre pelo seu valor facial.
Entre os mais interessados neste acervo, estava o Sr. Faustino António Martins, um dos mais
importantes comerciantes de selos da época, estabelecido em Lisboa, na Rua do Arsenal nº.78 e a partir
de Junho de 1888, na Praça Luis de Camões nº 35.
Numa primeira fase, este comerciante, contactou o Ministério da Marinha e do Ultramar propondo
a compra de todo o acervo dos selos da Índia fora de circulação e em depósito na Junta da Fazenda de
Goa por um valor de metade do seu valor facial, o que veio a ser recusado. Mais tarde, em requerimento
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datado de Lisboa de 7 de Dezembro de 1885, este, renovava a proposta de compra, agora, pelo valor
facial dos selos.
O pedido de F. Martins, recebido pelo Governador-Geral do Estado da Índia foi remetido para a
Junta da Fazenda para que esta se pronunciasse e emitisse um parecer técnico sobre o assunto. Analisado
o pedido, foi este rejeitado após várias considerações:
1.
2.

3.

Não haver memória de terem sido vendidos selos fora do valor facial;
haver necessidade de constituir coleções, o mais completas possível, embora pela falta de
algumas taxas, fosse necessário imprimir de novo os selos quer em Goa quer no Reino e,
alguns teriam mesmo de ser sobretaxados de novo, o que iria levantar graves problemas
técnicos e desvalorizar os selos que estavam já nas mãos dos colecionadores e por último,
a possibilidade de se obterem maiores lucros para o Estado com a venda dos selos em hasta
pública. (Oficio nº 208 de 22 de Outubro de1885)

No parecer da Junta da Fazenda, que a seguir se transcreve, sobre o destino a dar aos selos em
depósito, são detalhadas as razões para a recusa da venda direta a Faustino Martins.
Nº 51. Exmo. Senhor Governador do Estado da Índia.
À Junta da Fazenda deste Estado foi presente a informação do Tesoureiro Geral datada de 29 de
Setembro último, acompanhando as notas, que mostram a quantidade de selos postais que pertencem
a emissões retiradas de circulação, quer impressas em Goa, quer impressas em Lisboa, bem como os selos
designados por carimbos especiais que existem no tesouro da Província, referidos no ofício da secretaria
do Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar nº55 de 9 de Junho antecedente-processo junto.
Os selos da primeira emissão (sem estrela) fabricados em Goa, reentraram em circulação, tendo um
carimbo especial, por efeito da resolução da Junta da Fazenda de 30 de Março de 1881e portaria do
Governo-Geral nº 245 de 21 de Abril do mesmo ano.
Os da 2ª emissão (selos com estrela) também especialmente modificados em virtude da resolução de 9
de Março de 1881 e portaria nº 197 de 21 do mesmo mês.
E os selos vindos de Portugal contendo a sobreposição indicativa da moeda de convenção, pela
resolução de 23 de Abril de 1881e portarias de 30 daquele mês e de 1 de Maio imediato, nºs 273 e 278.
Não há exemplo algum de se haverem vendido os selos já fora da circulação, fazendo-se reduções
no seu valor representativo. Vários indivíduos que têm requerido a compra de semelhantes selos, pelo
desejo de enriquecer as suas coleções ou de completá-las sempre os têm comprado pelo preço que
representam integralmente os mesmos selos.
Conforme se vê das competentes notas, é já um pouco diminuto o existente dos selos que não estão em
circulação na maior parte das respetivas taxas, ao passo que as estampilhas de certos valores acabaram-
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se totalmente, faltando até para as coleções oficiais, que convinha se deixassem com memória ou
espécimen de tais emissões.
Sendo assim, e quando seja atendido o requerimento de Faustino António Martins, no qual pede por
compra os selos de correio da Índia Portuguesa já afastados da circulação, mediante a redução de 50%
do seu valor, seguir-se-ão as seguintes dificuldades.
1ª – Todos os selos que não foram impressos em Goa têm que ser reimpressos na Casa de Moeda de
Lisboa, remetendo-se para este fim os exemplares de diversos tipos porque devem ser modelados.
2ª – Efectuada a reimpressão no Reino terão os selos renovados de vir para a Índia para serem carimbados
e modificados depois com a sobreposição da designação em reis provinciais impressa a tinta preta.
3ª – Os selos de franquia outrora fabricados na Índia e que se imprimirem novamente têm também de
sofrerem depois a mesma modificação e sobreposição designativa da moeda do paíz a tinta de igual cor.
4ª – Além disso, e procedendo-se a idênticos trabalhos, têm de completar-se as emissões de todas as
estampilhas de diferentes padrões e de diversos preços que já não restam nos respectivo depósito.
Portanto a Junta da Fazenda:
Considerando que permitindo-se a reimpressão daqueles selos e a sua compra, deverão sofrer os capitais
já empregados pelos colecionadores de tais selos diminuindo-lhes a importância e a sua procura que é já
hoje bastante valiosa relativamente.
Considerando as despesas que terá necessariamente de fazer o Governo com as novas tiragens dos
antigos selos postais, e os demais graves inconvenientes que podem resultar da execução de quais quer
projectos de alteração na ordem de semelhante serviço.
É de parecer que a pretensão do requerente não pode ser deferida favoravelmente, salvo querendo o
governo, não obstante as dificuldades ponderadas, facilitar as exigências, os desejos e o empenho dos
colecionadores dos selos, como um passo mais para a civilização e para o progresso desta nova indústria
de especialidades, mas nunca vendendo-se por um preço inferior ao valor pré-fixado nos mesmos selos.
Informando assim, cumpro a ordem que recebi em ofício de V. Exa. Nº 243 de 11 de Julho do corrente ano
a que estou respondendo. Digne-se porém V. Exa desculpar a demora havida.
Deus guarde a V. Exa., Secretaria da Junta da Fazenda
22 de Outubro de 1885. Exmo Sr. Secretário Geral servindo de Governador a este Estado. O secretário da
Junta da Fazenda, João Joaquim de Oliveira Nogar
O manifesto interesse de comerciantes e colecionadores por estes selos veio a ser determinante
para que, com base no parecer da Junta da Fazenda de Goa datado de 22 de Outubro de 1885, lhes
fosse negada a venda direta, optando o diretor Geral dos Correios e Telégrafos de Lisboa, Guilhermino
Augusto de Barros pela venda em hasta pública, em 4 de Junho de 1888 onde se iria obter seguramente
um resultado muito superior ao do valor facial destes selos.

Os selos nativos fora de circulação guardados nos cofres da Fazenda Pública
Que selos eram então estes, alvo de tanta cobiça, guardados nos cofres da Fazenda de Goa.
Em 11 de Julho de 1885, pelo ofício nº 243 o Governador-Geral, por solicitação de Lisboa,
questionava a Junta da Fazenda sobre o número de selos fora de circulação, existentes em armazém.
O inventário destes selos foi-lhe enviado em 29 de Setembro de 1885, pelo Tesoureiro Geral da
Junta da Fazenda, Bernardo José da Silveira e Lorena. (Quadros de I a V).
1 - Selos do correio da Índia Portuguesa da primeira emissão sem estrelinha fabricados em Goa, retirados
da circulação existentes no Tesouro Público. (Quadro I)
Quadro I - selos nativos da primeira emissão
Quantidades das taxas de:

Importâncias

10
Reis

15
Reis

20
Reis

40
Reis

100
Reis

200
Reis

300
Reis

600
Reis

900
Reis

Rupias

Tgs

Reis

15

429

0

12

26

10

276

459

509

1149

15

2

Total dos selos - 1736
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2 - Selos do correio da Índia Portuguesa da segunda emissão com estrelinha. (Quadro II)
Quadro II - selos nativos com estrelinha
Quantidades das taxas de:

Importâncias

10
Reis

15
Reis

20
Reis

40
Reis

100
Reis

200
Reis

300
Reis

600
Reis

900
Reis

Rupias

Tgs

Reis

24

21

2234

1780

130

479

131

228

256

877

6

6

Total dos selos - 5283

3 - Selos do correio da Índia Portuguesa fabricados no Reino (tipo coroa) e retirados da circulação,
existentes no Tesouro Público. (Quadro III)
Quadro III - selos fabricados no Reino, tipo Coroa
Quantidades das taxas de:

Importâncias

5
Reis

10
Reis

20
Reis

25
Reis

40
Reis

50
Reis

100
Reis

200
Reis

300
Reis

Rupias

Tgs

Reis

4304 (1)

19

328

0

0

0

0

11

21

274

3

9

Total dos selos - 4683
Na soma acima dos selos de 5 reis antigos entram:
- Selos de 10 reis da primeira emissão sem estrelinha com sobreposição de 5 reis a tinta encarnada - 3620
- Ditos de 10 reis da segunda emissão com estrelinha com sobreposição de 5 reis a tinta encarnada - 370
- Ditos fabricados no reino - 314
(1)

4 - Selos do correio da Índia Portuguesa das emissões retiradas de circulação, quer fabricadas em Goa,
quer no Reino, porém modificadas com a sobreposição de 5 reis provinciais e de 4 tangas da convenção,
a tinta preta. (Quadro IV)
Quadro IV - selos sobretaxados com 5 reis e 4 tangas
Tipos de selos sobretaxados:

Quantidade Rupias
de selos

Tgs

Reis

Selos fabricados em Goa da primeira emissão sem estrelinha, de 15 reis com sobretaxa de 5 reis
provinciais impresso a preto

10.625

73

12

6

Idem de 20 reis com com sobretaxa de 5 reis provinciais impresso a preto

24.825

172

6

4

Idem da segunda emissão com estrelinha de 20 reis com sobretaxa de 5 reis provinciais impresso
a tinta preta

4.040

28

0

10

Idem fabricados no Reino de 50 reis com sobretaxa de 4 tangas da moeda da convenção a
tinta preta.

34

8

8

0

39524

282

11

8

Total

O inventário dos selos em depósito na Fazenda Pública de Goa, em 29 de Setembro de 1885,
descriminados nos quadros de I a IV totalizou 51226 selos.
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Em 1 de Maio de 1886, por oficio nº. 44 do Ministério da Marinha e Ultramar os selos postais são
mandados recolher ao mesmo Ministério, em Lisboa. Os selos enviados para Lisboa são referenciados no
quadro n.º V.

Quadro V
Selos postais da Índia Portuguesa da 1ª emissão, sem estrelinha, fabricados em Goa e retirados da circulação
Taxas

15
Reis

20
Reis

40
Reis

100
Reis

200
Reis

300
Reis

600
Reis

900
Reis

Quantidades

419

54

02

07

0

244

436

488

Selos postais da Índia Portuguesa da 2ª emissão, com estrelinha, fabricados em Goa e retirados da circulação
Taxas

15
Reis

20
Reis

40
Reis

100
Reis

200
Reis

300
Reis

600
Reis

900
Reis

Quantidades

2

2063

1761

117

455

116

214

241

Selos nativos da Índia Portuguesa e fabricados no reino, sobretaxados, retirados da circulação
Quantidades

Taxas

43637

5 Reis

04

10 Reis

314

20 Reis

08

300 Reis

Observações

A quantidade de 43637 de selos da taxa de 5 reis compreende também selos
de emissões fabricadas em Goa, com sobretaxas diversas sendo só 279 os selos
fabricados no reino (coroas), como se vê em detalhe em baixo.

1 - Selos de 15 reis, da 1ª emissão, fabricados em Goa sem estrelinha, com sobretaxa 5 reis a preto - 10 611
2 - Idem de 20 reis com sobretaxa 5 reis a preto.
- 24 807
3 - Selos de 20 reis da 2ª emissão com estrelinha e sobretaxa 5 reis a preto.
- 3 985
4 - Selos de 10 reis da 1ª emissão sem estrelinha com sobretaxa 5 reis a vermelho
- 3 599
5 - Selos de 10 reis da 2ª emissão com estrelinha com sobretaxa 5 reis a vermelho
356
6 - Selos de 5 reis tipo coroa fabricados no reino
279
Total - 43637

Entre o inventário de 29 de Setembro 1885 e a nota de remessa dos selos enviados para Lisboa em
11 de Junho de 1887, deteta-se uma diferença de menos 970 selos.
Pela leitura dos documentos existentes em arquivo, podemos concluir que esta diferença se
deveu ao desejo, determinada pelo Governo do Estado da Índia, de constituir cerca de doze coleções,
(embora incompletas), que foi possível juntar dos diferentes tipos de selos ainda disponíveis.
Estas foram enviadas para Lisboa, com destino à Direção Geral dos Correios onde deram entrada
a 20 de Junho de 1887.
Ficamos no entanto, sem saber quantos coleções terão ficado guardadas em Goa, como
também era vontade das autoridades locais.

O envio de doze coleções para Lisboa
Em nota enviada a 28 de Maio de 1887, pode ler-se:
A Junta da Fazenda Pública da Índia, tem a honra de enviar a V. Exa. acondicionados no incluso pacote,
doze colecções de todas as estampilhas de diferentes emissões que neste Estado se há realizado,
designadas na factura que acompanha o mesmo pacote.
Não estão completas algumas das referidas colecções como se mostra da respectiva e aludida factura,
porque não as há mais de iguais padrões e taxa correspondente.
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Fica assim satisfeita a ordem que esta Junta recebeu de V. Exa. transmitida por o ofício da Secretaria de
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar n,º 101, de 23 de Abril próximo passado.
Deus guarde V. Exa. Sr. Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar.
Nova Goa, 28 de Maio de 1887
Augusto César Cardoso de Carvalho
O Governador Geral
Manuel Augusto Correia …
Conselheiro Junta da Fazenda
José Joaquim de Oliveira Nogar
Secretário
Bernardo José Oliveira Lorena
Tesoureiro Geral

O envio dos selos nativos fora de circulação, para Lisboa
Cerca de duas semanas após o envio das 12 coleções para Lisboa, remetia a Junta da Fazenda
de Goa, pelo ofício n.º 96 em 15 de Junho de 1887 os selos postais retirados de circulação, tendo dado
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entrada na 3ª repartição da Direção Geral do Ultramar, a 13 de Julho de 1887, após mais de 2 anos de
iniciado este processo.
Transcrição do ofício que acompanha a remessa dos selos para Lisboa
Dando cumprimento à ordem de V. Exa., transmitida por ofício da Secretaria de Estado dos Negócios
da Marinha e Ultramar n.º 44, de 1 de Maio de 1886, a Junta da Fazenda Pública do Estado da Índia tem
a honra de enviar a V. Exa. os selos postais retirados de circulação, designados e convenientemente
classificados na inclusa e respectiva nota.
Os referidos selos vão acondicionados em uma caixa de folha de Flandres que acompanha este ofício.
Em ofício n.º 87 de 28 de Maio próximo findo remeteu esta Junta a V. Exa. as doze colecções, (algumas
incompletas) de estampilhas do correio que lhe foram exigidas por ofício da repartição de contabilidade
do Ministério da Marinha e Ultramar n.º 41, de 23 de Abril último.
Deus Guarde V. Exa.
Nova Goa, 15 de Junho de 1887
Augusto César Cardoso de Carvalho
O Governador-Geral
Manuel Augusto Correia …
Conselheiro da Junta da Fazenda
José Joaquim de Oliveira Nogar
Secretário
Bernardo José Oliveira Lorena
Tesoureiro Geral

O leilão em Lisboa dos selos nativos
O leilão teve lugar numa das salas
do Museu Postal e Telegráfico, no edifício
do Largo do Carmo, ao lado do Museu
Arqueológico em Lisboa e decorreu de 4 a
12 de Junho de 1888. O anúncio oficial do
leilão foi publicado pela Direção Geral dos
Correios no Diário do Governo nº 64, de 19
de Março de 1888.
Para a concretização do leilão, a
2ª Repartição da Direção Geral dos Correios Telégrafos e Faróis nomeou uma comissão composta pelo 1º oficial, chefe da
2ª secção, João José Lopes, pelo 2º oficial,
Luís da Silva Coutinho Júnior e o amanuense António Augusto da Silveira e Costa, ambos da mesma secção.
O objetivo desta comissão era obter o maior sucesso possível na venda dos
selos em leilão. Com esta finalidade, os selos foram divididos consoante os seus tipos
(22 tipos diferentes) e em muitos e variados
lotes (519).
O leilão foi anunciado nos principais jornais de Lisboa, Porto e nos mercados filatélicos mais importantes do estrangeiro, a data do leilão foi marcada com uma antecedência de 3 meses para chegar
ao conhecimento de todos, a notícia da venda. Foi contratada a Agência de publicidade “Havas” para
divulgar o leilão através de anúncios em jornais em Madrid, Paris, Bruxelas, Hamburgo e Nova York.
A comissão tinha o objetivo expresso de que ninguém fosse beneficiado e que fossem anuladas
quaisquer influências que pudessem atuar na praça ou fora dela em favor ou contra qualquer
colecionador.
As orientações estabelecidas para o leilão, tiveram em conta as opiniões que colecionadores
e comerciantes fizeram chegar à Direção Geral dos Correios durante o ano de 1888 até à data da
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realização da hasta pública. Pudemos identificar alguns
nomes de notáveis colecionadores e comerciantes como
Faustino Martins, José Castelo Branco, Bartholomeu Ferreira
da Silva, Manuel Faria e José Maria Rodrigues, Raimundo
Fausto de Sousa Neto, Vasco da Cunha d`Eça Costa e
Almeida Júnior e outros.
Também alguns comerciantes estrangeiros se interessaram
pelos selos oferecidos em leilão, como “Jazé & Desmonts” de
Rouen, França, e Ernest Rassard de Charleroi, Bélgica, solicitando
informações sobre o tipo de selos e se lhes poderiam ser enviados
um exemplar de cada tipo para apreciação.
Também A. Larisch, estabelecido em Munique e
apresentando-se como um dos maiores comerciantes de selos da Alemanha, enviava carta redigida em francês, datada de 19 de Maio de 1888, solicitando informações sobre a
venda, e mostrando-se disponível para comprar uma grande
quantidade ou mesmo a totalidade dos selos.
O cônsul de Portugal em Genève, Sr. Basso, depois
de ter tido conhecimento do leilão pelo jornal “Tribune de
Genève” enviou uma carta em 21 de Maio de 1888, ao Director dos Correios, Guilhermino Augusto de Barros, revelando
muito interesse em comprar um exemplar de cada um dos
tipos de selos, para vir a enriquecer a coleção de sua esposa
que já possuía cerca de 4000 selos de todo o mundo, mas
que estaria em relação às colónias e em particular à Índia
Portuguesa, pouco representada.

Condições do leilão
1.

2.

3.
4.

Cada lote seria adjudicado ao licitante que maior
preço oferecesse caso esse lance não fosse menor
do que o valor facial da totalidade dos selos que
compusessem esse lote.
Se o lote não atingisse o lance marcado no número anterior seria retirado da praça e voltaria
a leilão quando a presidência o julgasse conveniente.
A adjudicação do lote obrigava ao pagamento e levantamento imediato do mesmo.
Considerar-se-ia sem efeito a adjudicação do lote que não tivesse sido pago e retirado até

23

5.
6.
7.

se encerrar a praça do dia da adjudicação.
Não se tomaria em conta para a adjudicação quaisquer propostas feitas por escrito mas o
portador delas podia tomar o lugar de licitante em harmonia com o conteúdo delas.
Ficava ao arbítrio da presidência a ordem em que os lotes iriam ser postos em praça.
Destas instruções se faria a leitura antes de aberta a praça e uma cópia delas estaria patente
na sala do leilão.

Faustino Martins renova a sua proposta de compra dos selos da Índia
Em carta datada de 1 de Junho de 1888, nas vésperas da realização do leilão em Lisboa, o importante comerciante da Praça Luís de Camões, renovava ao diretor Geral dos Correios e Telégrafos a
sua disponibilidade para comprar a totalidade dos lotes dos selos nativos da Índia pelo seu valor facial,
cerca de 800 000 mil reis fortes, obviando assim ao trabalho inútil e prolongado da comissão nomeada
para a organização do leilão.

Que tipo de selos Nativos e tipo Coroa foram à praça
Pelos elementos que pudemos consultar, não nos foi possível identificar com a exatidão dos dias
de hoje, todos os tipos de selos apresentados a leilão. A divisão dos selos em primeira emissão, sem estrela
e segunda emissão, com estrela, é muito genérica à luz dos catálogos especializados que dispomos hoje.
O mesmo problema tiveram alguns candidatos a compradores quando solicitavam à organização
do leilão que lhes enviassem um exemplar de cada, para amostra. No entanto, para nossa satisfação
conseguimos identificar a maior parte dos selos em venda, por se tratarem de selos da dita segunda
emissão, com estrela, os sobretaxados e os ditos emitidos no reino, ou seja os de tipo coroa.
Selos nativos da Índia ditos da 1ª emissão, sem estrela
(todos os tipos até 1877)
5 lotes de 15 reis, tipo II A ou II B – 400 (4 folhas de 100) + 17 selos, total - 417 selos
1 lote de 52 selos de 20 reis, (tipo?), total - 52 selos
1 lote de 5 selos de 100 reis (tipo?), total - 5 selos
3 lotes de selos 300 reis (2 folhas) (tipo?) + 42 selos, total - 242 selos
5 lotes de selos 600 reis (4 folhas) (tipo?) + 34 selos, total - 434 selos
5 lotes de selos 900 reis (4 folhas) (tipo?) + 86 selos, total - 486 selos
No primeiro dia do leilão, como não foi atingido o valor facial de 2 lotes (2 folhas do 900 reis) foram estas
divididas em blocos de 10, e vendidas no último dia.
Selos nativos da Índia ditos da 2ª emissão, com estrela
21 lotes de selos de 20 reis (20 folhas) + 61 selos, total - 2061 selos
18 lotes de selos de 40 reis (17 folhas) + 59 selos, total - 1759 selos
2 lotes de selos de 100 reis (1 folha) + 15 selos, total - 115 selos
5 lotes de selos de 200 reis (4 folhas) + 53 selos, total - 453 selos
2 lotes de selos de 300 reis (1 folha) + 14 selos, total - 114 selos
3 lotes de selos de 600 reis (2 folhas) + 12 selos, total - 212 selos
3 lotes de selos de 900 reis (2 folhas) + 39 selos, total - 239 selos
Selos da Índia Portuguesa fabricados no reino com valor em reis fracos
3 lotes de selos de 5 reis tipo coroa (2 folhas) + 77 selos, total - 277 selos
1 lote de 2 selos de 10 reis tipo coroa, total - 2 selos
4 lotes de selos de 20 reis tipo coroa (3 folhas) + 12 selos, total - 312 selos
1 lote de 6 selos de 300 reis tipo coroa, total - 6 selos
Selos nativos da Índia da 1ª emissão, sem estrela, de 10 reis c/ sobret. 5 a vermelho
36 lotes de selos de 5/10 reis (35 folhas) + 97 selos, total – 3597 selos
Selos nativos da Índia da 1ª emissão, sem estrela, de 15 reis c/ sobretaxa 5 a preto
107 lotes de selos de 5/15 reis, tipo IIA ou IIB (106 folhas) + 9 selos, total - 10609 selos
Selos nativos da Índia da 1ª emissão, sem estrela, de 20 reis c/ sobretaxa 5 a preto
249 lotes de selos de 5/20 reis (tipo?) (248 folhas) + 5 selos, total – 24805 selos
Selos nativos da Índia da 2ª emissão, com estrela, de 10 reis c/ sobret. 5 a vermelho
4 lotes de selos de 5/10 reis (3 folhas) + 54 selos, total - 354 selos
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Selos nativos da Índia da 2ª emissão, com estrela, de 20 reis c/ sobretaxa 5 a preto
40 lotes de selos de 5/20 reis (39 folhas) + 83 selos, total - 3983 selos

Quem foram os principais compradores em leilão
Como era de prever, pelo
interesse demonstrado ao longo
deste processo, o maior comprador foi Faustino António Martins
que nos sete dias que durou o leilão comprou selos no valor de 1
508865 reis. O segundo maior comprador foi José Pinto Tavares Osório
Castelo Branco seguindo-se-lhe,
Bartolomeu Ferreira da Silva, Júlio
Alexandre Le Retord, J. W. Chaster,
J. N. Marsden, Augusto César de
Brito, Carvalho de Almeida, João
Pereira, Castanheira de Abreu, A.
C. Brito, Malta Marques, Ernesto
Pancada e Francisco Maria dos
Santos.
Contrariado pela realização do leilão, F. Martins, na revista
O Philatelista, n.º 14 de Agosto de
1888, de que era editor e director,
tecia vigorosas críticas à Direcção
Geral dos Correios de Lisboa, pelo
fracasso dos resultados obtidos em
leilão e que o fiasco não tinha tido
maiores proporções, porque ele e
os seus amigos, tinham comprado
40 000 selos.
Resultados do leilão em 14
de Junho de 1888
Transcrição do texto da
acta final da venda em leilão
Em conformidade do despacho
de V. Exa. de dois do corrente foi
aberta licitação pública nos dias 4,
5, 6, 7, 9, 11 e 12 de Junho para a venda de selos do Estado da Índia de emissões findas, divididos em 519
lotes, agrupados em séries de 100 selos ou menos, de cada um dos 22 tipos diferentes destinados à venda.
Catorze diversos licitantes disputaram a preferência na adjudicação de uns ou outros lotes, dando este
facto e o de produzir o leilão a cifra de 2:824.885 reis fortes mais de duas vezes o valor facial dos selos em
moeda fraca, a prova de que se não enganava esta Repartição quando, para fugir à influência das duas
correntes opostas que sobre ela actuavam, propôs a V. Exa. uma maneira de dividir os lotes que, desagradando a ambas as partes interessadas, colocou a venda nas condições de perfeita independência
e imparcialidade.
Tenho verdadeiro orgulho em afirmar este facto porque sei quanto eram constantes e persistentes e às
vezes insidiosas as representações, cartas anónimas e instâncias pessoais fizeram durante o período de
quasi 12 meses para afastar a Repartição da linha de procedimento que se tinha imposto a si própria.
O produto foi arrecadado nesta Repartição em logar seguro até ter o destino que superiormente for
determinado.
Dois lotes únicos, que no dia último do leilão não atingiram o valor facial talvez por causa da sua
importância (90 000 reis) foram mandados dividir em lotes de 10 selos e assim obtiveram a desejada
venda.
Cumpre-me recomendar à consideração de V. Exa. o 1º Oficial Chefe da 2ª Secção desta Repartição,
João José Lopes que acertadamente dirigio, de acordo comigo, durante mais de um mêz os preparativos
do leilão e coadjuvou a presidência dele, o amanuense Porfírio António Caminha Júnior que desempenhou
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muito bem o cargo de escriturário do leilão e cobrou as importâncias dos lotes, o servente José Rodrigues
Coelho que foi o pregoeiro do leilão e concorreu pela sua perícia para o bom resultado da venda e
finalmente o servente António Fernandes Gomes que teve trabalho excepcional com referência a este
leilão.
Ministério das Obras Públicas
2ª Repartição da Direcção Geral dos Correios, Telegraphos e Pharoes, em 14 de Junho de 1888.
O Chefe da Repartição
Pedro Alcântara Vidoeira
O produto do leilão no valor de 2:824.885 reis foram depositados na Caixa Geral de Depósitos à
ordem da Direcção Geral do Correios, Telégrafos e Faróis.
No dia 21 de Julho de 1888, foi distribuído pelos 4 empregados e pelo Chefe da Repartição que
intervieram no leilão, a quantia de 225 990 reis correspondente a 8% do resultado da venda do leilão,
conforme decisão do Ministro da Marinha e do Ultramar, de 19 e 20 de Junho por proposta do Conselheiro
Director Geral, Guilhermino Augusto de Barros.
A 29 de Março de 1889, a 7ª Repartição da Direcção Geral da Contabilidade Pública do Ministério
da Marinha e Ultramar fez a entrega ao Banco de Portugal da quantia de 2:598.895 reis produto líquido
da venda em leilão de selos de emissões findas do Estado da Índia. Em 13 de Abril 1889 foi depositado no
Banco de Portugal a quantia de 32.894 reis referentes a juros abonados pela Caixa Geral de Depósitos
provenientes do valor ali depositado e resultante da venda de selos.
Em 18 de Dezembro de 1888 são recebidos finalmente em Lisboa os dois cunhos, terminando
assim, a gloriosa epopeia da impressão em Goa, dos selos nativos da Índia Portuguesa.

Conclusões:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Os selos nativos da Índia Portuguesa despertaram desde sempre um grande interesse nos
colecionadores.
A Junta da Fazenda de Goa classificava os selos nativos apenas em dois tipos. Os selos da 1ª
emissão “sem estrela” e os da 2ª emissão “com estrela”
O sucesso da emissão dos selos determinou um grande consumo originando o quase
desaparecimento dos selos das primeiras emissões, nomeadamente das taxas de 10 e 20 réis.
Quando foi necessário constituir colecções, para satisfazer o pedido de Lisboa, só foi
possível reunir 12, que não puderam incluir os selos das primeiras emissões. Esta dificuldade é
evidente quando se comparam nos quadros, as quantidades de selos das taxas mais baixas.
Os selos de 10 réis, em muito pequena quantidade são todos esgotados na constituição
das colecções. Também os de 40, 100 e 200 réis são em muito pequeno número. Fica por
explicar o aparecimento no quadro V de selos de 20 réis que não estavam inventariados no
quadro I, isto é, antes do envio das colecções para Lisboa. Talvez tivessem sido encontrados
tardiamente após o inventário.
Há 125 anos o leilão dos selos da Índia constituiu um sucesso no meio filatélico.
Os selos apresentados a leilão, são sobretudo das taxas de 15 e de 20 réis, sem estrela, portanto
do Tipo II A ou B com sobretaxa 5 a preto. Também em grande quantidade são os selos de
5/10 sem estrela e 5/20 com estrela.
Todos os selos foram vendidos na primeira apresentação à praça. Só duas folhas de 900 réis,
por não terem sido vendidos no 1º dia, atendendo ao elevado valor facial, foram separadas
em blocos de 10 selos e todos vendidos no último dia do leilão.
Apesar de no leilão terem sido vendidas 497 folhas de 100 selos, de diferentes emissões, são
muito poucas as folhas que não foram fracionadas e que chegaram inteiras até aos dias de
hoje.
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Correspondências Oficiais e Particulares
II - Período Republicano
(Conclusão)
1.

Distribuição das Correspondências Ordinárias

Relativamente a esta Fase ou Procedimento
Postal, não efectuamos quaisquer acréscimos à Legislação
Postal transcrita no I Período deste estudo.
2.- “ Devolução ” e “ Reexpedição ” das
Correspondências Ordinárias

Armando Bordalo Sanches
cfportugal@mail.telepac.pt

Antes de iniciarmos a reprodução e a análise das
Correspondências Postais “ Devolvidas ” e “ Reexpedidas
“ respeitantes a este II Período, vamos proceder,
previamente, á apresentação e análise de uma preciosa
peça filatélica do Período Monárquico, na Figura 22 e,
à correcção da inoportuna gralha que
ocorreu na transcrição da Circular n.º 1
069 de 19.05.1904 (pág. 23 do Boletim n.º
441, de Setembro de 2013), por omissão
da sua alínea b), transcrevendo-a de
novo, na íntegra.
E).- Dupla “ Reexpedição ”, gratuita, de
Correspondência “ Franqueada ”, nos
termos do Art.º119.º e ao abrigo do Art.º
127.º, ambos do Regulamento Postal de
14.06.1902 e, sua posterior “ Devolução

Figura 22 - Frente e verso
Cortesia de José Correia
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”,à Estação Postal de procedência, nos termos do Art.120.º e ao abrigo do Art.127.º, do mesmo Regulamento Postal.
Apresento na Figura 22, um Sobrescrito franqueado, “ Reexpedido ” e “ Devolvido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das disposições, em epígrafe.
Sobrescrito franqueado e remetido da Mina de S. Domingos (CORR.º E TEL.º/16.SET.03/MINA DE S. DOMINGOS) -, via Mértola (CORR.º E TEL.º/16.SET09.03/MERTOLA) -, para Lisboa (LISBOA CENTRAL/18.09.03/2.ª SECÇÃO).
Em virtude do Destinatário se ter ausentado para outra localidade, voltou a Correspondência ao Correio (Lisboa), com o primitivo endereço rectificado e a indicação do novo destino (Casa do Ex.mo Senhor Com.(endador) W….. de Lima, Rua do Principe, 64/Vizella) e daí, a Estação Central de Lisboa – no estrito cumprimento dos Art.ºs
120.º e 127.º, supra referidos e em face da declaração do Carteiro manuscrita no Verso, “ Retirou para/Vizella./
Carvalho 109 ” -, a ter “ Reexpedido ”, gratuitamente, mas, por lapso, para “ Vozella ” (manuscrito no Frontispício do sobrescrito), onde foi recepcionada (CORR.º E TEL.º/19.SET.03/VOUZELLA).
Detectado o erro de encaminhamento na Estação de Vouzela, foi a Correspondência “ Reexpedida ”, (nos moldes anteriores) para Vizella (CORR.º E TEL.º/21.SET.03/VIZELLA).
Finalmente, por ser, “ Desconhecido em Vizella ”, conforme declaração manuscrita no Verso, pelo Carteiro, “ Antunes ”, foi a mesma, “ Devolvida ”, gratuitamente (nos termos do Art.120.º e ao abrigo do Art.127.º,
supra referidos), via Lisboa (LISBOA CENTRAL/22.10.03/2.ª SECÇÃO) e Mértola (CORR.º E TEL.º/23.OUT.03/
MERTOLA), à procedência, Mina de S. Domingos (CORR.º E TEL.º/25.OUT.03/MINA DE S. DOMINGOS).Tabela
de Portes de 1.12.1892.
Visando um procedimento uniforme no tratamento das Correspondências descritas nos Artigos
119.º e 127.º e das abrangidas pelo disposto no Artigo 128.º e seu § 2.º, foram emanadas algumas Circulares, que transcreverei e intercalarei, nos Grupos correspondentes:
“ Circular n.º 1 069, de 19 de Maio de 1904, da 1.ª Divisão da 4.ª Repartição
Os chefes dos serviços farão executar nas estações suas dependentes os seguintes preceitos:
a)As correspondências que, depois de terem sido entregues nos domicílios, ou às pessoas autorizadas
para as receber, forem encontradas nos receptáculos com a direcção nova, mas sem os novos selos, e
que por esse facto são consideradas como porteadas, deverão ser reexpedidas com a marca T na frente
do involucro e a declaração assinada no verso encontrada no receptáculo sem novos selos;
b)As correspondências a que no correio se dê nova direcção a pedido dos destinatários, ou por constar
onde eles residam na ocasião, serão reexpedidas com a declaração, também assinada, no verso, não
carece de nova franquia ”.
A.- “ Reexpedição ” de Correspondências Ordinárias que, depois de entregues nos domicílios dos Destinatários, voltaram ao Correio sem nova franquia, e como tal, “ Porteadas ”, nos termos do disposto no
Art.128.º do Regulamento Postal de 14.06.1902 e da alínea a) da Circular n.º 1 069 de 19.05.1904.
Apresento na Figura 1, um Sobrescrito “ Porteado ” e “ Reexpedido ”, nos termos das disposições,
em epígrafe.
Figura 1
Sobrescrito franqueado e remetido de BIARRITZ/2045/12.09.16/BSES/PYRENEES -, para Lisboa
(marca Hexagonal, LISBOA/18.9.16/CENTRAL, no
Verso), onde foi aberto e fechado (cinta em papel branco com a designação impressa a preto, ABERTA/PELA/CENSURA) pelo Censor n.º 10
(marca oval batida a azul, Frente/Verso, “ CENSURA/19.SET.1916/N.º 10 ”) e, posteriormente entregue no domicílio do Destinatário.
Em virtude do mesmo se ter ausentado para outra
localidade (Bussaco), voltou a Correspondência
ao Correio/Lisboa, com o primitivo endereço rectificado e a indicação do novo destino (Palace
Hotel – Bussaco) mas, sem a indispensável nova
franquia de, 2,5 Centavos e daí, a Estação Postal de
Lisboa (LISBOA CENTRAL/20.9.16/3.ª SECÇÃO) - no
estrito cumprimento do Art.º 128.º e da alínea a)
da Circular n.º 1 069, supra referidos -, a tenha
Porteado, no dobro do porte devido, 2,5 x 2 = 5
Centavos (valor manuscrito a lápis azul), batendo
a preto as marcas, Circular com T, incluso (Taxa
Devida/a Cobrar) e a Rectangular, “ ENTRADA
NO CORREIO/SEM/NOVA FRANQUIA ” e, “ Reexpedido ”, para a Estação Postal do Bussaco (marca Circular, CORR.º E
TEL.º/21.9.16/BUSSACO, no Verso), onde o Destinatário pagou em Selo (s) de Porteado afixado (s) e obliterado (s), no
Verso da mesma (posteriormente cortados), o porte devido de 5 Centavos. Tabela de Portes de, 14.02.1912.
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Reproduzo na Figura 2, um Sobrescrito “ Porteado ” e “ Reexpedido ”, nos termos das disposições,
em epígrafe.

Frente

Verso
Figura 2
Sobrescrito franqueado e remetido de Chacim (marca Circular, CORR.º E TEL.º/9.SET.37/CHACIM) -, para Viana do
Castelo (marca Circular, CORR.º E TEL.º/11.SET.37/VIANA DO CASTELO, no Verso), onde foi entregue no domicílio do
Destinatário. Em virtude do Destinatário se ter ausentado para outra localidade, voltou esta Correspondência ao
Correio, com o primitivo endereço rectificado/riscado e a indicação do novo destino (“ Rua do Século, 108/Lisboa ”,
manuscrito a tinta vermelha, no Frontispício) mas, sem a indispensável nova franquia de, 40 Centavos e daí, a Estação de
Viana do Castelo – no estrito cumprimento do Art.º 128.º e da alínea a) da Circular n.º 1069, supra referidos e, da declaração,
manuscrita a lápis preto no Verso, “ Encontrada na/ caixa sem nova/ franquia ”, pelo Distribuidor/Carteiro, “ Salgado
” -, a tenha, Porteado, no dobro do porte devido, 40 x 2 = 80 Centavos, batendo a preto a marca, Circular com o T,
incluso (Taxa Devida/a Cobrar) e manuscrevendo a lápis azul o Selo fixo de 80 (Centavos) e, “ Reexpedido ”, para
Lisboa (LISBOA CENTRAL/14.09.1937/2.ª SECÇÃO), onde foi batida a preto, a marca Circular com 5, incluso (Zona de
Distribuição) e confirmado o Porteado, através da afixação e obliteração de 1 Selo de Porteado de, 80 Centavos
(marca Oval, LISBOA CENTRAL/14-09-37/1.ª SECÇÃO), pago pelo Destinatário no acto da entrega. Tabela de Portes de
14.02.1924
.

“ Circular n.º 899, de 15 de Março de 1913, da 1.ª Divisão da 3.ª Direcção
Determina-se aos chefes de serviço dos correios de Lisboa e Porto e aos de correios e telégrafos de todos
os distritos que convidem os cônsules, agentes de empresas de navegação e donos de hotéis a não
conservarem em seu poder por mais de 15 dias as correspondências que lhes forem entregues por se
endereçarem a indivíduos a cuidado dos mesmos e que se não apresentem a recebê-las dentro daquele
prazo. Findo este deverão restituí-las ao carteiro ou distribuidor respectivo que as depositará anotadas na
estação de que dependa ”.
B.- “ Reexpedição ”, gratuita, de Correspondências Ordinárias que, depois de entregues em Hotéis,
voltaram ao Correio (Serviço do Porteiro) sem nova franquia (ao abrigo do Art.º 127.º e do § 2.º do Art.128.º,
ambos do Regulamento Postal de 14.06.1902 e da Circular n.º 899 de 15.03.1915).
Apresento na Figura 3, um Bilhete-Postal ilustrado “ Reexpedido ”, gratuitamente, ao abrigo das
disposições, em epígrafe.
Figura 3
Postal ilustrado franqueado mas, sob a suspeita do Selo
Postal de 1 Centavo, Tipo Ceres, já ter sido anteriormente
usado e daí, ter sido Porteado (T, manuscrito a lápis azul),
pela Estação expedidora (ilegível), antes de o remeter
para a Estação Postal do destino (marca Circular, CORR.º
E TEL.º/17.AGO.14/GEREZ), a qual, ao não confirmar a “
nulidade ” do Selo - conforme indicação manuscrita a
lápis azul, “ segue ” – a entregou no Grand Hotel Universal. Por o Destinatário se ter ausentado para outra localidade, voltou a Correspondência ao Correio /Estação
Postal do Gerez (Serviço do Porteiro) - com o primitivo
endereço rectificado/riscado, a indicação do novo destino (“ Campo de Sta. Anna, 49 – 2.º, Lisboa ”, manuscrito
a tinta preta) e, sem nova franquia – que, a “ Reexpediu
”, gratuitamente -, para Lisboa (marca Hexagonal, LISBOA/19.8.14/CENTRAL). Tabela de Portes de 14.02.1912.
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Apresento na Figura 4, um Bilhete-Postal ilustrado “ Reexpedido ”, gratuitamente, ao abrigo das
disposições, em epígrafe.

Figura 4 - Cortesia de Guilherme Rodrigues
Postal ilustrado franqueado e remetido de (ilegível), para um hóspede do Hotel Natividade, em Torres Vedras (marca
Circular, CORR.º E TEL.º/21.SET.16/TORRES VEDRAS) -, onde foi entregue (marca Oval, “ HOTEL NATIVIDADE/PROPRIETARIA/
Maria da Natividade Marques/AVENIDA 5 DE OUTUBRO/TORRES VEDRAS ”).
Por o destinatário se ter ausentado para outra localidade, voltou a Correspondência ao Correio /Estação Postal de
Torres Vedras (Serviço do Porteiro) - com o primitivo endereço rectificado/riscado, a indicação do novo destino (“ Hotel
Lisbonense, Figueira da Foz ”, manuscrito a tinta preta) e, sem nova franquia -, que a “ Reexpediu ”, gratuitamente,
para a Figueira da Foz (marca Circular, CORR.º E TEL.º/22.SET.16/FIGUEIRA DA FOZ).Tabela de Portes de 14.02.1912.

Reproduzo na Figura 5, um Bilhete-Postal Ilustrado “ Porteado ” mas, “ Reexpedido ”, gratuitamente,
ao abrigo das disposições legais em epígrafe e, nos termos do § 3.º do Art.120.º do Decreto de 24.04.1905.

Figura 5
Postal ilustrado não franqueado e como tal, “ Porteado ” – marca circular com T, incluso (Taxa Devida/a Cobrar),
batida a preto e “ Selo fixo ” de, 0,02 (Centavos), manuscrito a lápis preto, ambos no canto superior direito – pela
Estação Postal de Elvas, sem marca postal (data manuscrita, 14 de Julho de 1917) -, que o expediu para o Porto,
onde foi Porteado no dobro do porte devido de, 1 x 2 = 2 Centavos, através da afixação e obliteração de um Selo de
Porteado de, 2 Centavos, (marca Hexagonal, PORTO CENTRAL/?/2.ª SECÇÃO), a pagar pelo Destinatário.
Em virtude do Destinatário se ter ausentado para outra localidade, voltou a Correspondência ao Correio /Estação
Postal do Porto (Serviço do Porteiro) – com, o primitivo endereço rectificado/riscado, a indicação manuscrita a lápis
roxo do novo destino (“ Rocio 26 4.º, Lisbôa ”) e, sem nova franquia – a qual, após ter obliterado o referido Selo de
2 Centavos, com a marca/palavra “ Reexpedido ”, batida a preto e em caracteres bem visíveis, a “ Reexpediu ”,
gratuitamente, para Lisboa, onde foi confirmado o “ Porteado”, através da afixação e obliteração de um novo Selo de
2 Centavos, (marca Oval, LISBOA CENTRAL/20.7.17/1.ª SECÇÃO), a pagar pelo Destinatário, no acto da entrega. Tabela
de portes de 14.02.1912.

“ Circular n.º 1 505, de 9 de Julho de 1913, da 1.ª Divisão da 2.ª Direcção
Havendo estações que não procedem de acordo com as determinações de alguns artigos do
regulamento em vigor, e julgando-se que assim procedam por má interpretação de tais artigos, aliás
claros, chama-se a atenção para o seguinte:
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A correspondência ordinária que não pode ser entregue aos destinatários é tratada por três modos
diversos:
1.º É reexpedida a esses mesmos destinatários quando eles mudarem de residência e se conheça essa
nova residência (Art.119.º).
2.º É devolvida aos remetentes quando os seus nomes e residência vêm indicados nos invólucros (art.120.º).
3.º É enviada à secção de refugos, quando não possa ser entregue aos destinatários nem restituída aos
remetentes e tenha completado os prazos fixados no art.155.º ”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C).- 1.º - “ Reexpedição ”, gratuita, de Correspondências Ordinárias, nos termos do Art.119.º e, ao abrigo
do Art.127.º do Regulamento Postal de 14.06.1902 e da alínea b) da Circular n.º 1 069 de 19.05.1904 (“
Não Carece de Nova Franquia ”) e/ou, 2.º - “ Devolução ”, gratuita, nos termos do Art.120.º do Decreto de
24.4.1905 e ao abrigo do Art.127.º, do referido R. Postal de 1902.
Apresento na Figura 6, um Bilhete-Postal ilustrado (indevidamente circulado como Impresso), “
Reexpedido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das disposições constantes no Ponto 1.º, em epígrafe.

Frente

Verso

Figura 6
Postal Ilustrado franqueado e remetido de Felgueiras (marca Circular, CORR.º E TEL.º/18.MAI.11/FELGUEIRAS), para
Coimbra (marca Circular, CORR.º E TEL.º/19.MAI.11).
Tendo o Destinatário se ausentado para outra localidade, voltou a Correspondência ao Correio/ Estação de Coimbra
– com o primitivo endereço rectificado/riscado, a indicação do novo destino (“ Villa de Felgueiras ”, manuscrito a tinta
preta) e a declaração/marca linear, “ Não carece de nova franquia – F Silva n. 10 ”, batida a preto, pelo Distribuidor
– que, a “ Reexpediu ”, gratuitamente, para Felgueiras (marca Circular, CORR.º E TEL.º/20.MAI.11). Tabela de Portes de
9.04.1908.

Apresento na Figura 7, um Bilhete-Postal ilustrado “ Reexpedido ”, gratuitamente, nos termos e ao
abrigo das disposições constantes no Ponto 1.º, em epígrafe.
Figura 7
Postal ilustrado franqueado (Selo no Verso) e
remetido de C. Blanc/França -29.07.1913 (Verso)
-, para o Porto (marca Hexagonal, PORTO
CENTRAL/31.7.13/3.ª SECÇÃO).
Tendo o Destinatário se ausentado para outra
localidade, voltou a Correspondência ao Correio/
Estação do Porto – com o primitivo endereço
rectificado/riscado e a indicação do novo destino
“ Rua de Bento de/ Freitas, 43/Villa do Conde ”,
manuscrito a lápis lilás, pelo Distribuidor -, a qual,
após ter batido a preto a marca rectangular, “ NÃO
CARECE DE NOVA FRANQUIA ”, a “ Reexpediu ”,
gratuitamente, para Villa do Conde (marca Circular,
CORR.º E TEL.º/1.AGO.13/VILLA DO CONDE). (Tabela
de Portes de 14.02.1912).

Reproduzo na Figura 8, um BilhetePostal ilustrado “ Reexpedido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das disposições constantes no
Ponto 1.º, em epígrafe.
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Figura 8
Postal ilustrado franqueado (Selo no Verso) e
remetido de Lisieux/França -30.8.27 -, para o Porto.
Por o Destinatário se ter ausentado para outra
localidade, voltou a Correspondência ao Correio/
Estação do Porto - com o primitivo endereço
rectificado/riscado e a indicação do novo destino “
Palace Hotel/Curia ”, manuscrito a lápis preto, pelo
Distribuidor -, a qual, após ter batido a preto a marca
rectangular, “ NÃO CARECE DE NOVA FRANQUIA ”,
a “ Reexpediu ”, gratuitamente, via Curia (marca
Circular, CORR.º E TEL.º/4.SET.27/CURIA), para o Hotel
Palace (marca Circular, CORR.º E TEL.º/4.SET.27/
CURIA-PALACE).Tabela de Portes de 14.02.1924.

Apresento na Figura 9, um Sobrescrito “ Reexpedido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das
disposições constantes no Ponto 1.º, em epígrafe.
Figura 9
Sobrescrito franqueado e com o Selo do Imposto Postal dos Padrões da Grande Guerra, remetido de Lisboa (marca Hexagonal, LISBOA/13.12.28/CCENTRAL),
para o Porto (marca Circular, PORTO/14.12.28/3.ª
SECÇÃO, no Verso).
Tendo o Destinatário se ausentado para outra localidade, voltou a Correspondência ao Correio/ Estação do Porto - com o primitivo endereço rectificado/
riscado e a indicação do novo destino “ Rua da Bistega 57 – 3.º Direito/Lisboa ”, manuscrito a tinta, pelo
Distribuidor -, a qual, após ter batido a preto a marca
rectangular, “ NÃO CARECE DE NOVA FRANQUIA ”,
a “ Reexpediu ”, gratuitamente, para Lisboa (marca
Circular, LISBOA CENTRAL/16.12.28/2.ª SECÇÃO, no
Verso). Tabela de Portes de 14.02.1924.

Reproduzo na Figura 10, um Sobrescrito “ Reexpedido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo
das disposições constantes no Ponto 1.º, em epígrafe.

Figura 10
Sobrescrito franqueado e remetido de Santo Tirso
(marca Circular, CORR.º E TEL.º/25.JUL.39/SANTO
TIRSO), para o Porto (marca Circular, PORTO
CENTRAL/25.7.39/2.ª SECÇÃO, no Verso).
Em virtude do Destinatário se ter ausentado para
outra localidade, voltou a Correspondência ao
Correio/Estação Central do Porto - com o primitivo
endereço rectificado/riscado e a indicação do
novo destino, “ Pensão Villas/Caldas das Taipas ”,
manuscrita a tinta vermelha, pelo “ C.E. 52 A (1),
A. Oliveira ” -, a qual, após ter batido a marca
rectangular, “ NÃO CARECE DE NOVA FRANQUIA
”, a “ Reexpediu ”, gratuitamente, para as Caldas
das Taipas (marca Circular, CALDAS/27.JUL.39/DAS
TAIPAS, no Verso).Tabela de Portes de Portes de
14.02.1924.

(1).- C. E. 52 A - Carteiro Extraordinário.
A Direcção dos Serviços de Exploração Postal (D.S.P.) - criada por Decreto de 10 de Maio de 1919 e
integrante da Administração Geral dos Correios e Telégrafos -, tinha nos seus quadros, um número fixo de
Carteiros Efectivos. Os Efectivos excedentários nos referidos quadros, enquanto não fossem chamados a
ocupar vacaturas, eram considerados Carteiros Extraordinários e serviam no impedimento dos Efectivos
ou em outro trabalho do Correio sem aumento de vencimento, salvo as ajudas de custo por condução
de malas.
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Apresento na Figura 11, um Sobrescrito “ Reexpedido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das
disposições constantes no Ponto 1.º, em epígrafe.

Figura 11
Sobrescrito franqueado e remetido de Ponte de Lima (marca Circular, CTT/10.7.50/PONTE DE LIMA), para a Foz do
Douro (marca Circular, CORREIOS/10.VII.1950/PORTO, no Verso).
Em virtude do Destinatário se ter ausentado para outra localidade, voltou a Correspondência ao Correio/Estação do
Porto - com o primitivo endereço rectificado/riscado e a indicação do novo destino, “ Rua da Bela Vista/À Lapa 57-1.º/
Lisboa ”, manuscrita a tinta preta, pelo Distribuidor/Carteiro, “ E.M.Campos/C.64-A/11/7/50 ” -, a qual, após ter batido
a marca rectangular, “ NÃO CARECE DE NOVA/ FRANQUIA ”, a “ Reexpediu ”, gratuitamente, para Lisboa (marca
Circular, CORREIOS/12.VII.1950/LISBOA, no Verso).Tabela de Portes de 19.01.1949.

Apresento na Figura 12, um Sobrescrito “ Reexpedido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das
disposições constantes no Ponto 1.º, em epígrafe.

Figura 12
Sobrescrito franqueado e remetido do Porto (marca Circular, CORREIOS/16.9.48/PORTO), para Lanhelas/Minho (marca
Circular, C.T.T./17.SET.48/LANHELAS, no Verso).
Tendo o Destinatário se ausentado para outra localidade, voltou a Correspondência ao Correio/Estação de Lanhelas
- com o primitivo endereço rectificado/riscado e a indicação do novo destino, “ Rua Alto da Vila 122/Foz do Douro/
Porto ”, manuscrita a tinta preta, pelo Distribuidor -, a qual, após ter batido a marca linear, “ Est. Postal de Lanhellas/
NÃO PRECISA NOVA FRANQUIA ”, a “ Reexpediu ”, gratuitamente, para o Porto. Tabela de Portes de 19.01.1949.
Reproduzo na Figura 13, um Sobrescrito “ Reexpedido ” e “ Devolvido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das
disposições constantes no do Ponto 2.º, em epígrafe.
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Figura 13
Sobrescrito franqueado e remetido de Viana do Castelo (marca Circular, CORREIOS/8.8.50/CTT/VIANA DO CASTELO,
no Verso) -, para Paredes de Coura (marca Circular, CORR.º E TEL.º/9.AGO.50/PAREDES DE COURA, no Verso).
Tendo o Destinatário se ausentado para outra localidade (Arcos de Valdevez), voltou a Correspondência ao Correio/
Estação de P. de Coura - com o primitivo endereço rectificado/riscado e a indicação do novo destino, “Arcos de
Valdevez ”, manuscrita a tinta verde - que, a “ Reexpediu ”, gratuitamente, via Valença (marca Circular, CORR.º E
TEL.º/12 AGO.50/VALENÇA, no Verso) e Monção (marca Circular, CTT/13.8.50/MONÇÃO, no Verso), para Arcos de
Valdevez (CTT/13 AGO.50/ARCOS DE VALDEVEZ, no Verso).
Por o referido Destinatário já se encontrar na Póvoa do Varzim, voltou a Correspondência ao Correio/A. de Valdevez
– com o anterior endereço rectificado/riscado e a indicação do novo destino, “ Pensão Fenianos, Povoa de Varzim “,
manuscrita a tinta preta – que, a “ Reexpediu ”, gratuitamente, para a Povoa de Varzim (CTT/16 AGO.50/POVOA DE
VARZIM, no Verso).
Finalmente, por se ter apurado que o Destinatário já tinha regressado a Viana do Castelo, voltou a Correspondência
ao Correio/P. Varzim – com o anterior endereço riscado e a indicação/palavra, manuscrita e sublinhada a tinta lilás,
“ Devolvido ”, no Frontispício e a identificação do Distribuidor, manuscrita a tinta azul no Verso, “ Aníbal Rodrigues
”- a qual, após ter batido a tinta preta as marcas rectangulares, “ REEXPEDIDO ”, no Frontispício e, “ NÃO CARECE DE
NOVA FRANQUIA ”, no Frontispício e no Verso, a “ Devolveu ”, gratuitamente, (CTT/17.AGO.50/POVOA DE VARZIM), à
Estação Postal de procedência (Viana do Castelo), onde foi entregue/devolvida, ao Remetente. Tabela de Portes de
19.01.1949.

D).- 1.º - “ Reexpedição ”, gratuita, de Correspondências, “ Não franqueadas ” ou “ Insuficientemente
franqueadas ”, ao abrigo do Art.º127.º, do Regulamento Postal de 1902 e nos termos do § 3.º do Art.120.º, do
Decreto de 24.04.1905 e/ou, 2.º - “ Devolução ”, gratuita, das mesmas, à Estação Postal de procedência,
ao abrigo do Art.127.º, do Regulamento Postal de 1902 e nos termos do Art.120.º e seu § 3.º, do Decreto
de 24.04.1905.
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Reproduzo na Figura 14, um Sobrescrito “ Não Franqueado ” e como tal, “ Porteado ” mas,
Reexpedido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das disposições constantes no Ponto 1.º, em epígrafe.

Figura 14 - Frente e verso
Carta não franqueada, posta a bordo, algures
no alto mar (conforme marca linear batida a
violeta, “ PAQUEBOT ”), via Londres (LONDON/13
AU/ 15/F.S.6), onde foi “Porteada ”- marca
Hexagonal com T, incluso (Taxa Devida/a
Cobrar), batida a preto - e expedida para
Lisboa que, confirmou a anomalia, Porteando-a
no dobro do porte devido, 5 x 2 = 10 Centavos,
através do “ Selo fixo de 10 C. ”, manuscrito a
lápis azul e da afixação e obliteração (marca
Oval, LISBOA CENTRAL/18.8.15/1.ª SECÇÃO) de
um Selo de Porteado de, 100 Réis = 10 Centavos
c/sobrecarga República -, a pagar pelo
Destinatário.
Tendo o Destinatário se ausentado para outra
localidade, voltou a Correspondência ao
Correio/Estação de Lisboa – com o primitivo
endereço rectificado/riscado e a indicação do
novo destino, “ R. Rodrigues Freitas 17/Cascaes
”, manuscrita a lápis violeta, pelo Distribuidor/
Carteiro, “ Gaspar/173 ”, no Verso -, a qual, após
ter manuscrito a tinta vermelha e em caracteres
bem visíveis, a palavra “ Reexpedido ”, sobre o
referido Selo de 100 Réis/10 C., a “ Reexpediu ”,
gratuitamente, para Cascaes que, reconfirmou
o Porteado, afixando e obliterando, 2 Selos de
Porteado, perfazendo 10 Centavos (marca Oval,
CORR.º E TEL.º/26AGO.15/CASCAES, no Verso) -,
pagos pelo Destinatário no acto da distribuição/
entrega. Tabela de Portes de 14.02.1912.

Apresento na Figura 15, um Sobrescrito “ Insuficientemente Franqueado ” e como tal, “ Porteado
” mas, “ Reexpedido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das disposições constantes no Ponto 1.º,
em epígrafe.
Figura 15
Sobrescrito insuficientemente franqueado, remetido
de S. Tomé (marca Circular, AFRICA OCIDENTAL/9.
SET.19/CORREIO DE S. THOME), para Lisboa, onde foi,
Porteado, no dobro do porte em falta, 2 x 2 = 4 Centavos
- marca Circular com T e Selo fixo de 4 C., inclusos
(Taxa Devida/a Cobrar de, 4 Centavos) e afixação
e obliteração de 2 Selos de Porteado de, 1+ 3 = 4
Centavos (marca Oval, LISBOA CENTRAL/5.10.19/1.ª
SECÇÃO), a pagar pelo Destinatário.
Em virtude do mesmo se ter ausentado para outro
domicílio, voltou a Correspondência ao Correio/
Estação Postal de Lisboa – com o primitivo endereço
rectificado/riscado e a indicação do novo destino,
“ Rua do Seculo 108 1.º/Lisboa ”, manuscrita a
lápis violeta, bem como no verso, “ Pinhão 99 ”
(Distribuidor/Carteiro) -, a qual, sem ter batido ou
manuscrito a palavra “ Reexpedido ”, em caracteres
bem visíveis, a “ Reexpediu ”, gratuitamente, para
Lisboa. Tabela de Portes de 13.06.1919.
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Reproduzo na Figura 16, um Bilhete-Postal Ilustrado “ Insuficientemente Franqueado ” e como tal,“
Porteado ” mas, “ Reexpedido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das disposições constantes no
Ponto 1.º, em epígrafe.

Figura 16
Postal ilustrado originário da Ilha do Fogo -17.7.920 (canto superior esquerdo), insuficientemente franqueado e como
tal, Porteado - marcas, Circular com T, incluso (Taxa Devida/a Cobrar), batida a preto e Oval com, Multa/Centavos,
inclusos, batida a preto e Selo fixo 2 (Centavos), manuscrito a lápis azul – e, expedido pelo Correio de Cabo Verde 29 JUL.20 – para a Estação Central de Lisboa que, confirmou a referida insuficiência, Porteando-o, no dobro do porte
em falta, 1 x 2 = 2 Centavos, através da afixação e obliteração de 1 Selo de Porteado de 2 C. (marca Oval, LISBOA
CENTRAL/7.8.20/1.ª SECÇÂO), a pagar pelo Destinatário.
Tendo o Destinatário se ausentado para outra localidade, voltou a Correspondência ao Correio/Estação Central de
Lisboa – com o primitivo endereço rectificado/riscado e a indicação do novo destino, “ Hotel Roza/Curia ”, manuscrita
a tinta vermelha sobre a mesma indicação, a lápis preto bem como, “ Simmão 79 ” (Carteiro/Distribuidor) - a qual, após
ter manuscrito a tinta vermelha e em caracteres bem visíveis, a palavra “ Reexpedido ”, a “ Reexpediu ”, gratuitamente,
para a Curia. Tabela de Portes de 13.06.1919.

Reproduzo na Figura 17, um Bilhete-Postal ilustrado, “ Insuficientemente franqueado ” e como tal,
“ Porteado ” mas, “ Reexpedido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das disposições constantes no
Ponto 1º, em epígrafe.

Frente

Verso
Figura 17
Postal ilustrado insuficientemente franqueado e como tal, Porteado – Marca rectangular com T, incluso (Taxa Devida/a
Cobrar) – e expedido de Hamburg/Alemanha (HAMBURG/7.4.21/1), para Lisboa que, validou a referida insuficiência,
porteando-o no dobro do porte em falta, 18 x 2 = 36 Centavos, através do “ Selo fixo 36 C.”, manuscrito a lápis azul e da
afixação e obliteração de 5 Selos de Porteado 10 + 10 +10 + 3 +3 = 36 Centavos (marca Oval, LISBOA CENTRAL/14.4.21/1.ª
SECÇÃO), a pagar pelo Destinatário.
Tendo o Destinatário se ausentado para outra localidade, voltou a Correspondência ao Correio/Estação Central de
Lisboa – com o primitivo endereço rectificado/riscado e a indicação do novo destino, “ R. da Flores 45 – 3.º/Porto
”, manuscrita a tinta preta -, a qual, após ter manuscrito a tinta vermelha e em caracteres bem visíveis, a palavra
“ Reexpedido ”, sobre o referidos 5 Selos de 36 C., a “ Reexpediu ”, gratuitamente, para o Porto que, reconfirmou o
Porteado, afixando e obliterando, novamente, 5 Selos de Porteado perfazendo, 36 Centavos (marca Oval, PORTO
CENTRAL/17.4.21/1.ª SECÇÃO) -, pagos pelo Destinatário no acto de distribuição ou entrega. Tabela de Portes de
1.04.1921.
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Apresento na Figura 18, um Sobrescrito “ Insuficientemente Franqueado ” e como tal, “ Porteado
” mas, “ Reexpedido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das disposições constantes no Ponto 1.º,
em epígrafe.

Frente

Verso
Figura 18
Sobrescrito não franqueado - em virtude do Selo tipo Lusíadas de 10 C. ter sido considerado “ Nulo ” (manuscrito a lápis azul)
pelo funcionário, A. Silva (batido a preto sobre o Selo) e do presumível extravio de outro (s) Selo (s) Postais - e como tal, Porteado, no dobro do Porte devido, 50 C. x 2 = 1$00 – marca Circular com T, incluso (Taxa Devida a Cobrar) e Selo Fixo 1.00, manuscrito a tinta preta) -, e expedido pela Estação Postal (?), para Lisboa (marca Circular, LISBOA NORTE/8.9.42/2.ª SECÇÃO)
– que, validou a descrita anomalia, através da afixação e obliteração de, 2 Selos de Porteado de, 60 + 40 = 1$00, a pagar
pelo Destinatário. Tendo o mesmo se ausentado para outra localidade, voltou a Correspondência ao Correio/Estação Postal
de Lisboa – com o primitivo endereço rectificado/riscado e a indicação do novo destino, “ A destinatária encontra-se na/
Avenida D. Carlos 1º N.º 30, em/frente da Cidadela/Cascais ”, manuscrita a tinta preta no Verso, pelo Carteiro, “ Mattos/91,
9/9/42 ” -, a qual, após ter batido a preto e em caracteres bem visíveis, a palavra “ Reexpedido ” , sobre os referidos 2 Selos
de Porteado, a “ Reexpediu ”, gratuitamente, para Cascais (marca Circular, COR.º E TEL.º/14.SET.42/CASCAIS), que reconfirmou o Porteado, afixando e obliterando, 4 Selos de Porteado de, 20 + 20 +30 + 30 = 1$00 (marca Oval, CORR.º E TEL.º/14.SET.42/
CASCAIS) -, pagos pelo Destinatário no acto da entrega. Tabela de Portes de 1.09.1941.

Apresento na Figura 19, um Impresso classificado como Carta “ Insuficientemente Franqueada ”
e como tal, “ Porteado ” mas, “ Reexpedido ” e “ Devolvido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das
disposições constantes no Ponto 2, em epígrafe.
Figura 19
Impresso franqueado – Bilhete de estabelecimento
comercial - e expedido da Estação do Porto (marca
Hexagonal, PORTO CENTRAL/23.3.28/3.ª SECÇÃO) –
onde, no decurso de Verificação Postal, ao terem
sido detectadas indicações manuscritas para além
das permitidas (2), foi Classificado e Porteado,
como Carta insuficientemente franqueada, (marca
Circular com T, incluso, Taxa Devida/a Cobrar,
batida a preto e 30 a/50, manuscritos a lápis azul) -,
para a Estação de Lamego (marca Circular, CORR.º
E TEL.º/24.MAR.28/LAMEGO, no Verso) que, validou
a anomalia e a insuficiência descritas, Porteando-o,
no dobro do porte em falta, 25 x 2 = 50 Centavos,
através da afixação e obliteração de, 1 Selo de
Porteado de 50 C. (marca Circular, CORR.º E TEL.º/?/
LAMEGO), a pagar pelo Destinatário.
Recusada pelo Destinatário, conforme declaração
e assinatura, manuscritas a lápis preto pelo Carteiro,
no Frontispício – “ Recuzado/pelo destina/tario/$50
”, “ Azevedo ”-, voltou a Correspondência à Estação
de Lamego, a qual, após ter manuscrito em caracteres bem visíveis, a tinta vermelha, sobre o Selo de Porteado de
50C., a palavra, “ Reexpedida ” e, “ Ao remetente ”, no Frontispício, a “ Devolveu ”, gratuitamente, à Estação Postal de
procedência (Porto), que reconfirmou o Porteado, afixando e obliterando, 1 Selo de 50 Centavos (marca Oval, PORTO
CENTRAL/3.4.28/1.ª SECÇÃO) -, pago pelo Remetente no acto da entrega/devolução. Tabela de portes de 14.02.1924.
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(2).- No caso em apreço, somente as indicações descritas no § 5.º e sua alínea a) e, ainda, nos termos do
disposto no § 8.º e § 9.º, todos do Art.º 22.º, do citado Regulamento Postal.
Apresento na Figura 20, um Bilhete-postal ilustrado, “ Não franqueado ” e como tal, “ Porteado ”
mas, “ Reexpedido ”e “ Devolvido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das disposições constantes do
Ponto 2, em epígrafe.
Figura 20 - Frente e verso
Sobrescrito não franqueado e como tal, Porteado - marca Circular com T, incluso (Taxa
Devida/a Cobrar), batida a preto -, e expedido
pela Estação Postal de Braga (marca Circular,
CORR.º E TEL.º/21.DEZ.32/BRAGA), para Coimbra

(marca Octogonal, CORR.º E TEL.º/21.12.32/
COIMBRA) que, validou a descrita anomalia,
Porteando-o, no dobro do porte devido, 40 x 2
= 80 C., através da afixação e obliteração no
Verso de, 5 Selos de Porteado, 48+8+8+8+8 = 80
CENTAVOS (marca Circular, CORR.º E TEL.º/22.
DEZ.32/COIMBRA) -, a pagar pelo Destinatário.
Recusada pelo Destinatário, conforme declaração e assinatura, manuscritas a lápis preto
pelo Carteiro, no Verso – “ Recusado ”, “ Macario ”-, voltou a Correspondência à Estação de Coimbra, a qual, após ter manuscrito, a tinta vermelha e em caracteres bem visíveis, sobre os referidos 5 Selos de Porteado, a palavra, “ Reexpedida ” e, no
Frontispício, a palavra, “ Remetente ”, a “ Devolveu ”, gratuitamente, à Estação de procedência (Braga), onde o Remetente
no acto da entrega/devolução, pagou o porte devido. Tabela de Portes de 14.02.1924.

Apresento na Figura 21, um Sobrescrito, “ Insuficientemente Franqueado ” e como tal, “ Porteado
”mas, “ Reexpedido ”e “ Devolvido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das disposições constantes
do Ponto 2, em epígrafe.
Figura 21 - Frente
Sobrescrito insuficientemente franqueado,
por excesso de peso (superior a 20g.) e como
tal, Porteado - marca Circular com T, incluso
(Taxa Devida/a Cobrar), batida a preto e 1,00
e 24g., manuscritos a lápis azul, no Frontispício
-, e expedido da Estação Postal do Bombarral
(marca Circular, CORR.º E TEL.º/27.JAN.46/
BOMBARRAL) para Lisboa (marca Circular,
CORREIOS/II/28.JAN.46/CTT/LISBOA)
que,
validou a descrita anomalia, Porteando-o,
no dobro do porte devido, 50 x 2 = 1$00,
através da afixação e obliteração de, 1 Selo
de Porteado de, 1$00 (marca Oval, LISBOA
CENTRAL/28-1-46/1.ª SECÇÂO, no Verso) -, a
pagar pelo Destinatário.
Não tendo sido distribuída (por motivo não
declarado/escrito no Verso) nem reclamada
pelo Destinatário - conforme marca rectangular
bilingue, batida a preto no Frontispício, “ PAS
RECLAMÉ/NÃO RECLAMADO ”-, procedeu a
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Estação receptora (marca Oval, LISBOA
CENTRAL/13-2-46/1.ª SECCÇÂO), após, no
Verso, ter batido a preto em caracteres bem
visíveis, sobre o referido Selo de Porteado
de 1$00, a palavra, “ REEXPEDIDO ” e, no
Frontispício, ter batido a preto a marca
rectangular “ DEVOLVIDO AO REMETENTE ”
e manuscrito a tinta vermelha, a palavra,“
Remetente ” -, à “ Devolução ”, gratuita
da Correspondência, para a Estação de
procedência (Bombarral) que, reconfirmou
o Porteado, afixando e obliterando, 1
novo Selo de Porteado de, 1$00 (marca
Circular, CORR.º E TEL.º CENTRAL/15.FEV.46/
BOMBARRAL), pago pelo Remetente no
acto da entrega/devolução. Tabela de
Portes de 1.09.1941.
Figura 21 - verso

Apresento na Figura 22, um Impresso classificado como Carta “ Insuficientemente Franqueada ”
e como tal, “ Porteado ” mas, “ Reexpedido ”e “ Devolvido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das
disposições constantes do Ponto 2, em epígrafe.

Frente e verso sobrescrito

Frente e verso cartão interior
Figura 22
Impresso - Bilhete de Boas Festas, incluso, em sobrescrito cerrado/fechado (3) -, franqueado com Selo (s), perfazendo
10 Centavos (4) e remetido de, Leixões/Mattozinhos (?), via Porto (marca Circular, PORTO CENTRAL/III/24.12.42/3.º SECTOR) - onde, ao ser aberto, no decurso de Verificação Postal, se detectaram indicações manuscritas para além das
permitidas (3) e daí, ter sido Classificado e Porteado, como Carta insuficientemente franqueada (marca Circular com
T, incluso, Taxa Devida/a Cobrar, batida a preto) -, para Lisboa que, validou a anomalia e a insuficiência descritas,
Porteando-o, no dobro do porte devido, 40 x 2 = 80 C., através da afixação e obliteração de, 1 Selo de Porteado, 80
CENTAVOS (marca Circular, LISBOA CENTRAL/28 12 42/ 1.ª SECÇÃO) -, a pagar pelo Destinatário.
Recusado pelo Destinatário - conforme declaração, assinatura e data, manuscritas a lápis preto pelo Carteiro, no Verso, “ Recusado pelo destinatário ”, “ (?) C 1 ”, “ 30/12/942 ” -, voltou a Correspondência à Estação de Lisboa, a qual,
após no Verso, ter batido a tinta preta e em caracteres bem visíveis, sobre os referidos Selos de Porteado, a palavra, “
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REEXPEDIDO ” e no Frontispício, “REEXPEDIDO ” e a marca rectangular “ DEVOLVIDO AO REMETENTE ”, a Devolveu, gratuitamente, à Estação Postal de procedência, Mattosinhos (marca Circular, CORR.º E TEL.º/5.JAN.43/MATTOSINHOS), onde
o Remetente no acto da entrega/devolução, pagou o porte em falta. Tabela de Portes de 1.09.1941.

(3).- Nos termos do disposto no § 8.º do Art.º 22.º do Regulamento Postal de 1902, este tipo de impresso tinha
de circular em sobrescrito aberto.
No caso em apreço, somente as indicações descritas no § 5.º e suas alíneas a) e h), do Art.º 22.º do citado
Regulamento Postal.
(4).- O (s) Selo (s) em questão, foi(ram) posteriormente retirado(s), já que os Impressos “ com absoluta falta
de franquia ” ( Não franqueados) não podiam ser expedidos (§ 11.º do Art.22.º do citado Regulamento Postal).
Apresento na Figura 23, um Impresso classificado como Carta “ Insuficientemente Franqueada ”
e como tal, “ Porteado ” mas, “ Reexpedido ”e “ Devolvido ”, gratuitamente, nos termos e ao abrigo das
disposições constantes no Ponto 2, em epígrafe.

Frente

Figura 23

Verso

Impresso – Bilhete de Boas Festas, incluso, em sobrescrito aberto –, franqueado e remetido de Lisboa (marca Circular,
LISBOA/I/26.12.42/NORTE), na qual, após terem sido detectadas, no decurso de Verificação Postal, indicações
manuscritas para além das permitidas (5) foi Classificado e Porteado (Selo fixo de, 80 (C.), manuscrito a lápis azul), como
Carta insuficientemente franqueada -, para Lisboa que, validou a anomalia e a insuficiência descritas, Porteando-o,
no dobro do porte devido, 40 x 2 = 80 C., através da afixação e obliteração de, 1 Selo de Porteado de, 80 CENTAVOS
(marca Circular, LISBOA - NORTE/?/ 1.ª SECÇÃO) -, a pagar pelo Destinatário.
Certamente, por ter sido recusado pelo Destinatário, voltou a Correspondência à Estação de Lisboa, a qual, após
bater a tinta preta e em caracteres bem visíveis, sobre o referido Selo de Porteado de 80 c., as palavras, “ REEXPEDIDO/
LISBOA - NORTE ”, a Devolveu, gratuitamente, à Estação de procedência (Lisboa/Norte), onde o Remetente no acto
da entrega/devolução, pagou o porte em falta. Tabela de Portes de 1.09.1941.

(5).- No caso em apreço – apesar do Sobrescrito já não conter o referido Bilhete -, somente as indicações
descritas no § 5.º e suas alíneas a) e h), do Art.º 22.º do citado Regulamento Postal.

Faça um seu amigo associado do
Clube Filatélico de Portugal
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Selos com estórias

e outras curiosidades filatélicas
(VI)
Há 70 anos, mais precisamente no dia 3 de
Fevereiro de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial,
o navio norte-americano de transporte de tropas
“Dorchester”, de 5.649 toneladas, levando a bordo 902
homens (a maioria jovens recrutas), quando se dirigia
para o Reino Unido, foi torpedeado, nas águas geladas
da Gronelândia, por um submarino alemão. Este trágico
acontecimento motivou um dos mais extraordinários
actos de coragem e de auto sacrifício.

René Rodrigues da Silva
renesilva@netcabo.pt

O USAT “Dorchester” era um de três navios de
transporte de tropas integrado num comboio naval
escoltado por três embarcações da guarda costeira dos
EUA. Para chegar ao Reino Unido, o referido comboio
teria de passar por uma zona infestada de submarinos
alemães.
Detectado pelo submarino U-223, o respectivo
comandante deu ordem de ataque. Um dos torpedos
lançados atingiu em cheio o navio de transporte de
tropas acima referido, onde se instalou o pânico.
Recorda-se que, aquela hora (uma da manhã) a maioria
dos homens estava a dormir.
O pânico generalizado, a dificuldade de, em
plena noite, se encontrarem os cintos de salvação e o
facto dos 14 barcos salva-vidas apenas dois terem sido
lançados à água, criou situações dramáticas difíceis
de descrever. Em escassos 27 minutos o navio afundou
levando consigo 675 homens.
Durante as operações de salvamento, de que
resultaram apenas 227 sobreviventes, quatro tenentes
capelães do Exército americano desenvolveram,
junto dos feridos e dos desorientados, com exemplar
serenidade e invulgar determinação, acções de
encorajamento e de conforto espiritual.
Verificando que muitos recrutas haviam perdido
os seus coletes salva-vidas ou não sabiam nadar, estes
quatro capelães, de confissões diferentes, como adiante
referiremos, decidiram ficar no navio e facultar os seus
coletes salva-vidas a quatro recrutas. Rezando, cada
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um na tradição da sua própria fé, foram, segundo numerosas testemunhas, tragados pelas ondas que
submergiram o navio.
A notícia da tragédia e a conduta heroica destes capelães comoveu profundamente a população
dos EUA. Em Dezembro do ano seguinte, foram-lhes atribuídos a Cruz de Serviços Distintos, bem como a medalha “Coração de Púrpura”, a mais alta condecoração conferida pelo Congresso norte-americano (fig. 1).
Estes actos de “heroísmo extraordinário” não passaram despercebidos à administração dos correios norte-americanos que, em 28 de Maio de 1948, lançaram em circulação um selo dedicado aos quatro capelães (fig. 2).
Dito isto, importa agora revelar os nomes destes quatro heroicos capelães. São eles:
1. George Lansing Fox (1900 - 1943), ministro metodista, ordenado em 1934;
2. John Patrick Washington (1908 - 1943), sacerdote católico, ordenado em 1935;
3. Clark Vandergold Poling (1910 - 1943), ministro da Igreja Reformada Holandesa;
4. Alexander David Goode (1911 - 1943), rabino judeu e médico.

Figura 1

Figura 2

ttttttt
Na parte final do meu artigo publicado no Boletim nº 435, de Março de 2012, sobre a Maçonaria
na Filatelia Portuguesa, lancei um apelo no sentido de aceitar, de bom grado, contribuições no sentido
de melhorar e ampliar o referido estudo. De um sócio deste Clube recebi uma simpática e educada mensagem (salvo uma única excepção, todos os meus interlocutores são simpáticos e educados), na qual
me chamava a atenção para o facto do Abade Correia da Serra ter sido maçom e estar, desde 1966,
filatelizado, bem como José Domingues dos Santos, filatelizado em 1980.
Consultado o Dicionário de Maçonaria Portuguesa, de A. H. de Oliveira Marques, que foi sócio
distinto do CFP, confirmam-se estas informações – que, obviamente, se agradecem.
Abade José Francisco Correia da Serra (1750 – 1823), sacerdote e cientista, co-fundador da Academia Real das Ciências de Lisboa. Devido às suas ideias liberais teve de sair de Portugal, em 1786. Viveu
em Londres, Paris e nos EUA. Regressado ao nosso país foi deputado às Cortes. No seu tempo, foi considerado o maior cultor da carpologia e da fisiologia vegetal. Iniciado em data e loja desconhecidas,
desempenhou cargos de relevo no Grande Oriente Lusitano (fig. 3).
José Domingues dos Santos (1885 – 1958), licenciado em Direito, exerceu cargos políticos da
maior importância. Republicano desde muito novo, foi deputado, ministro do Trabalho, do Comércio,
da Justiça, da Marinha e do Interior, bem como Presidente do Ministério (1924/25). Exilado em 1927, só
regressou a Portugal em 1954. Iniciado em 1922, na loja Renascença (Lisboa), com o nome simbólico de
Cimourdin, transitou depois para a loja Serrania, em 1926 (fig. 4).

Figura 3

Figura 4
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ttttttt
A leitura apressada dos apontamentos que temos vindo a publicar dedicados à Filatelia e à
Maçonaria, pode parecer que pretendemos utilizar o nosso Boletim para, de forma mais ou menos velada,
propagandear esta sociedade iniciática que se diz de objectivos filantrópicos, filosóficos, educativos e
progressistas. Nada de isso.
Vejamos, pois, um exemplo de sinal contrário.
Na actualidade, poucos são os países que se opõem à Maçonaria. No nosso mundo – o da
Filatelia – encontramos um curioso e raro exemplo: o lançamento de uma série de selos de propaganda
antimaçónica (Sérvia – 1941). Este país, cujas vicissitudes políticas são bem conhecidas, em Outubro de
1941, então sob a ocupação do Terceiro Reich, levou a efeito uma grande exposição antimaçónica,
em Belgrado. Na ocasião, e em benefício da mesma exposição, foi emitida uma série de selos postais
(quatro valores). Estes selos, além de mostrarem símbolos da vitória da Sérvia sobre a ameaça maçónicacomunista-judaica, inserem as palavras “SÉRVIA” e “EXPOSIÇÃO ANTIMAÇÓNICA”, em caracteres cirílicos,
vulgo alfabeto russo, bem como a data da inauguração da exposição: 22.X.1941. As ilustrações destes
selos de assistência (Y&T nºs 47/50), embora permitindo interpretações nem sempre coincidentes, são
claramente antimaçónicas e anticomunistas, o que não é de admirar dada a finalidade da exposição.
Segundo o filatelista brasileiro e maçom, Dirceu da Silva Pereira Filho, o primeiro selo da série
em estudo (fig. 5), retrata a Maçonaria sendo esta representada por uma figura de capuz com avental,
espada e a Estrela de David sobre o peito. Raios de luz emanam de uma imagem cabalística circular,
representando as forças antimaçónicas (ver “Filatelia Maçónica”, na Net).
No selo seguinte (fig. 6), mostra-nos a força de um braço emanando de uma luz e agarrando o
“pescoço” de uma serpente com a Estrela de David na pele e cuja cabeça é estrangulada por uma mão
vingadora. Aqui a serpente, de acordo com os ensinamentos da Bíblia, representa as forças do mal que
são destruídas pelas mãos do nazismo.

Figura 5

Figura 6

A ilustração do terceiro selo (fig. 7), não tem aparentemente simbologia maçónica mas tem acentuado
cunho anticomunista, reforçado pela cor vermelha. O ilustrador reproduz um feixe de trigo que emerge de um
clássica estrela soviética (um dos símbolos do comunismo) sobreposto a uma cruz com ornamentos com a
ponta inferior destruindo, junto a uma foice e martelo, a estrela vermelha de cinco pontas.

Figura 7

Figura 8

O quarto e último selo desta polémica série (fig. 8), apresenta-nos a superfície curva da Terra com
a Estrela de David entre dois pilares sendo derrubados por um “Sansão” sérvio iluminado, que parece
ser um camponês eslavo derrubando as colunas J e B, presentes em todos os templos maçónicos. Estes
pilares são alusivos às duas colunas de bronze do Templo do Rei Salomão.
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ttttttt
Em meados de Novembro p.p., os meios de comunicação social deram, com certo relevo, a
informação de que iria ser exibido um documentário histórico de homenagem ao primeiro carteiro oficial
canadiano: o português Pedro da Silva.
A Lusa divulgou ainda que este documentário, da responsabilidade de Bill Moniz (produtor e
realizador), seria exibido em duas versões, em inglês e em português.
Filatelicamente este acontecimento fora já assinalado num selo canadiano de 1963 que
pretendeu celebrar o bicentenário do primeiro trajecto postal entre a cidade de Quebeque e Montreal,
via Trois-Rivières (fig. 9). O ano de 1763, que consta da legenda do selo em apreço, é, no entanto, errada,
em virtude da organização postal do percurso ser bastante anterior. De facto, o nosso compatriota, Pedro
da Silva, iniciou, por sua conta e risco, o correspondente serviço no ano de 1693. Em 23 de Dezembro de
1705, a manifesta utilidade deste serviço foi oficialmente reconhecida (e remunerada) pelo Intendente
da Nova França, Jacques Raudot, em nome do rei de França Luís XIV.

Figura 9

Figura 10

Não tivemos ainda a oportunidade de ver este documentário mas pelo teor da notícia acima referida
parece que a película não comete o erro em que a administração dos correios do Canadá incorreu, em 1963.
No dia 6 de Junho de 2003, os correios canadianos lançaram em circulação um selo
homenageando Pedro da Silva (Y&T nº 1999). Desta vez, o nome do nosso compatriota aparece em letra
de forma – o que não sucedeu em 1963. A sua assinatura também surge neste bonito selo (fig. 10).

A. MOLDER

- filatelia RUA 1.º DE DEZEMBRO, N.º 101, 3.º – 1200-358
LISBOA
Tel.: (00 351) 21 342 15 14 Fax: (00 351) 21 342
95 34 E-mail: a.molder@sapo.pt
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO O
MATERIAL FILATÉLICO E NUMISMÁTICO DA
CONCEITUADA MARCA ALEMÃ «KABE»

EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE SELOS
NO HALL DE ENTRADA E NO 3.º ANDAR
(Elevador)
Faca-nos uma visita em
“http://filateliaamolder.com.sapo.pt/”
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As emissões de selos de Moçambique
(1877/1975)

Complemento e correcção de dados técnicos do catálogo

Altino da Silva Pinto

valtonipais@yahoo.com

O objectivo do estudo agora apresentado é
corrigir, actualizar e complementar os dados técnicos
incluídos em cada emissão de selos de Moçambique
entre 1877, data da primeira emissão, até 1975, quando
aquele território Ultramarino se tornou um País Independente, e que constam no Catalogo para as ex-Colónias,
editado pela Afinsa (a ultima edição é de 2011). Trata-se de um trabalho, na sequência do que já apresentei
anteriormente referente às emissões de selos da Companhia de Moçambique, e pretende divulgar e melhorar o
conhecimento da Filatelia de Moçambique da época
Colonial. Por esse motivo mantenho o contido na introdução do artigo anterior e acrescento informação, alguma há muito existente noutras publicações congéneres,
outra resultante da minha investigação em documentação apropriada. Pretendo que o colecionador desta
área, corrija e acrescente, mais conhecimento ao que
vem no Catalogo, com a certeza de que, a informação
agora apresentada, não esgota o tema.
Cumprindo o estipulado na Carta Régia de
14/2/1876 que estabelecia “a permutação de cartas
por meio de estampilhas para todo o Ultramar”, foram
então mandados fazer na Casa da Moeda, os cunhos
para todas as Províncias, indicando-se especificamente
que os selos têm a “designação da Província e a coroa
em vez do busto do Rei”. Esta emissão, comum a todas
as então Colónias, constituiu a primeira emissão, genericamente designada por selos “Coroa”. Especificamente
para Moçambique foram mandadas abrir as respectivas
chapas, por ofício da Secretaria de Estado dos Negócios
da Marinha e Ultramar – 2ª Repartição da Direcção Geral do Ultramar, datado de 28 de Abril de 1876, dirigido à
Casa da Moeda.
1877 - Tipo “COROA” – (Af. 1 a 9)

Foram tipografados na Casa da Moeda em Lisboa, com desenho e gravura de Augusto Fernando Ge-
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rard, em papel liso, fino ou médio, em folhas de 28 selos e todas as taxas são em denteado 12½ e 13½.
TAXAS – de 5 réis a 300 réis – (ver catálogo)
Iniciaram a circulação em Moçambique, começando obviamente na cidade capital – na altura, a
cidade de Moçambique, na ilha do mesmo nome – provavelmente em finais de Maio ou em Junho de 1877.
Oficialmente, todos os selos “Coroa” da 1ª e 2ª emissão, foram retirados de circulação pela circular de 15/3/1889.
1881 - Tipo “COROA”. Novas Cores - (Af. 10 a 14)

Igualmente na Casa da Moeda em Lisboa, com o mesmo desenho e gravura de Augusto Fernando
Gerard, foram tipografados em papel liso, fino ou médio, em folhas de 28 selos e em denteado 12½ e 13½.
Esta 2ª emissão tem as mesmas características da emissão anterior, em cores diferentes e nem
todas as taxas foram emitidas nos dois denteados.
TAXAS - de 10 réis a 50 réis – (ver catálogo)
Segundo o catálogo SFerreira, as taxas de 10 reis, 40 reis e 50 reis foram emitidos em Julho/Agosto
de 1881 e os selos das taxas de 20 reis e de 25 reis, só foram emitidas em 1885, datas em que entraram em
circulação.
Foram retirados de circulação, oficialmente, pela circular de 15/3/1889.
Nota: Embora incompleto, existe já um conhecimento mais aprofundado acerca destas emissões de selos
Coroa de Moçambique, nomeadamente quanto à sua génese, envio, início de circulação, tiragens, período de utilização conjunta com a emissão seguinte, data da proibição de circulação, número de selos
retirados de circulação e recolhidos à Casa da Moeda e posterior venda em hasta pública. São porem
aspectos que tenho ainda em investigação e que poderão ser motivo de futura publicação.
1886 – D. Luis – Fita direita - (Af. 15 a 23)

Substituindo os selos Coroa, foram mandados imprimir na Casa da Moeda, os selos com a efigie
do Rei D. Luis I, através de autorização legal que não me foi possível apurar. Tinham desenho e gravura
de Frederico Augusto de Campos, impressão tipográfica em relevo, em papel porcelana e papel pontinhado, em folhas de 28 selos, com denteado 12½ e 13½.
TAXAS – 9 valores – de 5 reis a 300 reis – (Ver catálogo)
Nota: Nas emissões base, é-me praticamente impossível indicar com segurança, os números da tiragem
total de cada valor. Assim, nesses casos, seguirei o critério de não descriminar as taxas e as cores, que
aliás estão indicadas no catálogo.
Segundo informação do comerciante filatélico da época, Faustino Martins, publicada na revista
“O Philatelista” de 1/4/1895, esta emissão entrou em circulação em Janeiro de 1886, mantendo-se simultaneamente com os selos ”Coroa”, até Março de1889.
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Apesar da falta de algumas taxas, nomeadamente de 2½ e de 5 reis que determinaram a emissão sobrecarregada seguinte, os selos apenas foram retirados de circulação, substituídos pelos selos de
D. Carlos (Diogo Neto), em 1894.
No entanto, a taxa de 2½ reis, (esgotou-se!) foi substituída em Janeiro de 1893, enquanto, segundo informação do catálogo SFerreira, as taxas de 5, 10 e 20 reis foram retiradas de circulação em Fevereiro de 1895 e as restantes em 14/3/1895.
Nota: Embora conheça documentos com números de remessas de selos D. Luis para a Repartição de
Fazenda de Moçambique, a informação é bastante incompleta não permitindo indicar as tiragens com
segurança. Em função dos portes em vigor, as taxas de maior consumo eram as de 25, 100 e 50 reis, por
esta ordem, conforme consta na estatística de selos vendidos no 1º semestre de 1886 (BOM nº11 de 1886).
1893 – D. Luis com sobrecarga e sobretaxa local - (Af. 24 a 27)

Provavelmente por se terem esgotado as taxas de 2½ e 5 réis, foi obtida autorização legal (que
não consegui encontrar), para a sobrecarga e sobretaxa, aplicadas localmente, sobre selos da taxa de
40 reis, castanho, da emissão D. Luis.
TAXAS

- Sobrecarga “Jornaes” e sobretaxa de 2½ reis – Tiragem 1000 exemplares;
- Sobrecarga “Jornaes”-pequena- e sobretaxa de 2½ reis – Tiragem 1000 ex.;
- Sobrecarga “Jornaes”-pequena- e sobretaxa de 5 reis – Tiragem 2500 ex.;
- Sobrecarga “Provisório” e sobretaxa de 5 reis – Tiragem 2500 exemplares;

Circularam entre Janeiro de 1893 e 28 Junho de 1893, altura em que entraram em circulação os
novos selos de 2 ½ reis – “jornais” de Azedo Gneco -, consoante Aviso da Repartição de Fazenda de Moçambique, publicado no BOM nº 30 de 28/7/1893.
Nota: As sobrecargas foram efectuadas a preto, a vermelho e a azul. As tiragens indicadas foram referidas
no “Annuario de Moçambique” de 1894, de Correia e Lança - pagina 185 - e em documento consultado
no AHU (cota-SEMU-DGU 540 -1D).
1893/1894 – D. Carlos - (Af. 28 a 40)

Nos termos do Decreto Régio de 2 de Junho de 1892, que autoriza a “nova emissão de selos com
a efigie de El Rei o Senhor D. Carlos I”, substituindo a emissão D. Luis – Fita direita, esta “entrará em circulação nos diversos distritos da Província, assim que cheguem às estações os que estão a ser distribuídos pela
Secretaria Geral, recém chegados da Metrópole”. O desenho e gravura desta emissão foi de Eudócio de
Azedo Gneco para a taxa de 2½ réis e de Manuel Diogo Neto nas restantes taxas.
Os selos foram tipografados na Casa da Moeda, em folhas de 28 selos, em papel liso (o de 2½
reis, este em denteado 13½) e em papel porcelana os restantes (em papel pontinhado apenas a taxa de
50 reis), em denteado 11½ e 12½.
Nota: Nem todas as taxas foram emitidas nos 2 denteados, sendo clássica a dúvida acerca da existência
do selo de 150 reis em denteado 11½, que consta em alguns catálogos (Eládio e Scott p.ex.) mas que não
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aparece nem no SFerreira nem no Afinsa. Também no catálogo Eládio Santos constam as taxas de 25, 50
e 80 reis em denteado 13½, o que não é referido por nenhum outro catálogo.
TAXAS

2 ½ reis – Castanho – Tiragem aprox. - 20900;
5 reis – Amarelo - Tiragem aprox. - 21980;
10 reis – Violeta vermelho - Tiragem aprox. - 25200;
15 reis – Castanho - Tiragem aprox. - 7000;
20 reis – Violeta - Tiragem aprox. - 14000;
25 reis – Verde - Tiragem aprox. - 63000;
50 reis – Azul claro - Tiragem aprox. - 64400;
75 reis – Carmim - Tiragem aprox. - 7000;
80 reis – Verde Claro - Tiragem aprox. - 7000;
100 reis – Castanho sobre Amarelo - Tiragem aprox. - 39200;
150 reis – Carmim sobre rosa - Tiragem aprox. - 7000;
200 reis – Azul sobre azul - Tiragem aprox. - 4200;
300 reis – Azul sobre laranja -. Tiragem aprox. – 2800.

O conjunto da emissão foi colocado em circulação em 3 etapas. A taxa de 2 ½ reis – “jornais” –
com desenho e gravura de Azedo Gneco, segundo catálogo SFerreira, entrou em circulação a 28/6/1893,
consoante Aviso da Repartição de Fazenda de Moçambique, publicado no BOM nº 30 de 28/7/1893. Das
restantes, as taxas de 5 a 25 reis entraram em circulação a 26/11/1894, segundo Aviso da Repartição de
Fazenda de Moçambique de 29/10/1894, publicado no BOM nº 44. As taxas de 50 a 300 reis, entraram
em circulação a 11/12/1894, segundo Aviso da Repartição de Fazenda de Moçambique de 10/12/1894,
publicado no BOM nº 50.
Foram extintos pelo Decreto Régio de 21/4/1898 e substituídos pelos selos da emissão D. Carlos –
Mouchon. No entanto só foram retirados de circulação em 31/10/1898, pela Portaria nº 230 de 15/6/1898,
publicada no BOM nº 25 de 18/6/1898.
Nota: Das investigações que efectuei no AHU, compilando as requisições e os documentos de envio, foi
possível concluir que houve envios por parte da Casa da Moeda para Moçambique, em 19/5/1893, em
8/9/1894 e 6/10/1894, em Junho de 1895, em Janeiro, Fevereiro, Maio e Outubro de 1896, em Março, Julho
e Setembro de 1897 e em Janeiro, Maio e Agosto de 1898. Ainda que os dados possam estar incompletos,
por haver outros envios de que não encontrei comprovativo documental, o que exige um aprofundar da
investigação, entendo que podem ter interesse indicar as tiragens aproximadas, dando uma ideia das
tiragens globais, que não são, todavia, inferiores aos números indicados.
1895 – Selos de D. Luis com sobrecarga Antonina - (Af. 41 a 49)

Selos sobrecarregados localmente, destinados a comemorar o 7º Centenário do nascimento de
Stº António. Autorizados pela Portaria Provincial nº 164 de 28/6/1895, publicada no BOM nº 26 de 29/6/1895.
Na Portaria especifica-se que a sobrecarga, impressa localmente, será a preto e a vermelho, aplicada
de baixo para cima e da esquerda para a direita, e serão “adoptados como franquia postal nos Distritos
de Moçambique, … durante os meses de Julho e Agosto…(sic)” Foram tipografadas, provavelmente na
Imprensa local da cidade de Moçambique, na altura ainda capital da Província, utilizando 3 diferentes
“composições” das chapas, sobre as folhas remanescentes da emissão D. Luis (já fora de circulação) e
existentes em depósito, em quantidades que não me foi possível apurar com rigor.
Toda a emissão é em papel porcelana, denteado 12½. Foram sobrecarregadas algumas folhas
das taxas de 50 e 200 reis, em denteado 13½.Como foi referido, estes selos destinavam-se a circular principalmente no Distrito de Moçambique.
TAXAS – 9 valores – de 5 reis a 300 reis – (Ver catálogo)
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Sobrecargas apenas sobre selos da emissão D. Luis.
Conforme indica o catálogo SFerreira, a emissão entrou em circulação em 1/7/1895 e foi retirada
em 31/8/1895.
Nota: A emissão para este Distrito levanta menos dúvidas e questões do que as emissões congéneres
para os Distritos de Lourenço Marques e de Inhambane. Desde logo é posta em causa a legitimidade
do Comissário Régio para autorizar a emissão, a que se segue, o âmbito da validade destes selos como
franquia postal e outras interrogações como por exemplo, as datas de circulação. Independentemente
da elaboração de um estudo aprofundado desta emissão que poderei publicar no futuro, quero deixar
desde já expressas algumas certezas que observei. Foram uma percentagem pequena do total, os selos
que foram usados no contexto do seu objectivo postal. Muitos anos mais tarde, centenas de folhas novas
foram colocadas no mercado filatélico. Por outro lado, nas cerca de dezena e meia de peças, circuladas
legitimamente ou preparadas filatelicamente, que já tive ocasião de observar, nenhuma tem carimbo
com data anterior a 1 de Julho de 1895 (nem mesmo nos carimbos sobre muitos selos soltos) e é também
claro que não são cumpridos todos os requisitos expressos na Portaria referida.
Estas emissões continuam a ser, motivo de acesas controvérsias filatélicas.
1897 – Selo de D. Carlos com sobretaxa local - (Af. 50)

Autorizada pelo Decreto Régio nº14 de 21/12/1896, publicado no BOM de 23/1/1897. A sobretaxa
de 50 reis sobre selo de D. Carlos de 300 reis, da emissão de Moçambique, foi tipografada localmente, a
preto, em quantidade de que não obtive documentação.
TAXA - 50 reis sobre 300 reis - Azul.
Segundo informação do catálogo SFerreira, confirmada pelo original do artigo Subsidios para a
História dos Correios de Moçambique – José Maria Folgosa- CFNM 1954, entrou em circulação 2 de Janeiro de 1897. Os selos que entretanto não se esgotaram nas estações postais foram oficialmente retirados
de circulação em 31/10/1898, pela Portaria nº 230 de 15/6/1898, publicada no BOM nº 25 de 18/6/1898.
Nota: A legislação correntemente referida para esta emissão, em rigor não pode ser o Decreto referido
(correntemente “aceita-se” que se aplica “por analogia”!…), pois este diz especificamente respeito ao
Distrito de Lourenço Marques onde circulou normalmente. Não é conhecida qualquer outra legislação
que legitime esta emissão noutros Distritos. Este é mais um exemplo da falta de rigor legislativo, no que se
refere à emissão de selos postais em Moçambique, nesta época…
1897 – Selos de D. Luis com sobretaxa local - (Af. 51 e 52)

Não existe legislação publicada em BOM que autorize esta emissão. Todavia, na investigação
que efectuei no AHU, consegui e tenho fotocópia de documentação, que demonstra o “Concordo”
ministerial para a autorização solicitada pelo Governador Geral para sobretaxar especificamente selos
da emissão D. Luis.
As sobretaxas foram tipografadas localmente, a preto, em quantidade de que não obtive documentação. A sobretaxa de 2½ reis é de 2 tipos diferentes.
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TAXAS - 2½ reis sobre 20 reis – rosa;
- 5 reis sobre 40 reis – castanho.
Pela observação das datas dos carimbos de peças correctamente circuladas, bem como de
muitos carimbos sobre selos soltos, a data de início de circulação desta emissão é 1 de Dezembro de
1897, o que contraria os catálogos.
Os selos desta emissão ainda existentes nas estações postais, foram oficialmente retirados de circulação em 31/10/1898, pela Portaria nº 230 de 15/6/1898, publicada no BOM nº 25 de 18/6/1898.
Nota: Esta emissão reforça a ideia da confusão, falta de comunicação com o Ministério e falta de rigor legal
que existia quanto à emissão de selos (sobrecargas e sobretaxas) em Moçambique nesta época. Assim,
nesta emissão que como referi, facilmente se demonstra que circulou efectivamente em finais de 1897,
princípios de 1898, o pedido de autorização e a respectiva autorização, apenas foi concedida e portanto
regularizada,… um ano depois! A data de autorização é de 5 de Janeiro de 1899 (já estava em circulação
a nova emissão D. Carlos – Mouchon!). O despacho Ministerial foi comunicado por telegrama para Moçambique a 7/1/1899, como as taxas de 25, 50 e 80 reis, e consta nos documentos que fotocopiei!
1898/1901 – D. Carlos - (Af. 53 a 67)

A emissão é autorizada pelo Decreto do Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar – Direcção Geral do Ultramar, de 21 de Abril de 1898, publicado no BOM nº 24 de 11/6/1898. A autorização de
emissão das taxas mais altas, 500 e 700 reis, foi dada pelo Decreto da mesma entidade, de 31 de Janeiro
de 1901, publicado no BOM de 6/4/1901. Tem desenho e gravura de Eugene Mouchon, tipografados na
Casa da Moeda, em folhas de 28 selos, em denteado 11½, em papel liso a pontinhado leve.
TAXAS – 15 valores, (Af. 53 a 67) – de 2½ reis a 700 reis - (ver catálogo)
Pela Portaria nº 230 de 15/6/1898, publicada no BOM nº 25 de 18/6/1898, entraram em circulação
a 1/8/1898 o primeiro grupo, e as 2 taxas mais altas, em Abril de 1901.
Foram retirados de circulação em 8/3/1903 os selos das taxas de 15,25,50, 75, 150 e 300 reis segundo Aviso da Repartição de Fazenda publicado no BOM de 10/1/1903, substituídos pelos novos selos com
sobretaxa e sobrecarga Provisório e os da emissão D. Carlos novas cores de 1903.
1902 – Selos D. Luis e D. Carlos (1893/94) com sobretaxa - (Af. 68 a 89)

Por ter havido em 1901, alterações dos portes da correspondência em todo o Ultramar, com a
criação de algumas novas taxas anteriormente não existentes, houve necessidade de criar uma nova
emissão de selos, para o que se aproveitaram as grandes quantidades de selos postais de emissões extintas, existentes na Casa da Moeda.
Foi o que determinou o Decreto Régio de 24/4/1902, inicialmente publicado no Diário do Governo de 5 Maio de 1902 e posteriormente, para aplicação a Moçambique, publicado no BOM de 5/7/1902.
Os selos sobretaxados existem em papel porcelana e em papel pontinhado, nos denteados 12½ e 13½.
As sobretaxas foram tipografadas na Casa da Moeda, a preto e a vermelho.
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TAXAS
– sobre selos D. Luis:
65 reis s/ 20 reis – Rosa – Tiragem para Circulação – 66649;
65 reis s/ 40 reis – Castanho - Tiragem para Circulação – 22762;
65 reis s/ 200 reis – Azul violeta - Tiragem para Circulação – 6634;
115 reis s/ 5 reis – Preto - Tiragem para Circulação – 11394;
115 reis s/ 50 reis – Azul - Tiragem para Circulação – 9518;
130 reis s/ 25 reis – Lilas vermelho - Tiragem para Circulação – 7530;
130 reis s/ 300 reis – Laranja - Tiragem para Circulação – 9378;
400 reis s/ 10 reis – Verde - Tiragem para Circulação – 6270;
400 reis s/ 100 reis – Castanho - Tiragem para Circulação – 726;
- sobre selos D. Carlos (1893(1894)
65 reis s/ 10 reis – Violeta vermelho – Tiragem para Circulação – 162005;
65 reis s/ 15 reis – Castanho - Tiragem para Circulação – 172673;
65 reis s/20 reis – Violeta - Tiragem para Circulação – 172729;
115 reis s/ 2½ reis – Castanho - Tiragem para Circulação – 131597;
115 reis s/ 5 reis – Amarelo - Tiragem para Circulação – 151197;
115 reis s/ 25 reis – Verde - Tiragem para Circulação – 111997;
130 reis s/ 75 reis – Carmim - Tiragem para Circulação – 64397;
130 reis s/ 100 reis – Castanho amarelo - Tiragem para Circulação – 26374;
130 reis s/ 150 reis – Carmim s/ rosa - Tiragem para Circulação – 70641;
130 reis s/ 200 reis – Azul - Tiragem para Circulação – 68597;
400 reis s/ 50 reis – Azul claro - Tiragem para Circulação – 55437;
400 reis s/ 60 reis – Verde claro - Tiragem para Circulação – 64985;
400 reis s/ 300 reis – Azul s/ laranja - Tiragem para Circulação – 48997;
Nota: Os dados referentes às tiragens indicadas, para circulação (expurgadas dos selos para refugo e das
colecções para Berne), foram extraídos do artigo de Elder Correia – “Sobretaxados de 1902”, publicado
no Boletim nº 421 do CFP.
Esta emissão entrou em circulação no Distrito de Moçambique a 29/1/1903, segundo o Aviso da
Repartição Superior de Fazenda de 28/1/1903, publicado no BOM de 31/1/1903. Pela legislação que a
autoriza, circularia até completo esgotamento, no entanto, segundo o Aviso da Repartição Superior dos
Correios de 15/9/1913, publicado no BOM de 20/9/1913 foram retirados a 4/10/1913, com excepção das
taxas de 65 reis que foram retiradas a 30/6/1905.
Nota: Para além da numeração Afinsa não coincidir com a numeração de outros catálogos, na minha
opinião a data desta emissão deveria ser alterada para 1903, data objectiva de entrada em circulação
desta emissão.
1902 – D. Carlos (1898) com sobrecarga «Provisório» - (Af. 90 a 93)

A emissão foi igualmente criada pelo Decreto Régio de 24/4/1902, inicialmente publicado no
Diário do Governo de 5 Maio de 1902 e posteriormente, para aplicação a Moçambique, publicado no
BOM de 5/7/1902. Foram sobrecarregados para se adaptarem à mudança das cores exigidas pela Convenção Postal recém entrada em vigor. As sobretaxas foram tipografadas na Casa da Moeda, a preto,
sobre algumas taxas de selos da emissão D. Carlos de 1898.
TAXAS

15 reis Castanho - Tiragem para Circulação – 42837;
25 reis Verde - Tiragem para Circulação – 213637;
50 reis – Azul - Tiragem para Circulação – 167857;
75 reis - Carmim - Tiragem para Circulação – 33989;
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Nota: Os dados referentes às tiragens indicadas, para circulação (expurgadas dos selos para refugo e das
colecções para Berne), foram extraídos do artigo de Elder Correia – “Sobretaxados de 1902”, publicado
no Boletim nº421 do CFP.
Entraram em circulação no Distrito de Moçambique a 29/1/1903 por Aviso da Repartição Superior
de Fazenda de 28/1/1903, publicado no BOM de 31/1/1903. no BO de 31/1/1903. Circularia até completo
esgotamento, no entanto, segundo o Aviso da Repartição Superior dos Correios de 15/9/1913, publicado
no BOM de 20/9/1913 foram retirados a 4/10/1913.
Nota: Na minha opinião a data do catálogo deveria ser alterada para 1903, ano de entrada em circulação desta emissão.
1903 – D. Carlos. Novas Cores e Novos Valores - (Af. 94 a 101)

Tendo sido mudados na Convenção Postal de Washington de 1901, os portes, as taxas e as respectivas cores e havendo necessidade de harmonizar essas mudanças com o disposto no artigo VI da
Convenção, foi autorizada a emissão de uma nova serie de selos, pelo Decreto Régio de 24/4/1902,
publicado no BOM de 5/7/1902. São selos do mesmo tipo dos de 1898/1901 com desenho e gravura de
Eugene Mouchon, tipografados na Casa da Moeda, em folhas de 28 selos, todos em denteado 11½, em
papel liso a pontinhado leve (amarelado em algumas taxas).
TAXAS – 8 valores - de 15 reis a 400 reis - (ver catálogo)
Entraram em circulação no Distrito de Moçambique, no dia 10/3/1903, conforme Aviso da Repartição Superior de Fazenda de 9/3/1903, publicado no BOM de 14/3/1903.
1905 – D. Carlos com sobretaxa - (Af. 102)

Para dar cumprimento à alteração de taxa, nomeadamente à extinção da taxa de 65 reis, foi
autorizada esta sobretaxa por Decreto Régio de 16/3/1905 publicado no BOM de 6/5/1905. A sobretaxa
foi impressa a preto na Casa da Moeda.
TAXA - 50 reis s/ 65 reis – Azul.
Este selo entrou em circulação a 1/7/1905, porque as taxas de 65 reis deixaram de estar em circulação nesse dia, segundo Aviso da Repartição. Superior dos Correios de 22/5/1905, publicado no BOM
de 27/5/1905.
1911 – D. Carlos com REPUBLICA (Casa da Moeda) - (Af. 103 a 117)
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Com a mudança de Regime e a implantação da Republica, o Governo Central através do Decreto de 21 de Outubro de 1910, determinou a impressão da sobrecarga “REPUBLICA” nos selos postais
das Colónias das emissões em circulação. Para obviar a algumas confusões e dificuldades surgidas, foi
publicado um novo Decreto em 2/11/1910, que determinava que poderiam circular, os selos com e sem
sobrecarga Republica até que nas Estações Postais sejam recebidos os novos selos com a sobrecarga.
Por Decreto de 20/4/1911, publicado no BOM de 27/5/1911, são mandados sobrecarregar na
Casa da Moeda, com a palavra “REPUBLICA”, tipografada a vermelho e a verde, como “melhor se destaque sobre a cor dos sellos”, aplicada em diagonal de baixo para cima, da esquerda para a direita, os
selos existentes em stock.
TAXAS

2½ reis – Cinzento – Tiragem: 61588;
5 reis – Laranja - Tiragem: 9875;
10 reis – Verde amarelo - Tiragem: 9610;
15 reis – Verde - Tiragem: 91774;
20 reis – Violeta cinzento - Tiragem: 86852;
25 reis – Carmim - Tiragem: 154832;
50 reis – Castanho - Tiragem: 255164;
75 reis – Castanho violeta - Tiragem: 74546;
100 reis – Azul - Tiragem: 129912;
115 reis – Laranja s/ rosa - Tiragem: 35418;
130 reis – Castanho s/ amarelo - Tiragem: 35933;
200 reis – Lilás - Tiragem: 36543;
400 reis – Azul s/ amarelo - Tiragem: 36831;
500 reis – Preto s/ azul - Tiragem: 66010;
700 reis – Violeta s/ amarelo - Tiragem: 41234;

Nota: As tiragens que apresento constam de mapa enviado pela Casa da Moeda à 3ª Repartição da
Direcção Geral das Colónias, na correspondência trocada a propósito da aplicação da sobrecarga Republica sobre os selos em depósito, arquivada no AHU e de que tenho fotocópia.
Não me foi possível determinar a data de entrada em circulação desta emissão, em qualquer
Distrito de Moçambique. A ser em 1911 como indicam os catálogos e face aos documentos que consultei, terá de ser no último trimestre desse ano. Na minha colecção a data mais antiga situa-se nos primeiros
dias de 1912.
Não sei com precisão a data de retirada de circulação, mas ainda em 1926, conheço peças
circuladas com selos desta emissão.
1912 – D. Manuel com sobrecarga REPUBLICA - (Af. 118 a 128)

Esta emissão foi criada por Decreto de 18/4/1907, para vigorar nas Colónias a 1/1/1908, adiada
para 1/1/1909 e para ulterior resolução, por Decreto de 5/11/1909. Esta resolução não chegou a ser tomada, não só por impossibilidade de resposta por parte da Casa da Moeda, mas principalmente por alteração do Regime em Outubro de 1910. Foi decidido então, por decisão de Abril de 1911, que a emissão
apenas circularia com a sobrecarga “REPUBLICA”.
Tem desenho e gravura de Domingos Alves do Rego e foram tipografados na Casa da Moeda,
em folhas de 28 selos, em papel esmalte e porcelana colorido. Todas as taxas em denteado 11½ x 12,
excepto a taxa de 500 reis que foi emitida em denteado 14 x 15, conforme consta em todos os catálogos
consultados, facto que é inexplicavelmente omisso no catálogo Afinsa.
TAXAS – 11 valores, (Af. 118 a 128), de 2½ reis a 500 reis - (ver catálogo)
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Nota: No que respeita às tiragens desta emissão, pela quantidade de cada taxa ainda existente na Casa
da Moeda em Maio de 1914, através documento detalhado que consultei, embora não possa indicar
números totais, referirei que de todas as taxas ainda existiam dezenas de milhares de selos e de algumas
(p.ex. 10, 25 e 50 reis), havia em depósito, mais de 3 a 5 centenas de milhares.
Embora não o possa afirmar, em função do que está estipulado na Ordem de Serviço nº 194,
emanada da Direcção dos Correios de Moçambique em 13 de Junho de 1912, é provável que a data de
entrada em circulação desta emissão, seja Junho de 1912.
1913 – Selos do 4º Centenário do Descobrimento do Caminho para a India com sobrecarga Republica e sobretaxa - (Af. 129 a 152)

Estando já em preparação uma nova emissão, a primeira própria do regime Republicano, (a
emissão Ceres) e havendo na Casa da Moeda uma grande quantidade de selos remanescentes da
emissão comemorativa de 1898 para as Colónias de Africa, entendeu o Governo, mandar aplicar-lhes a
sobrecarga “REPUBLICA” e várias sobretaxas, já em Centavos. Emitiu para o efeito o Decreto do Ministério
das Colónias de 31/5/1813, transcrito em Moçambique no BOM de 5/7/1913.
Selos de Africa, Macau e Timor, com sobrecarga “REPUBLICA” e “MOÇAMBIQUE” e sobretaxa em
centavos, tipografados a preto na Casa da Moeda em folhas de 100.
TAXAS
- Sobre selos de Africa:
¼ C / 2½ reis – Verde Azul – Tiragem 17000;
½ C / 5 reis – Vermelho - Tiragem 22000;
1 C / 10 reis – Violeta - Tiragem 22000;
2½ C / 25 reis – Verde amarelo - Tiragem 34000;
5 C / 50 reis – Azul - Tiragem 30000;
7½ C / 75 reis – Castanho - Tiragem 30000;
10 C / 100 reis – Castanho amarelo - Tiragem 28000;
15 C / 150 reis – Bistre - Tiragem 30000;
- Sobre selos de Macau
¼ C / ½ avo – Verde Azul – Tiragem 7500;
½ C / 1 avo – Vermelho - Tiragem 9700;
1 C / 2 avos – Violeta - Tiragem 9000;
2½ C / 4 avos – Verde amarelo - Tiragem 13500;
5 C / 8 avos – Azul - Tiragem 12000;
7½ C / 12 avos – Castanho - Tiragem 12700;
10 C / 16 avos – Castanho amarelo - Tiragem 13500;
15 C / 24 avos – Bistre - Tiragem 15000;
- Sobre selos de Timor
¼ C / ½ avo – Verde Azul – Tiragem 9000;
½ C / 1 avo – Vermelho - Tiragem 12700;
1 C / 2 avos – Violeta - Tiragem 13500;
2½ C / 4 avos – Verde amarelo - Tiragem 15000;
5 C / 8 avos – Azul - Tiragem 15000;
7½ C / 12 avos – Castanho - Tiragem 12700;
10 C / 16 avos – Castanho amarelo - Tiragem 15000;
15 C / 24 avos – Bistre - Tiragem 14200;
Nota: As tiragens foram recolhidas do artigo sobre este tema, da autoria de Elder Correia publicado no
Boletim do CFP nº 428 de Junho de 2010.
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Embora não tenha encontrado documentação que defina a data de entrada em circulação, é
provável que se inicie ainda em Julho/ Agosto de 1913.
1914 – «CERES» - (Af. 153 a 168)

A emissão, a primeira emitida pelo Governo da Republica, foi estabelecida pelo Ministério das
Colónias, através do Decreto nº 79, de 20/8/1913 e para aplicação a todo o Moçambique, publicado no
BOM de 20/9/1913. Tipografados na Casa da Moeda, com desenho de Constantino Fernandes e gravura
de José Sérgio de Carvalho e Silva.
Nesta primeira tiragem, foram emitidos em folhas de 100 selos, em papel porcelana médio, todas
em denteado 15 x 14 (nas 4 taxas mais altas, em papel porcelana espesso).Em 1919, foi feita uma tiragem
de algumas taxas, em folhas de 200 selos, em papel liso e também em denteado 15 x 14.Em 1920 foi feita
nova tiragem de algumas taxas, também em folhas de 200 selos, em papel acetinado e nos denteados
15 x 14 e 12 x 11½. Em 1921 foi feita uma tiragem de algumas das taxas mais altas, em folhas de 200 selos,
em papel porcelana colorido fino e em denteados 15 x 14 e 12 x 11½. Por fim, em 1922/1926 foram feitas
novas tiragens de algumas taxas, em folhas de 180 selos, em papel liso e todas em denteado 12 x 11½. Há
ainda variedades em papel cartolina e amarelado.
TAXAS – 16 taxas, (Af. 153 a 168), de ¼ Centavo a 1 Escudo – (ver catálogo)
Sem poder indicar uma data precisa, é certo que esta emissão entrou em circulação em 1914.
Segundo o Livro de Registo das Requisições de selos para a Província de Moçambique após 31 de Dezembro de 1900, em depósito no Arquivo Histórico Ultramarino, a primeira remessa de selos desta emissão
saiu da Casa da Moeda em 12.02.1914 e foi remetida pelo Paquete Moçambique que saiu de Lisboa
a 04.03.1914. O recibo emitido pela Repartição Superior de Fazenda de Moçambique está datado de
20.08.1914. A primeiroa remessa de selos era constituida pelos seguintes valores e quantidades:
1/4 c
10.000		
2c
6.000		
8c
300		
30 c
200
1/2 c
9.000		
2 1/2 c 25.000		
10 c
1.000		
40 c
200
1c
10.000		
5c
8.000		
15 c
300		
50 c
100
1 1/2 c 5.000		
7 1/2 c 1.500		
20 c
200		
1$00
100
Foram retirados de circulação a 13 de Agosto de 1933.
Nota: Pela Portaria Provincial de 21/1/1915, é autorizada a utilização de selos de qualquer Distrito, em
todo o território de Moçambique sob administração Portuguesa – início do uso interdistrital.
1915/1920 - Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA local - (Af. 169 a 180)

Com o fim de regulamentar a necessidade de sobrecarregar com REPUBLICA selos existentes nas
Colónias, o Governo da Republica emitiu o Decreto nº 20 de 4/7/1913, que foi complementado com a
circular nº 27 da Repartição Superior de Fazenda. É esta legislação que enquadra a emissão em apreço.
Em 1915 a sobrecarga, foi tipografada localmente sobre selos existentes em depósito, desde que
houvesse um mínimo de 1000 exemplares e em selos de taxa ou sobretaxa inferior a 400 reis, tal como
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ordenava a legislação. Em 1920, foram sobrecarregadas as sobretaxas de 400 reis. A sobrecarga REPUBLICA (de tipo característico) foi aplicada em obliquo, de baixo para cima e da esquerda para a direita,
sempre em vermelho. Os selos sobrecarregados eram das emissões de 1902 – D. Luis e D. Carlos – com
sobretaxa e D. Carlos com sobrecarga Provisório.
TAXAS
- sobre selo D. Luis
115 /5 reis –Preto – Tiragem 2215;
- sobre selos D. Carlos
115 / 2½ reis – Castanho - Tiragem 25831;
115 / 5 reis – Amarelo - Tiragem 25726;
115 / 25 reis – Verde - Tiragem 25488;
130 /75 reis – Carmim - Tiragem 26025;
130 / 100 reis – Castanho amarelo - Tiragem 23195;
130 / 150 reis – Carmim s/ rosa - Tiragem 25781;
130 / 200 reis – Azul - Tiragem 26142;
400 / 50 reis – Azul claro - Tiragem 26246;
400 / 80 reis - Verde claro - Tiragem 26357;
400 / 300 reis – Azul s/ laranja - Tiragem 26346;
- sobre selo D. Carlos com Provisório
75 reis – Carmim - Tiragem 9982;
Nota. Estes números referentes à tiragem desta emissão foram retirados do artigo “Sobrecarga Republica
local”, da autoria de Elder Correia e publicado no Boletim nº 430 do CFP. São números totais, a que se
tem de retirar 386 exemplares que foram enviados a Berne e alguns outros que desapareceram ou foram
inutilizados.
Não tenho informação concreta para que possa dizer quando entraram em circulação, Segundo o Decreto nº 6762 de 17/7/1920, circularam até à sua completa extinção.
1915- Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA - (Af. 181 a 188)

A emissão é autorizada pelo Decreto nº 20 de 4/7/1913, emanado do Governo da Republica,
regulamentado pela circular nº 27 da Repartição Superior de Fazenda.
Em 1915 a sobrecarga, foi tipografada na Casa da Moeda sobre selos existentes em depósito,
em que houvesse um mínimo de 1000 exemplares e de taxa ou sobretaxa inferior a 400 reis, tal como ordenava a legislação.
A sobrecarga REPUBLICA foi aplicada em obliquo, de baixo para cima e da esquerda para a
direita, sempre em vermelho, sobre selos das emissões de 1902 D. Carlos com sobretaxas e D. Carlos com
sobrecarga Provisório.
TAXAS
- sobre selos D. Carlos
115 / 2½ reis – Castanho - Tiragem 73639;
115 / 5 reis – Amarelo - Tiragem 65253;
115 / 25 reis – Verde - Tiragem 82054;
130 /75 reis – Carmim - Tiragem 34464;
130 / 150 reis – Carmim s/ rosa - Tiragem 40713;
130 / 200 reis – Azul - Tiragem 38664;
- sobre selo D. Carlos com Provisório
50 reis – Azul - Tiragem 72846;
- sobre selo D. Carlos com sobretaxa
50 / 65 reis – Azul - Tiragem 69226;
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Nota: Estes números referentes às tiragens desta emissão constam de um mapa das existências em depósito, enviado pela Casa da Moeda em 27/5/1914 em resposta ao Director Geral das Colónias. Este
documento, de que tenho fotocópia, resultou da investigação que efectuei no AHU. Os números são o
total de eventuais sobrecarregados, de que se devem excluir, os enviados para Berne (386 de cada) e os
inutilizados, os de refugo e os não sobrecarregados por outras causas.
Através de preâmbulos de ofícios e de outros documentos consultados, com datas até Maio/
Junho de 1915, em que se refere não terem ainda chegado a Moçambique os selos da Casa da Moeda,
é possível deduzir que esta emissão entrou em circulação no segundo semestre de 1915. Segundo o Decreto nº 6762 de 17/7/1920, circularam até à sua completa extinção.
1917- D. Carlos (1898/1903) c/ sobrecarga REPUBLICA local - (Af. 189 a 200)

Provavelmente por haver faltas de algumas taxas e prevendo dificuldades acrescidas na sua reposição por parte da Casa da Moeda em Lisboa, em virtude da entrada de Portugal na Primeira Grande
Guerra, sendo, para Portugal, Moçambique um dos principais “teatros de operações”, e havendo em
depósito selos e outras fórmulas de franquia, o Governador Geral, através da Portaria nº 340 de 27/1/1917,
publicada no BOM de Janeiro de 1917, mandou executar esta emissão.
Determinou que fossem sobrecarregados com “REPUBLICA” os selos de D. Carlos das emissões de
1898 e de 1903, existentes em depósito. A sobrecarga tipográfica foi efectuada na Imprensa Nacional de
Lourenço Marques, aplicada em obliquo, de baixo para cima e da esquerda para a direita, sempre em
vermelho.
TAXAS

2½ reis – Cinzento (1898);
15 reis – Verde (1903);
20 reis – Violeta cinzento (1898);
50 reis – Castanho (1903);
75 reis – Castanho violeta (1903);
100 reis – Azul (1903);
115 reis – Laranja s/ rosa (1903);
130 reis – Castanho s/ amarelo (1903);
200 reis – Lilás (1903);
400 reis – Azul s/ amarelo (1903);
500 reis – Preto s/ azul (1903);
700 reis – Violeta s/ amarelo (1903).

Não tenho dados nem referentes a tiragens, nem para indicar quando entraram em circulação,
embora haja provas de que circularam pelo menos até 1921. Segundo o Decreto nº 6762 de 17/7/1920,
circularam até à sua completa extinção.
Nota: A Portaria que legaliza esta emissão, é baseada nos poderes alargados que, em virtude do Estado
de Guerra em Moçambique, foram atribuídos ao Governador-geral Álvaro de Castro, pelo Decreto nº
2311, de 31/3/1916, publicado no Diário do Governo nº 82.
Não sendo a minha opinião, há quem questione se esses poderes excepcionais lhe permitiam mandar
executar esta emissão em 1917, embora antes e depois desse ano, a mesma entidade, tenha mandado
executar outras emissões com utilização postal. É porem peculiar nesta emissão o facto dela se traduzir
em Reis e não em Centavos, moeda que já estava adoptada em Moçambique há alguns anos. Não lhe
foi aplicada a sobretaxa em Centavos como porventura deveria e no entanto, apesar das muitas conversões que tiveram de ser feitas para o pagamento correcto dos portes, a emissão circulou normalmente.
Tempos excepcionais!
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1918/1920 – Selos de Imposto Postal c/ sobrecarga (Af. 201 a 205)

Foram sobrecarregados os selos “Taxa de Guerra” para servirem de franquia postal, por serem
necessários para completar os portes de 4 e 6 centavos, estabelecidos no Decreto de 31/5/1919. As sobrecargas foram aplicadas de acordo com as seguintes Portarias, que indicavam também as tiragens de
cada taxa:
- Para a sobrecarga “Correios 1 C s/1 Centavo” – Portaria nº 1431, publicada no BOM nº 46 de
15/11/1919 e para uma segunda tiragem a Portaria nº 1385,publicada no BOM nº 1 de 3/1/1920;
- Para a sobrecarga “Correios 1½ C s/5 Centavos” - Portaria nº 1431, publicada no BOM nº 46 de
15/11/1919;
- Para a sobrecarga “2½ Centavos s/ 5 Centavos”, a Portaria nº 973, publicada no Boletim dos CTT
de Maio de 1918
- Para a sobrecarga “Seis Centavos s/ 5 Centavos”, a Portaria nº 1597, publicada no BOM nº 33 de
14/8/1920.
As sobrecargas foram tipografadas localmente na Imprensa Nacional de Moçambique, a preto,
excepto a sobrecarga “Seis Centavos” que é a verde. Estes selos circularam numa variedade de denteados, que vão desde o denteado de linhas vincadas ao denteado 11 e 11½.
TAXAS

- 1 C s/ 1 C – verde – Tiragens – 1ª tiragem -150000; 2ª tiragem - 800000;
- 1½ C s/ 5 C – Vermelho – Tiragem – 100000;
- 2½ C s/ 5 C – Vermelho – Tiragem – 600000;
- Seis centavos s/ 5 C – Vermelho – Tiragem – 500000.

Não obtive informação concreta acerca das datas
de início (apenas para a sobrecarga seis centavos s/ 5 c, o catalogo SFerreira indica Outubro de 1920). Segundo o Decreto nº 6762 de
17/7/1920, circularam até à sua completa extinção.
1920 – «Mutilados de Guerra» - (Af. 206 a 223)

Satisfazendo o pedido da Comissão Central de Assistência Social da Província de Moçambique e
comemorando o aniversário da restauração da Independência de Portugal, foi autorizada esta emissão,
pela Portaria Provincial nº 1677, publicada no BOM de 23/10/1920. Nela se indicam as taxas, as tiragens e
a data de circulação.
Com desenho e gravura de Artur Possacos, foram tipografados na Imprensa Nacional de Moçambique, em papel pontinhado e em denteado de linha 11½.
TAXAS

- ¼ Centavo – Oliva – Tiragem – 12000;
- ½ Centavo – Preto - Tiragem – 12000;
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- 1 Centavo – Bistre - Tiragem – 12000;
- 2 Centavos – Castanho lilás - Tiragem – 12000;
- 3 Centavos – Violeta claro - Tiragem – 12000;
- 4 Centavos – Verde claro - Tiragem – 12000;
- 5 Centavos – Verde azul - Tiragem – 12000;
- 6 Centavos – Azul esverdeado - Tiragem – 12000;
- 7½ Centavos – Castanho vermelho - Tiragem – 11000;
- 8 Centavos – Amarelo esverdeado - Tiragem – 11000;
- 10 Centavos – Violeta claro - Tiragem – 11000;
- 12 Centavos – Rosa malva - Tiragem – 11000;
- 18 Centavos – Carmim - Tiragem – 11000;
- 24 Centavos – Castanho violeta - Tiragem – 10000;
- 30 Centavos – Verde oliva - Tiragem – 10000;
- 40 Centavos - Vermelho laranja - Tiragem – 10000;
- 50 Centavos – Amarelo - Tiragem – 10000;
- 1 Escudo – Azul claro - Tiragem – 10000;
Estes selos circularam apenas no dia 1 de Dezembro de 1920.
Nota: De acordo com todo o preâmbulo da Portaria que os autoriza, podem ser considerados, precursores, em Moçambique, dos selos de Assistência, que apareceram a partir de 1929.
1921 – «CERES». Novas cores e novos valores - (Af. 224 a 233)

Tendo sido alteradas as taxas postais dos correios ultramarinos pelos Decretos de 1919 e de Maio
de 1920, e adoptado um tipo único de selos para todas as Colónias, foi emitida uma nova emissão de
selos de tipo Ceres, de novas cores e novos valores, através do Decreto nº 6762 de 17/7/1920.
Mantendo a gravura, foram tipografados em vários tipos de papel - acetinado, liso e porcelana
- de espessuras diferentes – fino, médio e espesso. Das taxas emitidas, umas são em denteado 12 x 11½,
outras em 15 x 14 e algumas nos 2 denteados.
TAXAS – 10 valores – (Af. 224 a 233) - de 3 Centavos a 2$00 - (ver Catalogo)
Tal como era referido no artigo 6º do Decreto, entraram em circulação assim que chegassem às
estações postais competentes e que se publicasse no BOM, o que aconteceu a 18/9/1921. Portanto a
provável data de início de circulação será Setembro de 1921, pelo menos de algumas taxas visto que as
taxas de 30 C, 60 C e 2$00, ainda não tinham sido enviadas pela Casa da Moeda em Novembro de 1921,
como consta do preambulo da Portaria nº 128 de 12/11/1921.
Circularam até à extinção e os que não estavam extintos foram retirados de circulação em
13/8/1933 (SFerreira).
1921/22 – Selos “Ceres” e “Taxa de Guerra” com sobretaxa - (Af. 234 a 239)

Por não haverem selos postais das taxas de 30 Centavos, 60 Centavos e 2$00, o Alto Comissário
Brito Camacho emitiu a Portaria Provincial nº 128, publicada no BOM de 12/11/1921 que mandava sobrecarregar pela Imprensa Nacional de Moçambique, alguns selos da emissão “Ceres” de Moçambique e
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de Lourenço Marques e selos “Taxa de Guerra”, existentes em stock. Na Portaria são indicadas as tiragens
dos selos de cada taxa sobrecarregada, bem como a cor da respectiva sobretaxa.
SOBRETAXAS
- 10 C s/ ½ Centavo – Preto (selo Ceres de Moçambique) - a vermelho – papel acetinado – denteado 15 x 14 – Tiragem 150.000*;
- 30 C s/ 1½ Centavos – Castanho (selo Ceres de Moçambique) – a azul - papel acetinado – denteado 15 x 14 – Tiragem 500.000*;
- 60 C s/ 2½ Centavos – Violeta (selo Ceres de Moçambique) – a verde – papel
porcelana
denteado 15 x 14 – Tiragem 250.000;
- 2$00 s/ 5 Centavos – Vermelho (selo Taxa de Guerra de Moçambique) – a verde – denteado 11½
- Tiragem 100.000;
- 10 C s/ ½ Centavo – Preto (selo Ceres de Lourenço Marques) - a vermelho – papel liso e pontinhado – denteado 15 x 14 – Tiragem 150000*;
- 30 C s/ 1½ Centavos – Castanho (selo Ceres de Lourenço Marques) – a azul papel acetinado –
denteado 15 x 14 – Tiragem 500000*;
*As tiragens apresentadas incluem a totalidade dos selos sobrecarregados, os de Moçambique e os de
Lourenço Marques.
Entraram em circulação provavelmente em Novembro de 1921 (excepto o 2$00 s/ 5 C que segundo SFerreira entrou em circulação em Janeiro de 1922) e circularam até à sua completa extinção.
1922 – «CERES». Novas cores - (Af. 240 a 246)

Porque se alteraram de novo os portes da correspondência a enviar das Colónias para Portugal e
para o Estrangeiro e porque havia que fazer corresponder as cores dos selos ao acordado na Convenção
Postal em vigor, houve que alterar as cores de algumas taxas em circulação, como aliás era referido no
decreto de 17/7/1920 a que acresceu a alteração dos portes entre as Colónias alterados pelo Decreto nº
8389 de 25/8/1822 e publicado apenas em Novembro de 1922 no BOM.
Os selos desta emissão com as cores substituídas foram encomendados à Casa da Moeda mas
apenas chegaram a Moçambique em finais de 1922. Foram tipografados em folhas de 180 selos, em papel liso (o selo de 2$00 é em papel lustrado espesso) e em dentado 12 x 11½ (apenas as taxas de 30 C e
1$00 são em denteado 15 x14).
TAXAS – 7 valores – (Af. 240 a 246) - de 12 Centavos a 2$00 - (ver catálogo)
Embora não possua dados objectivos é provável que tenham entrado em circulação em Novembro de 1922. Os que não estavam esgotados foram retirados de circulação em 13/8/1933 (SFerreira).
1923 – «CERES» com sobretaxa - (Af. 247)

Através de Portaria Provincial nº 387 publicada no BOM de 31/3/1923 é autorizada a aplicação
da sobrecarga «50 Centavos» a efectuar sobre selos Ceres de 4 Centavos, da emissão de 1921. A Portaria
indica a tiragem desta emissão. Sobretaxa tipografada a preto na Imprensa Nacional de Moçambique.
TAXA - 50 Centavos s/ 4 C rosa – Tiragem 500.000.
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Entraram em circulação em Abril de 1923 segundo o catálogo SFerreira. Foram retirados de circulação em 13/8/1933.
1924 – «CERES» c/ sobrecarga «Vasco da Gama / 1924» - (Af. 248)

A fim de comemorar o 4º Centenário da morte de Vasco da Gama (morreu a 25/12/1524) foi
autorizada esta emissão pelo Diploma nº 10, publicado no BOM de 20/12/1924.Na autorização legislativa
indica-se não só o número de selos a sobrecarregar, mas também os dias em que circulará a emissão,
“somente nas relações postais internas da Província, incluindo as Companhias (sic)”.
A sobrecarga tipográfica, foi aplicada na Imprensa Nacional de Moçambique, impressa a verde,
sobre selo Ceres de 80 centavos da emissão de 1922.
TAXA - 80 Centavos – rosa e carmim rosa – Tiragem 50.000.
Circulou nos dias 23, 24 e 25 de Dezembro de 1924, na correspondência interna.
1925 – Sobrecarga Republica e sobretaxa 40 C. s/ D. Carlos - (Af. 249 e 250)

Por Decreto nº 10622 de 17/3/1925, publicado no D.G.nº 58- Iª série e transcrito para o BOM nº 16
de 18/4/1925, é mandada aplicar esta sobrecarga e sobretaxa sobre selos de várias Colónias já retirados
de circulação. No decreto são indicadas as tiragens. Foram aplicadas na Casa da Moeda, tipografadas
a preto.
TAXAS - 40 C s/400 reis s/50 reis – Azul claro – Tiragem 13.000;
- 40 C s/400 reis s/80 reis – Verde claro – Tiragem 23.000;
De acordo com o B.C.T.T. dos Correios de Moçambique nº 254, entraram em circulação em Maio
de 1925 e foram retirados de circulação em 13/8/1933.
Nota: Houve quem considerasse esta emissão ilegal por contrariar a legislação vigente quanto ao número
mínimo de selos sobrecarregados!
1926 – «CERES». Novos Valores - (Af. 251 a 259)

Como os Decretos de Março e Dezembro de 1923 e de Setembro de 1925, alteravam os portes da
correspondência e alteravam as cores de algumas taxas, cumprindo o disposto na Convenção Postal em
vigor e porque se tinha também desvalorizado o escudo em relação ao franco ouro, houve necessidade
de fazer uma nova emissão com novas cores e novos valores.
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Pelo Decreto nº 9397 de 13/12/1923, publicado no BOM de 12/1/1924 foi mandada fazer uma nova emissão de selos tipo “Ceres”. A emissão foi tipografada na Casa da Moeda, em papel liso médio e lustrado
espesso (as taxas mais altas), toda em denteado 12 x 11½.
TAXAS – de 2 Centavos a 20$00 - (Af. 251 a 259) - (ver Catalogo).
Nota: Segundo o original de “Subsídios para a História dos Correios de Moçambique” de José Maria Folgosa – CFNM 1954, o selo de 2 Centavos cinzento, “…nunca foi posto à venda. Cremos que não chegou
a ser fornecido aos Correios. Os que por cá então apareceram foram comprados na Casa da Moeda e
trazidos por particulares.” Esta é a explicação da raridade da genuína circulação deste selo…
Embora não possua dados objectivos quanto à data exacta, entraram em circulação em 1926 e
foram retirados de circulação em 13/8/1933 (SFerreira).
1929– Selo de Porteado com sobrecarga - (Af. 260)

Tal como consta no preâmbulo da Portaria, no final do ano de 1928, não havia em Moçambique
selos da taxa de 50 Centavos, “nem sendo possível obtê-los da Casa da Moeda com a urgência indispensável”, foi autorizada pela Portaria Provincial nº 838, publicada no BOM de 22/12/1928, a sobrecarga de
selos de Porteado da taxa de 50 Centavos. A sobrecarga, aplicada localmente em folhas de 200 selos,
tinha a palavra “Correios” a preto e duas faixas a vermelho, sobre a legenda “ A receber”.
TAXA - 50 Centavos (sobrecarregada) – Tiragem - 1 Milhão.
Provavelmente entraram em circulação em Janeiro de 1929, conforme sugerido no BCTT de Moçambique do 1º trimestre de 1929 e retirados de circulação em 13/8/1933.
1931 – «CERES» com sobretaxa - (Af. 261 a 262)

Por haver atrasos de ordem técnica por parte da Casa da Moeda na emissão da nova série base
para as Colónias e “para providenciar que não faltassem selos para a franquia das correspondências nos
Correios das Colónias”, pelo Decreto nº 18917 de 13/10/1930, foi autorizada a emissão desta sobretaxa.
Para Moçambique, o Decreto, que foi transcrito no BOM de 15/11/1930, indica o selo que será objecto
das sobretaxas – 2$00 da emissão de 1922 - e as respectivas tiragens.
SOBRETAXAS
- 70 Centavos s/ 2$00 Ceres - Violeta escuro – Tiragem 1.000.000;
		
- 1$40 s/ 2$00 Ceres - Violeta escuro – Tiragem 1.000.000.
Provavelmente entraram em circulação em Janeiro de 1931, conforme sugerido no BCTT de Moçambique e foram retirados de circulação em 13/8/1933.
1930/1931 – Vitórias de Mouzinho - (Af. 263 a 269)
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Apesar de já em 1924, através do Decreto nº10133 de 27/9/19124, ter sido dada a autorização
para a emissão de um selo cujo produto total reverteria para a construção de um Monumento a Mouzinho de Albuquerque, esse selo não chegou a ser emitido. Em 1930 foi retomada a ideia com a mesma
finalidade.
Assim foi autorizada pela Portaria Provincial nº 1126, publicada no BOM de 7/6/1930, a emissão
comemorativa das vitórias de Mouzinho, nas operações militares de 1895/1897.Teria 7 valores, todos da
taxa de 50 Centavos, que correspondia ao porte simples para circulação interna. Os selos seriam todos
diferentes, na cor e na legenda, e seriam obrigatórios na circulação interna em datas específicas que
correspondiam às datas dos combates que se comemoravam.
A emissão foi executada em fotogravura pela Imprensa Nacional de Berlim, em folhas de 100
selos de papel porcelana em denteado 14. A legenda – designação do combate - e a taxa, foram aplicadas em segunda impressão pela Imprensa Nacional de Moçambique. Circularam nos dias 21 de Julho,
19 e 20 de Outubro, 7 de Novembro e 29 de Dezembro de 1930 e nos dias 1 de Março, 6 de Março e 7 de
Maio de 1931.
TAXAS – 7 valores – (Af. 263 a 269) - (ver catálogo)
1933 – Emissão «LUSIADAS» - (Af. 270 a 288)

O Art.º 6 do Regulamento da Convenção Postal de Londres de 1928, a que Portugal aderira, obrigava que os selos das taxas – tipo deveriam ter determinadas cores, o que não se verificava com os selos
que nessa altura circulavam nas Colónias.
Por esse facto, o Governo Central procedeu à emissão de novos selos tipo para as Colónias, através do Decreto nº 18567 de 30/6/1930. Para Moçambique o selo seria do tipo “LUSIADAS” e o decreto foi
transcrito no BOM de 9/8/1930. Nesse Decreto eram indicadas as taxas da emissão, mas não se indicavam
nem as cores nem a tiragem de cada uma delas.
Sabe-se que foram dificuldades de natureza técnica ocorridas na Casa da Moeda para poder
fazer as emissões, simultaneamente para todas as Colónias, que levaram a que esta emissão chegasse a
Moçambique apenas em Julho de 1933 (as 2 emissões anteriores não foram realizadas na Casa da Moeda, devido a essas dificuldades).
Os selos com desenho de Paulo Guedes e gravura de Arnaldo Fragoso foram tipografados em
folhas de 100 selos, em papel pontinhado filigranado e em denteado 14. As taxas, apostas em segunda
impressão, são a vermelho nas taxas de 1C, 15 C, e 1$40 e a preto nas restantes.
TAXAS - 19 valores – (Af. 270 a 288)

- de 1 Centavo a 20 Escudos - (ver catálogo)

O Aviso da Direcção dos Serviços dos Correios e Telégrafos, publicado no BOM de 22/7/1933,
indica expressamente que os selos desta emissão entram em circulação a 13 de Julho de 1933 (dando 30
dias de validade a todos os que estivessem em circulação). Todos os selos Tipo “Lusíadas” foram retirados
a 1/1/1949.
Nota: Não foi possível obter a tiragem inicial desta emissão, como é habitual nas emissões base. Todavia
há registo de mais duas tiragens de selos tipo Lusíadas, e também está documentado um auto de destruição dos selos restantes após a saída de circulação.
1938 – Emissão «IMPÉRIO COLONIAL PORTUGUÊS» - (Af. 289 a 306)
A nova emissão tipo foi autorizada pelo Decreto nº 28675 de 19/5/1938, extensiva a todas as Colónias e que para aplicação em Moçambique, foi transcrito no BOM de 22/6/1938. O Decreto especificava
os diferentes motivos dos selos, as taxas e as cores respectivas para cada Colónia. Não indicava tiragens
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e dizia que entravam em circulação à medida que chegassem às Estações postais da respectiva Colónia.

Desenhos de Arnaldo Ressano Garcia, em folhas de 100 selos, gravados a talhe doce na firma
Bradbury Wilkinson & Co, Ltd, de Londres. Impressos em papel liso e com denteado 13 ½ por 13.
Desta emissão foram feitas 4 tiragens: a 1ª a 20/1/1938, a 2ª a 8/8/1938, a 3ª a 22/3/1939 e a 4ª a
1/6/1942. As taxas de de $01, $05, $10, $15 e $20 centavos, têm como motivo “Vasco da Gama”; as taxas
de $30, $35, $40 e $50 centavos, têm como motivo “Mouzinho de Albuquerque”; as taxas de $60, $70, $90
e 1$00, têm como motivo o Fomento (desenho de uma barragem); as taxas de 10$00 e 20$00 têm como
motivo “Afonso de Albuquerque”.
TAXAS – 18 valores - (Af. 289 s 306)

– de 1 Centavo a 20$00 - (ver catálogo)

Esta emissão terá entrado em circulação em Agosto de 1938. Todos os selos deste tipo foram retirados de circulação a 1/3/1955 conforme consta na Portaria nº 15167 de 17/12/1954, publicada no BOM
de 3/1/1955.
1938 – «LUSIADAS» com sobretaxa - (Af. 307)

Para suprir falta de selos de franquia de certas taxas foi determinado através da Portaria Provincial nº 3289, publicada no BOM de 26/1/1938, que fosse aplicada pela Imprensa Nacional de Moçambique, a sobretaxa de 40 Centavos, sobre selos da taxa de 45 Centavos da emissão “Lusíadas”. A mesma
Portaria indicava em pormenor a composição tipográfica da sobretaxa e a respectiva tiragem.
SOBRETAXA - 40 Centavos s/ 45 C – Azul – Tiragem 1.000.000.
Por Aviso da Repartição Técnica dos Correios e Telégrafos, publicado no BOM de 3 de Junho de
1938, este selo entrou em circulação a 15/6/1938. Todos os selos Tipo “Lusíadas” foram retirados a 1/1/1949.
1939 – Viagem Presidencial - (Af. 308 a 311)

Foi autorizada esta emissão de selos a fim de comemorar a segunda viagem Presidencial às Colónias, através da Portaria Provincial nº 3765, publicada no BOM de 28/6/1939. Com gravura de Zimbarra,
os selos foram litografados na Casa da Moeda, em folhas de 100, em papel porcelana colorido e em
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denteado 11½ x 12. Na Portaria é expressamente indicado que “os selos da taxa de 3$00 se destinam,
exclusivamente à correspondência por via aérea”, o que na prática nem sempre foi seguido.
TAXAS – 4 valores - (Af. 308 a 311) – de 80 Centavos a 20$00 - (ver catálogo)
Como era indicado na Portaria, entraram em circulação a 17/7/1939 e foram retirados em
1/3/1955 segundo SFerreira, contrariando o determinado na Portaria que previa a circulação até ao seu
esgotamento.
1944 – 4º Centenário de Lourenço Marques - (Af. 312 a 315)

Comemorativos do IV Centenário da Cidade de Lourenço Marques e para circularem cumulativamente com os selos em vigor, foi esta emissão autorizada pela Portaria do Governo Central nº 10761 de
26/10/1944, publicada no BOM de 9/12/1944. A Portaria indica as taxas e as tiragens.
Com desenhos de Alberto de Sousa, os selos foram litografados na Litografia Nacional no Porto,
em folhas de 100 selos e em papel porcelana. Segundo informa o catálogo SFerreira, foram denteados na
Casa da Moeda com denteado 11½ (excepto uma percentagem, em quantidade não referida, da taxa
de 20$00, que, provavelmente na origem (?), lhe foi aplicado o denteado de linha 11).
TAXAS - $50 Centavos – Catedral de LM – Verde – Tiragem 825.000;
- $50 Centavos – Catedral de LM – Sépia – Tiragem 825.000;
- 1$75 – Estação do Caminho de Ferro de LM – Tiragem 300.000;
- 20$00 – Camara Municipal de LM – Tiragem 50.000.
Da taxa de 20$00, e por força da Portaria do Governo Central nº 11392, de 17/6/1946, publicada
no BOM de 7/9/1946, foi feita, na Casa da Moeda, uma nova tiragem de 1000000 (1 milhão), com as mesmas características e, muito provavelmente, em denteado de linha 11 (cujas sobras foram sobretaxadas
localmente ainda esse ano). Entraram em circulação em Dezembro de 1944, ainda segundo o catálogo
SFerreira e foram retirados de circulação a 1/3/1955.
1946 – Selos Império Colonial Português c/ sobretaxa - (Af. 316 a 317)

Em virtude de se terem esgotado os selos da taxa de 60 centavos que “tinham um largo consumo”, através da Portaria Provincial nº 6377, publicada no BOM de 2/3/1946, foram sobrecarregados 1
milhão de selos da taxa de 1$75 da emissão Imperio Colonial Português, com a sobretaxa 60 centavos,
impressa a vermelho. Pelo mesmo motivo, foram sobrecarregados, pela Portaria Provincial nº 6493, publicada no BOM de 15/6/1946, primeiramente 500 mil selos da taxa de 15 centavos com a sobretaxa de 10
centavos, a preto. Certamente porque se manteve a carência, foram, de novo, pela Portaria Provincial nº
6636, publicada no BOM de 26/10/1946, sobrecarregados, também a preto, 1 milhão de selos da mesma
taxa de 15 centavos da emissão Imperio Colonial Português. Todas as sobretaxas foram efectuadas na
Imprensa Nacional de Moçambique.
SOBRETAXAS
- 10 Centavos s/ 15 C – Castanho Violeta – Tiragem 1.500.000:
		
- 60 Centavos s/ 1$75 – Azul – Tiragem 1.000.000.
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Entraram em circulação, como indicado na Portaria referida, o selo de 10 Centavos a 15/6/1946
e o de 60 Centavos a 2/3/1946 e foram retirados de circulação a 1/3/1955.
1946 – 4º Centenário de Lourenço Marques c/ sobretaxa - (Af. 318)

Pela Portaria Provincial nº 6645, publicada no BOM de 2/11/1946, foram mandados sobrecarregar
na Imprensa Nacional de Moçambique, com a sobretaxa 2$00 a vermelho, 700 mil selos da taxa de 20$00
da emissão do 4º Centenário de LM, existentes em depósito (certamente sobrantes do milhão que tinha
sido emitido em Junho de 1946 e entretanto chegado a Moçambique). Os selos são em denteado 11.
SOBRETAXA - 2$00 s/ 20$00 – a vermelho – Tiragem 700.000.
Entraram em circulação a 2/11/1946 e foram retirados de circulação a 1/3/1955.
1947 – Emissão «LUSIADAS» - Novos valores - (Af. 319 e 320)

Pela Portaria do Governo Central nº 11391 de 15/7/1946, transcrita para o BOM de 7/9/1946, foram mandados reimprimir, dois selos da emissão “Lusíadas”, em quantidades e cores indicadas. Os selos
com desenho de Paulo Guedes e gravura de Arnaldo Fragoso foram tipografados na Casa da Moeda,
em folhas de 100 selos, em papel pontinhado filigranado e em denteado 14.
TAXAS - 35 Centavos – Verde – Tiragem 500.000;
- 1$75 – Azul - Tiragem 500.000.
Os selos entraram em circulação provavelmente em Setembro de 1947 e foram retirados a
1/1/1949, conforme consta, para todos os selos “Lusíadas”, na Portaria nº 12613 de 6/11/1948 e transcrita
para o BOM de 27/12/1948.
Nota: Todos os selos da emissão tipo “LUSIADAS”, existentes em depósito, recolhidos após a retirada
de circulação, foram destruídos pelo fogo, segundo Aviso descriminado, da Direcção dos Correios de
29/6/1949, publicado no BOM de 7/9/1949.
1948 – Emissão «Catedral de Lourenço Marques» - (Af. 321)

Por Portaria nº 12369, publicada no D.G. nº 96,Iª série, de 26/4/1948 e transcrita no BOM de
27/6/1948, foi mandado emitir e pôr em circulação este selo. Litografado na Litografia Nacional do Porto,
em folhas de 100 selos, em papel porcelana e em denteado 11, de linha. O desenho é de Alberto de
Sousa e foram mandados fazer 1 milhão de selos.
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TAXA - 4$50 – Vermelho – Tiragem 1.000.000.
Não tenho conhecimento de uma data concreta em que terá entrado em circulação, mas provavelmente em Junho/Julho de 1948.
1948 – Emissão «António Enes» - (Af. 322 a 323)

Comemorando o centenário do nascimento de António Enes, o Governo da Republica, através
da Portaria nº 12467, de 1/7/1948, publicada no D.G. nº 151 e transcrita no BOM de 14/8/1948, mandou
emitir esta série, indicando as taxas, cores e tiragens. Com desenho de Alberto de Sousa, os selos foram
litografados na Litografia Maia no Porto, em folhas de 50 selos, em papel liso e em denteado 14.
TAXAS - $50 - Preto sobre fundo creme – 500.000;
- 5$00 - Violeta sobre fundo creme – 250.000.
Os selos entraram em circulação a 17/8/1948, sem carimbo especial.
Nota: Esta data está indicada no texto original dos artigos “Subsídios para a História dos Correios de Moçambique” de José Maria Folgosa, publicados nos Boletins do CFNM em 1954, por observação pessoal
deste autor.
1948/1949 – «Vistas de Moçambique» - (Af. 324 a 343)

Esta emissão de 20 valores, apresenta 10 desenhos diferentes de dois artistas distintos e os respectivos cunhos foram executados também por diversos gravadores da Casa da Moeda, onde os selos foram
litografados em folhas de 100 selos, em papel liso e em denteado 13½. Não foram todos autorizados pela
mesma Portaria nem sequer emitidos no mesmo ano. Por esse motivo indicam-se, por ordem cronológica,
as diversas Portarias e as taxas que cada uma autorizava. Nas Portarias, todas originárias do Governo da
Republica, eram indicadas as tiragens de cada taxa. Assim:
- A primeira é a Portaria nº12438 de 12/6/1948, publicada no BOM de 14/8/1948, que emitia as
taxas de $60,1$50, 2$00 e 3$50;
- Seguiu-se a Portaria nº 12562 de 23/9/1948, publicada no BOM de 13/11/1948, que emitia as
taxas de $05, $20, $30 e $40;
- Depois a Portaria nº 12707 de 5/01/1949, publicada no BOM de 5/3/1949, que emitia as taxas de
$10, $50, 1$00, 1$20 e 5$00;
- Por último, a Portaria nº 12760 de 15/03/1949, publicada no BOM de 30/4/1949, que emitia as
taxas de 1$75, 2$50, 3$00, 10$$0, 15$00 e 20$00.
Os desenhos foram efectuados por M. Jorge, nas taxas de 2$50, 10$00, 15$00 e 20$00 e por Alberto de Sousa os restantes.
TAXAS
- $05 Castanho lilás – Pico Gogogo (Serra da Gorongosa) – Gravura de José Rosa – Tiragem 500000;
-$10 Violeta castanho – Ponte sobre o rio Zambeze – Gravura de Guilherme Santos – Tiragem 4500000;
-$20 Castanho-escuro – Zumbo (rio Aruângua) – Gravura de Marcelino Norte – Tiragem 2000000;
- $30 Lilás vermelho - Pico Gogogo (Serra da Gorongosa) – Gravura de José Rosa – Tiragem 1500000;
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- $40 Verde - Zumbo (rio Aruângua) – Gravura de Marcelino Norte – Tiragem 1500000;
-$50 Azul cinzento – L.Marques (praça 7 Março) – Gravura de Arnaldo Fragoso – Tiragem 4000000;
- $60 Vermelho lilás – Queda do Nhangare – Gravura de Gustavo Araújo – Tiragem 400000;
-$80 Violeta cinzento – L.Marques (praça 7 Março) – Gravura de Arnaldo Fragoso – Tiragem 2000000;
- 1$00 Carmim – Baixa Zambézia (palmar) – Gravura de Arnaldo Fragoso – Tiragem 2500.000;
- 1$20 Ardósia - Ponte sobre rio Zambeze – Gravura de Guilherme Santos – Tiragem 500000;
- 1$50 Violeta Azul – Rio Pungué – Gravura de Américo Carvalho – Tiragem 500000;
- 1$75 Azul – Praia da Polana - Gravura de Gustavo Araújo – Tiragem 500000;
- 2$00 Sépia - Rio Pungué – Gravura de Américo Carvalho – Tiragem 2000000;
-2$50 Azul ardósia – L.Marques(vista parcial) - Gravura de Arnaldo Fragoso – Tiragem 500000;
- 3$00 Verde Oliva - Praia da Polana - Gravura de Gustavo Araújo – Tiragem 500000;
- 3$50 Verde cinzento - Queda do Nhangare – Gravura de Gustavo Araújo – Tiragem 300000;
- 5$00 Verde - Baixa Zambézia (palmar) – Gravura de Arnaldo Fragoso – Tiragem 1500000;
- 10$00 Castanho – L. Marques(vista parcial) - Gravura de Arnaldo Fragoso – Tiragem 500000;
- 15$00 Carmim – Rio Malema - Gravura de Américo Carvalho – Tiragem 200000;
- 20$00 Laranja - Rio Malema - Gravura de Américo Carvalho – Tiragem 500000;
Nota: O $ da taxa de 3$50 está invertido, pois foi assim originalmente gravado!
As primeiras 4 taxas emitidas ($60,1$50, 2$00 e 3$50), entraram em circulação em 23/6/1948, muito
embora a publicação no BOM seja apenas de 14/8/1948.
Nota: Esta data está indicada, por observação pessoal do autor, no texto original dos artigos “Subsídios
para a História dos Correios de Moçambique” de José Maria Folgosa, publicados nos Boletins do CFNM
em 1954.
Foram retirados de circulação a 31/7/1957.
1948 – «Nossa Senhora de Fátima» - (Af. 344 a 347)

A Portaria nº 12573, de 1/10/1948 e publicada no BOM de 13/11/1948, mandava emitir esta emissão, indicando as taxas, as cores e as quantidades.
Com desenho de Almada Negreiros foram litografados na Litografia Nacional no Porto, em folhas de 100
selos, em papel porcelana e em denteado 14½.
TAXAS - $50 – Azul turquesa – Tiragem 150.000;
- 1$20 – Lilás – Tiragem 100.000;
- 4$50 – Verde – Tiragem 60.000;
- 20$00 - Castanho – Tiragem 60.000.
Entraram em circulação a 9/10/1948 (existe FDC) e foram retirados em 1958.
1949 – «Globo Terrestre» - (Af. 348 a 352)

O Ministério das Colónias através da Direcção Geral de Fomento Colonial, mandou emitir, através
da Portaria nº12743 de 23/2/1949, publicada no BOM de 2/4/1949, “selos de franquia postal tendo como
motivo o globo terrestre contornado por aviões”. A Portaria indicava as taxas, as cores e as quantidades.
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Os selos, com desenho de Almada Negreiros (?), foram litografados na casa Courvoisier S.A., de
La-Chaux de Fonds, na Suiça, em folhas de 100 selos, em papel porcelana com fios de seda e em denteado 11½ (ver Nota).
TAXAS - $50 – Sépia – Tiragem 400.000;
- 1$20 – Violeta – Tiragem 1.600.000;
- 4$50 – Azul - Tiragem 1.600.000;
- 5$00 – Verde – Tiragem 400.000:
- 20$00 – Castanho – Tiragem 1.000.000.
Entraram em circulação a 11/4/1949 (existe FDC) e foram retirados a 1/9/1958 pela Portaria nº
16834 de 13/8/1958, publicada no BOM de 6/9/1958.
Nota: No Catalogo Afinsa o denteado está erradamente indicado como denteado 14! Dos catálogos Portugueses consultados, apenas o catalogo Afinsa indica que o desenho seja de Almada Negreiros, o que
não consegui confirmar.
O catálogo SFerreira indica Março como mês de entrada em circulação, mas inequivocamente, posso
provar que foi a 11 de Abril de 1949. Esta emissão aparece, também erradamente em alguns catálogos,
como sendo de correio aéreo, quando foi utilizada em toda a classe de correspondência.
1949 – 75º Aniversário da U.P.U. - (Af. 353)

Pela Portaria nº1963 de 14/10/1949 e publicada no BOM de 3/12/1949, é mandado emitir um selo
para circular em Moçambique, comemorativo do 75º Aniversário da fundação da U.P.U. Na Portaria é
indicado o motivo, a taxa e as quantidades. Os selos foram litografados na Litografia Nacional no Porto,
com desenho de Almada Negreiros, em folhas de 100 selos, em papel porcelana e em denteado 14.
TAXA - 4$50 – Azul – Tiragem 250.000.
Há provas objectivas da data de entrada em circulação (existe FDC), a 18/10/1949, desmentindo
a data de 1/4/1950, indicada erradamente no catálogo SFerreira.
1950 – «Ano Santo» - (Af. 354 a 355)

O Governo da Republica, através da Portaria nº 13164 de 15/5/1950 e publicada no BOM de
24/6/1950, mandou emitir para circulação em Moçambique, selos com motivos alegóricos ao Ano Santo. A Portaria indica as taxas, as cores e as quantidades. Com desenho de João Araújo, os selos foram
litografados na Litografia Portugal em Lisboa, em folhas de 100 selos, em papel liso e em denteado 13½.
TAXAS - 1$50 – Laranja – Tiragem 1.000.000;
- 3$00 – Azul - Tiragem 1.000.000.
Não há provas objectivas da data certa de entrada em circulação, apesar do Catalogo SFerreira
indicar o mês de Maio. Porem, entre outros motivos, dada a data de publicação no BOM, o mais provável
é que seja em finais de Junho ou mesmo Julho de 1950, carecendo de confirmação.
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1951 – «Peixes de Moçambique» - (Af. 356 a 379)

Por Portaria nº 13477 de 19/3/1951 e publicada no BOM de 31/3/1951, foi mandada emitir e pôr
em circulação uma série de 24 valores tendo por motivos Peixes de Moçambique, nas taxas e quantidades indicadas. Os selos foram litografados pela Litografia Nacional no Porto em folhas de 100 selos, papel
esmalte e em denteado 14.
TAXAS
- $05 (Ballistoides Conspicilum - Bloch) – Policromo – Tiragem 400000;
- $10 (Chaetodon Auriga – Forsk) – Policromo – Tiragem 3500000;
- $15 (Chaetodon Lunula- Lacep) - Policromo – Tiragem 300000;
- $20 (Pterois Volitans – Lin) - Policromo – Tiragem 2000000;
- $30 (Canthigaster Margaritatus – Ruppel) - Policromo – Tiragem 2000000;
- $40 (Stephanolepsis Auratus – Castlenau) - Policromo – Tiragem 3000000;
- $50 (Theuthis Nigrofuscus – Forsk) - Policromo – Tiragem 3500000;
- 1$00 (Heniochus Acuminatus – Lin) - Policromo – Tiragem 5000000;
- 1$50 (Novaculichthys Macrolepidotus – Bloch) - Policromo – Tiragem 2500000;
- 2$00 (Gaterin Schotaf – Forsk) - Policromo – Tiragem 1000000;
- 2$50 (Lutianus Casmira – Forsk) - Policromo – Tiragem 1000000;
- 3$00 (Acauthurus Triostegus – Lin) - Policromo – Tiragem 400000;
- 3$50 (Abalistes Stellaris – Bloch) - Policromo – Tiragem 500000;
- 4$00 (Fistularia Petimba – Lac.) - Policromo – Tiragem 100000;
- 4$50 (Chaetodon Vagabundus – Lin) - Policromo – Tiragem 100000;
- 5$00 (Amblyapistus Binotata – Peters) - Policromo – Tiragem 2500000;
- 6$00 (Platax Pinnatus – Lin) - Policromo – Tiragem 500000;
- 8$00 (Zanclus Canescens – Lin) - Policromo – Tiragem 500000;
- 9$00 (Tetrosomus Concatenatus – Bloch) - Policromo – Tiragem 500000;
- 10$00 (Dactiloptena Orientalis – CV) - Policromo – Tiragem 300000;
- 15$00 (Odonus Niger – Ruppel) - Policromo – Tiragem 100000;
- 20$00 (Rhinechantus Aculeatus – Lin) - Policromo – Tiragem 100000;
- 30$00 (Lactoria Cornutus – Lin) - Policromo – Tiragem 100000;
- 50$00 (Lactoria Fornasini – Biauconi) - Policromo – Tiragem 100000;
Nota: A designação latina foi transcrita da Portaria emissora.
Os selos entraram em circulação em 18/4/1851 (existe FDC).
(Continua no próximo número)
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Os inteiros postais com selo
“Lusíadas” revisitados
Resumo: Revemos neste artigo alguns aspectos
relevantes sobre os inteiros postais com selo do tipo
“Lusíadas”, mostrando exemplos ilustrativos. Apresentase também uma listagem das repicagens nossas
conhecidas.
Abstract: Important facts related to “Lusíadas”
type stationery cards are reviewed in this paper. Some
illustrative examples are shown. A list of printed postal
cards of this type is also presented.

Horácio M. Novais

hora.nova@hotmail.com

O selo com o busto da República ostentando um
exemplar dos Lusíadas (desenho de Pedro Guedes e
gravura de Arnaldo Fragoso) veio, a partir de Março
de 1931, substituir o selo Ceres que tinha perdurado
ao longo de sucessivas emissões entre 1912 e 1930. O
selo “Lusíadas” viria a ter, contudo, uma existência mais
efémera, pois em 1935 já se iniciava a sua substituição
por outros selos base 1,2, o mesmo acontecendo em
relação aos correspondentes inteiros postais3,4.
Com efeito, o primeiro bilhete-postal com o selo
“Lusíadas”, de 25 centavos verde azulado com as
dimensões de 140x95 mm (tipo I, OM79), foi lançado em
2 de Setembro de 1931 (fig.1) e apenas veio a ter uma

Fig.1- Lusíadas, 25c., verde azulado, tipo I, cartolina camurça,
circulado de Estarreja para o Porto em 21 de Junho de 1932,
com a marca “Ambulâncias / Norte III”.
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tiragem de cerca de 1 320 000 exemplares, pois ao fim de menos de um mês era substituído por outro
com a mesma composição gráfica e tamanho, mas agora na cor carmim (tipo II, OM80 e 80a), o qual
viria a ter uma tiragem bem maior, da ordem de 30 milhões (fig.2). Em Setembro de 1933 os Correios

Fig.2- Lusíadas, 25c., carmim, tipo II, cartolina
creme, circulado de Mogadouro para o Porto
em 12 de Setembro de 1933, com a marca
ferroviária “Mogadouro – Pocinho”.

Fig.3- Lusíadas, 25c., carmim, tipo III, cartolina creme, circulado de Peso da
Régua para Viseu em 23 de
Julho de 1935, com ambas
as marcas na frente.

Fig.4- Lusíadas, 25c., carmim, tipo IV, cartolina creme,
circulado de Sobral da Lagoa para Peniche com passagem por Óbidos em 16/17 de Outubro de 1934, com
as 3 marcas na frente.

passaram a emitir estes postais com novas dimensões de 140x90 mm, em que a distância entre a margem
inferior do selo e a primeira linha para a escrita da direcção era agora de 28 mm, enquanto nas emissões
anteriores (tipos I e II) essa distância media 31 a 32 mm. Outra característica a ter em consideração diz
respeito à palavra ”Endereço” que figura na metade direita dos postais. Nos postais com 140x95 mm esta
palavra não possui qualquer acento gráfico, mas nos postais com 140x90 mm já se lê “Enderêço” com
acento circunflexo (tipo IV, OM80d,e,f; fig.4), se bem que apareçam também, mais raramente, postais
sem o acento (tipo III, OM80b,c; fig.3), provavelmente relativos a uma primeira remessa com estas novas
dimensões.
A tiragem global destes postais com 140x90 mm (tipos III e IV) foi de cerca de 20 milhões. Quanto
às cartolinas, tem-se que nos postais do tipo I foram usadas cartolinas camurça e creme, enquanto nos
do tipo II a cartolina é creme por vezes pigmentada ou amarelada, em geral com a frente lisa e o verso
rugoso. O tipo III apresenta-se em cartolina creme e no tipo IV a cartolina é creme ou camurça clara 4,5.
Na listagem seguinte encontram-se as repicagens nossas conhecidas em inteiros postais “Lusíadas”
nos tipos I, II e IV, não se conhecendo nenhuma repicagem em postais do tipo III. Os postais encontramse ordenados por ordem alfabética de localidades; as letras F e V referem-se às faces frente e verso que
se encontram repicadas. Nesta listagem são de evidenciar os postais publicitários da Sociedade Industrial
Aliança e da firma Azulay & C.ª, já noutra ocasião referidos em termos mais gerais 8.
6,7
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Os postais com publicidade da Aliança apenas existem no tipo I em cartolina camurça (fig.5) e
apresentam impresso no verso do lado esquerdo uma pequena ilustração de tipo jocoso condizente com
uma quadra ingénua, alusiva ao consumo de produtos dessa firma, muito ao gosto da época (início da
década de 1930). Na metade esquerda da frente têm em geral um texto impresso de tipo manuscrito,
que refere que estes postais eram oferecidos aos compradores de certos produtos da Aliança; contudo,
também existem postais sem essa impressão na frente. Não se sabe ao certo quantos postais existem com
estas gravuras no verso, mas pelo menos vimos uma dúzia diferentes. Reproduzem-se na fig.6 oito dessas
gravuras.

Fig.5- Lusíadas, 25c., verde azulado, tipo I, cartolina camurça, novo, repicado na frente e verso
pela Sociedade Industrial Aliança.

Fig.6- Conjunto de 8 ilustrações retiradas de inteiros postais Lusíadas, 25c., verde azulado, tipo I,
cartolina camurça, semelhantes ao da fig.5.

Quanto aos postais com publicidade da firma Azulay & C.ª, encontram-se sempre pré-endereçados
a esta firma (fig.7). No verso apresentam publicidade a produtos farmacêuticos, nomeadamente o
Agarol e o Anusol, servindo para requisição de amostras gratuitas desses fármacos pela classe médica.
Existe uma grande variedade destas impressões publicitárias, em inteiros “Ceres” de 25c, “Lusíadas” e
“Tudo pela Nação”, cujos modelos se encontram referenciados no verso dos postais. Nos inteiros postais
“Lusíadas” de que aqui tratamos em particular, vimo-los nos tipos II e IV. Alguns destes postais do tipo
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II aparecem aparados como o da fig. 8, tal como acontecia com os postais “Ceres”, ficando com as
dimensões de 140x82 mm, operação realizada possivelmente para se poderem adaptar ao processo da
repicagem utilizado.

Fig.7- Lusíadas, 25c., carmim, tipo IV, cartolina camurça clara, novo, repicado por Azulay
& C.ª, Lda na frente e verso, com publicidade ao fármaco Anusol (modelo AN-16 L-1).

Fig.8- Lusíadas, 25c., carmim, tipo II, cartolina creme, novo, aparado para medir 140x82 mm, repicado
por Azulay & C.ª, Lda na frente e verso, com publicidade ao fármaco Agarol (modelo A-35 L-1).

Inteiros postais repicados do tipo “Lusíadas”
Tipo I (OM79) - Lusíadas, 25c. (verde azulado, 140x95 mm, Endereço).
Cipriano Leão & C.ª, Sucessores, Coimbra, (F), «ferragens, cutelarias».
José Carvalho Alfeirão, Ferreira do Alentejo, (FV), «fazendas, mercearias».
Secretaria Judicial da Comarca de Gouveia, (V).
Silva, Guimarães & C.ª, Guimarães, (FV), «fábrica a vapor de pentes».
A Mundial, Lisboa, (FV), «seguros», mod. AC/97/200 e AC/100/2000.
Sociedade Industrial Aliança, Lisboa, (FV), diversas impressões no verso.
Alberto Abrantes & C.ª, Mangualde, (FV), «armazém de lanifícios».
António José da Cunha Barbosa, Paredes de Coura, (FV), «fazendas, miudezas».
Companhia Aurifícia, Porto, (F).
Costa & Moreira, Sucres, Lda, Porto, (V).
J. M. Fernandes Guimarães & Cª., Porto, (FV), «banqueiros».
José Moreira de Bessa, Lda, Porto, (F), «ferro e ferragens, aço para molas».
Oliveira & Salta, Lda, Porto, (FV), «malhas, perfumarias, papelaria».
Quintans, Mattos & C.a, Lda, Porto, (FV), «armazém de fazendas».
Rêgo & Guedes, Porto, (F), «armazém de mercearia».
Alberto Ferreira Goucha, Rio Maior, (FV), «alfaiataria, fazendas de lã, algodão»
Tipo II (OM80/80a) - Lusíadas, 25c. (carmim, 140x95mm, Endereço).
J. Mendes Paulo, Castelo Branco, (F), «advogado».
Reformatório Central de Lisboa, Caxias, (FV), «atestação de baptismo».
Manuel Duarte Ramos, Cebolais, (FV), «fábrica de lanifícios».
Companhia dos Caminhos de Ferro da Beira Alta, Figueira da Foz, (FV).
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Padaria Bijou, Guarda, (F).
Bento dos Santos Costa & C.ª, Lda, Guimarães, (V).
Fernando Almeida & C.ª, Guimarães, (FV), «armazém de tecidos de algodão».
A Mundial, Lisboa, (FV), «seguros», mod. AC/97/200.
Armazéns Teixeira, Rocha & Cª., Lisboa, (FV).
Azulay & Co, Ltd, Lisboa, (FV), «Agarol, Anusol», vários modelos.
Companhia dos Telefones, Lisboa, (FV).
Lima Jorge, Lda, Lisboa, (V), «ferragens e ferramentas».
Abílio Miranda & Filho, Marco de Canavezes, (F), «farmácia».
António M. Pires Rocha, Mogadouro-Gare, (FV), «mercearia e miudezas».
António José da Cunha Barbosa, Paredes de Coura, (FV), «fazendas»..
António da Silva Borges, Porto, (F), «despachante de alfândega».
Araújo, Pinto & Cª, Porto, (FV).
J. M. Fernandes Guimarães & Cª., Porto, (FV), «banqueiros).
José Moreira de Bessa, Lda, Porto, (F), «ferro e ferragens, aço para molas».
Oporto Cricket & Lawn Tennis Club, Porto, (V).
Quintans, Mattos & C.a, Lda, Porto, (FV), «armazém de fazendas».
Sampaio Torres & Cª., Lda, Porto, (FV), mod. M20-200 ex.-8-933.
Alberto Ferreira Goucha, Rio Maior, (FV), «alfaiataria, fazendas de lã, algodão»
Eagle – Ferreira, Machado & C.ª, Rocio de Abrantes, (F).
Tipo IV (OM80d,e,f) - Lusíadas, 25c. (carmim, 140x90mm, Enderêço).
Manuel Romão Júnior, Beja, (F), «cereais e azeites».
A Pátria, Sociedade Alentejana de Seguros, Évora, (FV), mod. 173, 15.6.1935.
Academia Figueirense, Figueira da Foz, (F), «estabelecimento de ensino».
Companhia dos Caminhos de Ferro da Beira Alta, Figueira da Foz, (FV).
Bento dos Santos Costa & C.ª, Lda, Guimarães, (V).
Armazéns Teixeira, Rocha & Cª.,SARL, Lisboa, (FV).
Azulay & Co, Ltd, Lisboa, (FV), «Anusol, Agarol», vários modelos.
Círculo de Cultura Musical, Lisboa, (FV), pré-endereçado.
Diário de Notícias, Lisboa, (V), recibo de assinatura.
Empresa Nacional de Publicidade S.A.R.L., Lisboa, (V).
Francisco José Simões Lda., Lisboa, (FV), mod. 112 e 125.
José de Mendonça, Lisboa, (F), «filatelista».
Veroil, Companhia Importadora de Óleos, Lisboa, (V).
A Iniciativa, Porto, (FV), «suspensórios, ligas, gravatas».
H. Strzelewicz, Porto, (F).
J. M. Fernandes Guimarães & Cª., Porto, (FV), «banqueiros».
José Moreira de Bessa, Lda, Porto, (F), «ferro e ferragens, aço para molas».
Moreiras, Limitada, Porto, (FV), «armazém de malhas e miudezas».
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As chapas do tipo CERES colonial
No Magazine Filatélico n.os 2 a 16, de Fev. de 1975
a Abr. de 1976, foi publicada uma série de artigos acerca
da “Ceres” colonial, dos seus dois cunhos, das falsificações e da composição dos diferentes tipos de chapas de
impressão. Foram também descritas e ilustradas a maioria
das fendas de cunho “mais bonitas e apetecíveis”.

Paulo Rui Barata

baratap@netcabo.pt

		
Nessa época todas as ilustrações que acompanhavam os artigos eram por mim laboriosamente desenhadas à mão, a lápis e tinta da china. Com as modernas tecnologias podemos finalmente ilustrá-las todas de
uma forma mais completa e sistematizada. Vou assim
dedicar um artigo a cada um dos tipos de chapas usadas na impressão dos selos “Ceres” das Colónias e Distritos Autónomos de Angola e Moçambique, começando
hoje pela definição dos diversos tipos de chapas utilizadas na impressão destes mesmos selos.
		 Como é sabido os selos “Ceres” das Colónias foram impressos em folhas de 100, 180 e 200 selos. Dadas as
tiragens que estes selos alcançaram (temos de notar que
todas as taxas de todas as Colónias eram impressas com
as mesmas chapas) foram várias as composições que se fizeram de cada um destes formatos, conhecendo eu, pelo
menos, sete de 100, sete de 180 e duas de 200 selos.
		
As chapas de 100 esteriótipos (*) foram utilizados
para a impressão da primeira emissão (1913-14) de todas as Colónias, e ainda para novas tiragens desses selos
de 1914 a 1919, especialmente em 1915 e 1919. Logo de
início verificamos a existência de quatro chapas, duas
que foram utilizadas na impressão dos selos para a Índia,
Macau e Timor, sendo uma para as taxas baixas e outra
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para as taxas altas (bem como algumas das taxas baixas do Congo, Guiné, Quelimane e Tete, e algumas
das taxas altas de Lourenço Marques e Quelimane), e outras duas na impressão dos selos das Colónias e
Distritos Autónomos de África (Angola, Cabo Verde, Congo, Guiné, Inhambane, Lourenço Marques, Moçambique, Quelimane, São Tomé e Príncipe e Tete), também uma para as taxas baixas (de ¼ c. a 2 ½ c.)
e outra para as taxas altas.

Chapa 100a			

Posição n.º 51

Chapa 100d

Posição n.º 64

Posição n.º 10

Taxas Baixas

Posição n.º 70
Taxas Altas

Defeitos típicos das chapas da primeira tiragem de África

		
Todas estas chapas têm fendas e defeitos característicos e é nesta quarta chapa que encontramos
no selo n.º 70 das taxas de 5 c. a 1 E. de todas as Colónias, e ainda na taxa de 2 ½ c. de Angola, Cabo
Verde, Inhambane e Moçambique, o defeito que consiste numa marcada fenda sobre a letra “E” da
palavra “PORTUGUESA”.
		
O facto de esta fenda existir em todas as taxas de 5 c. a 1 E. de todas as colónias, só nalgumas
de 2 ½ c., e em nenhumas abaixo deste valor, deve-se exactamente a haver uma chapa para os selos de
¼ c. a 2 ½ c. e outra para os de 5 c. a 1 E. ; a julgar pela sua raridade poucas folhas desta chapa foram
utilizadas na tiragem do selo de 2 ½ c, de Inhambane, de que existem folhas com e sem esta fenda.
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Os defeitos ilustrados nas imagens imediatamente acima e abaixo são: África, taxas baixas,
n.º 51, grande deformação ondulada da margem esquerda do quadro; n.º 64, fenda atravessada nas
pregas da túnica, quase no centro geográfico do selo; taxas altas, n.º 10, ponto no quadro, à direita de
“PORTUGUESA”; n.º 70, fenda sobre o “E” de “PORTUGUESA” e “nicada” no canto inferior esquerdo do
quadro; Ásia, taxas baixas, lacuna circular acima do 1º escudete do valor; taxas altas, fenda sobre o “LI”
de “REPUBLICA”.

Taxas Baixas

Taxas Altas

Defeitos típicos das chapas da primeira tiragem da Ásia

		 Logo em 1914 efectuaram-se novas tiragens em papel porcelana de quatro taxas da Índia em
que num dos selos (ignoro qual) se encontra um defeito bem visível, que consiste numa lacuna circular
(branca) logo acima do primeiro escudete do valor. Em 1916 algumas das taxas de Quelimane foram
impressas em papel pontinhado, e o de 50 c. em papel porcelana, aparecendo no 56º selo destas folhas
um fenda do quadro sobre a letra “G” da palavra “PORTUGUESA”.
Em 1918 foram re-impressas quase todas as taxas de Lourenço Marques e em 1919 novas tiragens
se fizeram de duas taxas de Timor e de várias da Índia, todas em papel pontinhado; nos selos de
Lourenço Marques e Timor nota-se uma pequena fenda do quadro sobre a primeira letra “U” da palavra
“PORTUGUESA”, e nos da Índia há uma fenda do quadro sobre a letra “C” da palavra “REPUBLICA” no
selo n.º 86, e outra fenda do quadro entre as palavras “REPUBLICA” e “PORTUGUESA”, no selo n.º 87.
Entretanto, de 1915 a 1919, novas tiragens em folhas de 100 selos se fizeram de diversas taxas de Angola
(1915 e 1919), Cabo Verde (1916), Guiné (1919), Índia (1915 e 1917), Inhambane (1915), Lourenço Marques
(1915) e Macau (1919) sem que nas respectivas folhas se observem quaisquer defeitos assinaláveis.
		
Admitindo que a chapa utilizada para a Índia em 1914 é a mesma que foi utilizada na primeira
tiragem das Colónias do Oriente, que a utilizada em 1916 para Quelimane é a mesma que havia sido
usada em 1915 para Angola, Inhambane e Lourenço Marques, que a usada para a Índia em 1919 é a
mesma que já havia sido utilizada (sem defeito) para a mesma Colónia em 1915, e que a usada para
Lourenço Marques em 1918 e Timor em 1919 é a mesma que serviu (também ainda sem defeito) para
Angola, Guiné e Macau, teremos um mínimo de sete chapas, a saber: a da fenda no meio da túnica e
a da fenda por cima do “E” de “PORTUGUESA” (ambas 100a), a da lacuna acima do escudete e a da
fenda sobre o “LI” de “REPUBLICA” (ambas 100b), a da fenda por cima do “G” de “PORTUGUESA” e a
das duas fendas (selos n.os 86 e 87) (ambas 100c) e a da fenda sobre o 1º “U” de “PORTUGUESA” (100d);
esta última era impressa em folhas de largas margens e com a taxa e o nome da Colónia impressos na
margem inferior.
		
A seguir às chapas com 100 esteriótipos foram introduzidas as de 200 (1916). Podemos reconhecer
nestas duas composições: de início (200a) o selo n.º 183 apresenta um defeito de forma lunar (semelhante
a uma unhada) transversalmente sobre a foice, e a cerca de 3 mm da ponta desta, bem como uma
fenda triangular sobre a face esquerda da “Ceres”; numa segunda composição (200b) este mesmo
defeito encontra-se no 182º selo da folha. Aparentemente foi a chapa citada em primeiro lugar a primeira
a aparecer, dado os selos impressos com ela serem anteriores (questão de meses apenas) aos impressos
com a segunda. Assim sendo, a haver folhas sem este defeito, seria um estado inicial da primeira chapa,
dado a segunda já ter nascido com ele.
		
As últimas chapas a aparecer foram as de 180 esteriótipos. Foram introduzidas em 1921 e serviram
até ao fim do reinado da “Ceres”. Segundo o Catálogo Simões Ferreira teria sido utilizada em 1924 ou
1925 a chapa de 200 esteriótipos na impressão de selos de ½ c. preto de Angola, em papel liso, denteado
12 x 11 ½. Deve tratar-se de selo impresso em 1921 em papel acetinado (muito pouco acetinado, para
parecer liso) e só num desses anos enviado para a Colónia.
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Chapa de 200 selos

Chapa 180c

Chapa 180f
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Chapa 180d

Chapa 180e

Características dos dois tipos de cunho
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		 Voltando às chapas de 180 dizia eu acima que conheço no mínimo seis diferentes. Como
sabemos, de artigos já publicados sobre o assunto no Boletim do CFP, na revista Magazine Filatélico,
no PPS Quarterly Bulletin e na revista Portu-Info, o cunho da “Ceres” das Colónias foi retocado em 1921,
passando assim a haver o tipo I e o tipo II (respectivamente não-retocado e retocado).
		
Assim sendo temos, em primeiro lugar (180a) uma chapa de 180 que resulta da remoção da
última fila da chapa de 200; depois duas chapas diferentes (180b e 180c) em que todos os selos são
do tipo I e que se distinguem mais facilmente pela diferente localização de diversos exemplares que
apresentam um defeito que consiste na rotura do canto inferior esquerdo do quadro, ligando assim o
rectângulo que comporta o nome da colónia com o exterior; na segunda composição desta chapa
(180c) o selo n.º 130 é do tipo II.
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Localização dos esteriótipos do tipo II na chapa do tipo 180d

		 Temos a seguir uma chapa em que encontramos 56 esteriótipos do tipo II e 124 do tipo I, totalmente
misturados (180d).
		
É uma chapa que poderemos considerar intermédia e a partir da qual se obtém os pares com
um selo do tipo I e outro do tipo II, se-tenant; esta chapa tem seis bandas de cor na margem superior. No
mesmo ano aparece uma primeira composição da chapa de 180 esteriótipos do tipo II (excepto os selos
n.os 7, 20 e 30, que são do tipo I); é nesta que é possível encontrar o defeito do 167º exemplar que consiste
numa figura com a forma de um “C”, à direita dos “RR” de “CORREIO”; esta chapa apresenta um “K” na
margem esquerda, à altura da 5ª fila de selos (180f).
Finalmente, em 1924 ou 1925, surge a última composição da chapa de 180 esteriótipos do tipo II (com
esteriótipos ocasionais do tipo I, que variam de posição de tiragem em tiragem), e a qual não apresenta
defeitos dignos de registo; esta chapa apresenta sete bandas de cor na margem superior (180e), e tem
pelos menos dois arranjos diferentes dos defeitos e dos selos do tipo I.

100a

100b

180b/c
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200a/b

Nº

PARTICULARIDADES

100a
100b
100c
100d

As chapas da primeira tiragem das Colónias e Distritos de África
As chapas da primeira tiragem das Colónias da Ásia
Fendas em diversas localizações (várias chapas)
Folhas com grandes margens e a taxa e nome da Colónia na margem inferior
(fenda por cima do 1º “U” de “PORTUGUESA”)

180a
180b
180c
180d
180e
180f

Tipo I, folha de 200 estereótipos a que removeram a última fila
Tipo I, 1ª composição de 180 estereótipos (as fendas aparecem progressivamente)
Tipo I, 2ª composição (selo nº 130 do tipo II)
Tipos I (124 estereótipos) e II (56 estereótipos) , 6 bandas de cor na margem superior
Tipo II (estereótipos ocasionais do tipo I), 7 bandas de cor na margem superior (várias chapas)
Tipo II (n.os 7, 20 e 30 do tipo I), tem um “K” na margem esquerda

200a
200b

Defeito lunar no selo nº 183
Defeito lunar no selo nº 182 (entre outras diferenças)

		 Mostro acima um pequeno quadro resumo das várias chapas descritas nos parágrafos anteriores
Tenciono, brevemente, publicar vários artigos com a descrição detalhada das diversas chapas, com a
localização das várias fendas, para se poderem distinguir umas das outras.
		
Para não criar demasiada confusão limitar-me-ei a listar e ilustrar as fendas que são visíveis a olho
nu e podem ser apreciadas com maior facilidade. Na verdade todos os selos das folhas são diferentes,
devido à localização de diversas pequenas fendas e pontos que são únicos para cada uma das posições.
As que vou mostrar são apenas as mais bonitas e evidentes.
		
Todas as correcções e aditamentos que os nossos caros consócios nos possam enviar serão
sempre bem-vindas e podem ser dirigidos directamente para o meu endereço, Apartado 455, 4431-906
V. N. Gaia, ou para o meu e-mail, baratap@netcabo.pt. A todos os meus antecipados agradecimentos.
		
(*) Embora geralmente designados na literatura filatélica portuguesa de “galvanos” os selos
“Ceres” foram efectivamente impressos usando “estereótipos”, a diferença entre os dois sendo como
segue:
		 Galvanos: o punção de serviço “pai” (positivo, ao contrário da matriz, que é em negativo, tal
como o cunho original) é cunhado cuidadosamente em pequenos rectângulos de cera recoberta de
grafite; a grafite é condutora da electricidade e estes moldes de cera, com a imagem já cunhada, são
mergulhados num banho electrolítico, sendo dessa forma recobertos de uma camada de cobre; esta
“casquinha” de cobre é retirada do molde de cera e enchida com chumbo; cada um destes cunhos é
um galvano.
		 Esteriótipos: o punção de serviço “mãe” (em negativo, tal como a matriz e o cunho original) é
recoberto de “papier maché” (pasta de papel) de modo a formar um molde; fazem-se tantos quanto
necessário, geralmente uns quantos a mais por causa dos que saem defeituosos; estes moldes em positivo
são mergulhados em igual número de cadinhos rectangulares, com chumbo fundido (geralmente uma
liga de chumbo e estanho, cujo ponto de fusão é metade do chumbo puro) e deixa-se arrefecer; o
molde de papel é removido e os moldes de chumbo assim obtidos (em negativo) são mergulhados num
banho electrolítico ficando recobertos de uma camada de cobre, para lhes dar solidez; cada um destes
cunhos é um esteriótipo; frequentemente a capa de cobre não se aplicava usando-se os esteriótipos em
chumbo, tal como saiam dos moldes de papel (por rapidez e economia).
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Pagamentos por Transferência Bancária
Para o Banco BPI utilizando uma das seguintes contas:
		
Quotas - NIB : 0010 0000 3805 4150 0018 1
		
Leilões - NIB : 0010 0000 3805 4370 0016 9

Payments by Bank Transfer
Paiement par Virement Bancaire
Pago por transferencia de banco
Per Banküberweisung
Member Fee / Abonnement / Cuota / Mitgliedsbeitrag
IBAN: PT50 0010 0000 3805 4150 0018 1
BIC/SWIFT : BBPIPTPL
Auction / Enchère / Subasta / Auktion							
IBAN: PT50 0010 0000 3805 4370 0016 9
BIC/SWIFT : BBPIPTPL
												

Payment / Paiement / Pago / Zahlung
PayPal®(www.paypal.com) + 6 %
Cfp-tesouraria@mail.telepac.pt

Situação do pagamento das quotas
Caro Associado
A partir do Boletim nº 416 passou a haver, permanentemente, a informação da
situação de pagamento da sua quota. Para isso, deverá consultar a etiqueta de endereçamento colada no envelope em que foi enviado o Boletim. Abaixo, reproduz-se
uma etiqueta de endereçamento cujo significado dos campos relevantes é o seguinte:
NNNN – Nº de Sócio * AAAA – Ano da última quota paga * XX999 – Código de endereçamento
Assim, se AAAA = 2007 significa que a quota do ano 2007 já se encontra paga.
Caso tenha regularizado a sua quota muito recentemente é possível que esta indicação não se apresente de imediato actualizada. Em caso de manutenção de divergência agradecemos que nos contactem.
				
NNNN AAAA
XX999
				
Exº Sr.(ª) Nome
				Morada
				
CPostal Localidade
Aproveitamos a oportunidade para relembrar o Regulamento de Sócios, publicado no Boletim nº 415, e particularmente para as implicações pelo incumprimento do
pagamento da quota ( Artº 3.1 ).

84

Etiquetas Nave
(2.ª parte)

Paulo Rui Barata

baratap@netcabo.pt

Em Outubro de 2002 a “Filatelia Portuguesa”, órgão 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 Aplicação de Vendas). À época do citado artigo estas mesmas etiquetas eram ainda emitidas
pelo seu antecessor, o sistema ELENA (Escritório Electrónico Nacional, criado em 06-06-1984), tendo o NAVE sido
implementado no biénio 2003-2004, e estendido a toda
a rede de estações e postos de correio (então mais de
4.000) por deliberação da Anacom, de 14-04-2004.
Em Dezembro de 2011 publiquei nas páginas deste Boletim (2) um artigo de revisão sobre esta matéria em
que versava, da forma mais completa possível, a catalogação dos tipos de etiquetas, tipos de impressão, etc. À
época existiam seis tipos de etiquetas e entretanto, contemporaneamente com a impressão do referido boletim,
apareceu um sétimo tipo, que é o que actualmente se
utiliza. Prometia também apresentar futuramente uma 2ª
parte versando as Etiquetas NAVE de Registo. Era essa a
intenção inicial deste artigo, mas acabei por decidir fazer
um trabalho mais abrangente, que é o que segue.
Precursores do registo mecanizado de correspondênncias e encomendas
No campo do registo de correspondências os C.T.T. usaram de 1969 a
1972 umas máquinas de franquia mecânica que tinham cunhos adaptados
à impressão de “etiquetas de registo”.
Em cada impressão saíam da máquina
duas etiquetas gigantes (aprox. 11x5
cm), uma para colar na carta (a superior), outra para servir de recibo para o
cliente (a inferior, em que o cunho do
valor não se encontra rodeado da inscrição “CORREIO DE PORTUGAL”).
Estas “etiquetas” podiam apresentar legendas adicionais, como
“~~AR~~” ou “AVIÃO”. No total foram
colocadas cerca de 40 máquinas, conhecendo eu a localização das seguintes trinta e uma: 1
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– Restauradores (Lisboa); 2 – Terreiro do Paço (Lisboa); 3 – Batalha (Porto); 4 – Coimbra; 6 – Picoas (Lisboa);
7 – D. Afonso Henriques (Lisboa); 8 – Encomendas (Coimbra); 9 – Santa Justa (Lisboa); 10 – Chiado (Lisboa);
11 – Braga; 12 – Arroios (Lisboa); 14 – Viseu; 15 – Alcântara (Lisboa); 16 – São José (Lisboa); 17 – Aterro (Lisboa); 18 – Covilhã; 23 – Setúbal; 24 – Arco do Cego (Lisboa); 25 – Amadora; 26 – Aveiro; 27 – São João da
Madeira; 28 – Leiria; 30 – Fátima; 31 – Évora; 32 – Lagos; 33 – Beja; 34 – Santarém; 35 – Alvalade (Lisboa);
37 – Portalegre; 39 – Figueira da Foz.

Em 1972 começaram a ser retiradas de serviço, dado serem tão pouco práticas de usar e não
economizarem tempo aos funcionários dos registos. A de Lagos ainda se manteve em uso até aos anos
1980s, sem o cunho de registo, como máquina de franquiar. Quando a carta era registada o respectivo
número era adicionado à “etiqueta” com o numerador manual.

A partir de (pelo menos) 2012
os C.T.T. passaram a ter as novas
máquinas de franquiar (agora azuis,
em vez de vermelhas) adaptadas
para imprimir os números de registo e
respectivo código de barras, usado no
tracking system nas correspondências
em que tal seja necessário.
No que diz respeito às
encomendas os C.T.T. usaram, desde
meados dos anos 1950s até princípios
dos anos 1970s, máquinas de franquiar
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com número de registo, nas E.C.E. (Estação Central de Encomendas) de Lisboa e Porto. Em Coimbra
usaram a máquina n.º 8 do tipo mostrado mais acima, nas datas em que ele esteve em uso.

A partir de 1987 apareceram as célebres etiquetas amarelas, que aparentemente só duraram
até 1989 ou 1990, conforme as estações de correios, pois foram nessa época substituídas por etiquetas
NAVE (então chamadas ELENA), conforme veremos mais à frente, no capítulo “Etiquetas NAVE para
Outras Aplicações”. As etiquetas começaram por ter a legenda “CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES DE
PORTUGAL” em tipo espesso e redondo, em 1987-88; tiveram depois um segundo tipo, com a legenda
mais curta, em tipo mais fino e letras mais estreitas e altas, em 1988-89; finalmente apareceu um terceiro
tipo, o mais comum, também com a legenda curta, mas em letras finas e redondas, em 1988-90.

Foram distribuídas umas sessenta máquinas deste tipo, de que conheço a localização das seguintes:
002, Braga; 003, Município (Porto); 010, São Domingos de Benfica (Lisboa); 011, Município (Porto);
013, Leiria; 019, Município (Porto); 022, Picoas (Lisboa); 025, Felgueiras; 026, Boavista (Porto);
032, Sacavém; 040, Rato (Lisboa); 042, Marquês de Pombal (Porto); 052, Espinho; 055, Espinho;
056, Carvalhido (Porto); 059, Matosinhos; 061, Campo Lindo (Porto); 062, Póvoa de Varzim.
Nestas máquinas, como em tudo o que é humano, também aparecem erros, desde a pequena
deslocação da máquina 025, de Felgueiras, em que o número da máquina aparece no lugar da data,
e assim sucessivamente, até à enorme deslocação da máquina 042, do Marquês de Pombal (Porto),
em que o nº da máquina aparece no lugar do valor da franquia, e tudo o resto muito deslocado. Estas
deslocações deviam-se provavelmente ao desfasamento da cabeça de impressão em relação ao
posicionamento das etiquetas, pois a outra possibilidade, deslocamento lateral das etiquetas, era inibida
pelas guias laterais que as obrigavam a manter-se alinhadas.

Etiquetas NAVE de franquia
Estas foram já detalhadamente descritas no artigo anteriormente mencionado (2). Desde a sua
publicação apareceu um novo tipo, o Tipo 7, que mostramos abaixo, junto com os restantes. Este tipo
apresenta, cinco vezes repetido, o emblema dos C.T.T., com a legenda “ctt” em letras minúsculas.

Tipo 1 – 1990-94

Tipo 2 – 1991-96
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Tipo 3 – 1992-94

Tipo 4 – 1992-2006

Tipo 6 – 2005-2012

Tipo 5 – 1994-2009

Tipo 7 – 2011-2013

Conheço o Tipo 7 com os quatro tipos de impressão correntemente em uso, JH, KH, LH e MH,
com os diferentes tipos de “€” (tipos JH a LH) e os hífens mais pequenos em relação ao tipo anterior, além
de outras pequenas diferenças (tipo MH). Este último tipo de impressão continuo a só o conhecer na
máquina de Vouzela.

Tipo JH – 2008-13

Tipo KH – 2008-13

Tipo LH – 2008-13

Tipo MH – 2008-13

Etiquetas NAVE de Registo
Em 1989, um ano antes das Etiquetas NAVE de Franquia, começaram a utilizar-se as Etiquetas
NAVE de Registo, que como sabemos, se designaram ELENA, de 1989 a 2004. Os tipos base das etiquetas
são os mesmos das etiquetas de franquia, e encontram-se ilustrados mais acima. A única diferença reside
nas datas de utilização que são como segue: tipo 1, 1989-92; tipo 2, 1991-96; tipo 3, 1993-98; tipo 4, 19942003; tipo 5, 1994-2011; tipo 6, 2005-2012; tipo 7, 2011-13. Estas são as datas que conheço em etiquetas
NAVE de registo dos diversos tipos.

Os tipos de impressão das Etiquetas NAVE de Registo são mais numerosos que os de franquia,
uma vez que estas começaram por ser bipartidas, de 1989 a 2001, para a metade direita servir de recibo,
passando, a partir de 1996, a ser inteiras. Os primeiros sete tipos são bipartidos, os restantes onze são
inteiros. Os tipos inteiros também começaram por conter apenas o “R” antes do número (três tipos)
passando depois os restantes a conter o “R” e o tipo de registo (RC, RD, RE, RM, RO, RR e RS), sendo o
número seguido do actualmente inevitável “PT”. Estas designações que agora se utilizam derivam da
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implementação pelos C.T.T. do tracking system adoptado pelos países membros da U.P.U.
Os dois primeiros tipos são como se descreve. O tipo RA tem o “R” com uma forma bizarra, com
a perna direita como se fosse uma escadinha “ ”; todas as restantes letras e algarismos são de tipo
“electrónico”, o “O” é quadrado, etc., a taxa encontra-se à esquerda, a metade direita não apresenta
taxa nem n.º de empregado. O tipo RB é semelhante ao RA, mas a metade direita tem o n.º do empregado,
foi pouco usado, pouco tempo e em poucas localidades.

RA – 1989-95

RB – 1991

No tipo RC as letras são redondinhas e bonitas, espessas e com carácter; o “R” é bem visível “ ”;
a taxa encontra-se à esquerda e o n.º de empregado na metade direita. No tipo RD a metade direita não
tem o n.º de empregado, sendo as restantes características como as do tipo RC (esta imagem é uma
montagem pois todas as etiquetas que possuo deste tipo estão quase ilegíveis). No tipo RE as letras são
bem desenhadas, como nos tipos RC e RD, mas bem mais estreitas, ovais em vez de redondas, o “R” é
meio rectangular “ ”, a taxa encontra-se à esquerda, e o n.º de empregado na metade direita.

RC – 1991-94

RD – 1992

RE – 1992-99

Em 1999 inicia-se, por obrigação legal, a dupla afixação do valor, em escudos e euros. Os tipos RF
e RG são os últimos tipos bipartidos, e são já contemporâneos dos primeiros tipos inteiros. As características
de letragem são semelhantes ao tipo RE, com pequenas diferenças, nomeadamente a data, que passou
a estar na vertical, à direita de cada metade, e o valor, que passou a ser expresso nas duas moedas. No
tipo RG a data encontra-se expressa à moda “antiga” (ou deveria dizer, genuinamente portuguesa?) DDMM-AA; no tipo RH a data passou a ser expressa na forma “moderna” AAAA-MM-DD.

RF – 1999-2000

RG – 2000-01

Os tipos inteiros, como referi acima, começaram por conter apenas o “R”, e só a partir de 2001
passaram a conter a designação do tipo de registo (RC, RD, RE, RM, RO, RR e RS). Nestas condições
usaram-se três tipos, todos ostentando um “R” rectangular, semelhante aos tipos anteriores. No tipo RH o
valor está apenas em escudos; no tipo RI já encontramos a dupla afixação do valor, obrigatória a partir
de 1999, sendo a data à “antiga” DD-MM-AA; o tipo RJ é em tudo semelhante ao anterior, excepto na
data, que passou a ser à “moderna” AAAA-MM-DD.

RH – 1996-98

RI – 1999-2000

RJ – 2000-01

A partir de 2001 a adesão ao tracking system internacional obrigou a adoptar novo tipo de
numeração: números de nove algarismos, antecedidos pelo tipo de registo (RC, RD, RE, RM, RO, RR e RS) e
seguidos das iniciais “PT” (Portugal). Os tipos de registo parecem corresponder a (sujeito a correcção): RC,
por contrato; RD, correio não prioritário (livros, etc.); RE, correio prioritário; RM, registo simples; RO, registo
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em mão; RR, registo internacional; RS, com aviso de recepção; há também o grupo RX, que corresponde
ao n.º de chegada das correspondências registadas vindas do estrangeiro (ver Etiquetas NAVE de Registo
Internacional).
O primeiro tipo com estas características é o tipo RK, em tudo semelhante ao tipo RJ, dupla
afixação do valor, data “à moderna”, etc., mas com o novo sistema de numeração. O tipo RL é semelhante
ao RK mas o valor passou a figurar apenas em Euros, indicados pela abreviatura “EUR”.

RK – 2001

RL – 2002-03

A partir de 2002 praticamente todas as máquinas passaram a usar o símbolo “€” em vez da
abreviatura “EUR”, cuja utilização cessou finalmente em 2003. Aparecem assim os tipos RM, com o “€”
mais escanzelado, e o tipo RN, com o “€” mais redondinho, mantendo ambos o tipo de letra dos modelos
precedentes. Apareceu também um tipo inteiramente novo, o tipo RO, letra diferente e mais pequena, o
“€” mais pequeno e redondinho também.
De início os tipos RM, RN e RO apresentavam o símbolo “€” afastado do valor (€ 0,31); a partir de
2005 a maioria das máquinas passou a imprimi-lo junto do valor (€0,31). Nos tipos subsequentes, RMH a
ROH raramente se encontra o “€” afastado dos algarismos. Ainda não vi nenhum registo de Vouzela, que
corresponderá aos tipos RP e RPH, e em que os hífens da data são mais pequenos que nos tipos RO e ROH,
além de os algarismos do nº de série serem mais alargados, e menos ovais.

RM – 2002-08

RN – 2002-08

RO – 2002-08

Em meados de 2008 todas as máquinas passaram a incluir a hora de emissão da etiqueta na sua
impressão. Todos os modelos então em uso, tipos RM, RN e RO, foram então alterados para incorporar
mais este dado. Chamamos a estes tipos, que são em tudo idênticos aos anteriores, excepto pela adição
da hora, tipos RMH, RNH e ROH (H de horário).

RMH – 2008-13

RNH – 2008-13

ROH – 2008-13

Podemos ver, pelas datas de uso, quatro coisas. Em meados de 1999 a dupla afixação do valor
torna-se obrigatória e, a partir dessa época, todas as etiquetas passam a ser emitidas com ambos os
valores expressos, em Escudos e Euros. Em 2001, com a adesão ao tracking system Europeu todas as
etiquetas passaram a ser numeradas pelo novo sistema (tipos RK e seguintes).
Depois o Euro entrou em circulação em 01-02-2002, e as etiquetas expressas em escudos, mesmo
as com dupla afixação do valor (tipos RF, RG, RI, RJ e RK), cessaram a sua utilização em 31-12-2001. Em
01-01-2002 todas as etiquetas eram já impressas em Euros (Tipo RL). O quarto corte abrupto deu-se em
meados de 2008, quando todas as etiquetas passaram a ter a hora de emissão incluída na data (tipos
RMH a ROH).
Dentro de cada tipo de etiqueta (tipos 1 a 7) existiram, naturalmente, várias formas de impressão
(tipos RA a ROH). Indico de seguida aqueles que conheço: tipo 1, RA, RB e RC; tipo 2, RA, RC, RD e RE; tipo
3, RA, RC e RE; tipo 4, RA, RC, RE, RF, RG, RK e RL; tipo 5, RA, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO e ROH;
tipo 6, RM, RN, RO, RMH, RNH, e ROH; tipo 7, RMH, RNH, e ROH.
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Etiquetas NAVE de registo complementar
Os C.T.T. usaram, durante vários anos, impressos de registo pré numerados. Apareceram em 2001
com a implementação do tracking system. Posteriormente começaram também a usar aquelas etiquetas
de registo autocolantes, estreitas e compridas. Quando se usa qualquer um destes sistemas as cartas
apresentam uma etiqueta de registo complementar. Como os tipos são semelhantes aos das etiquetas de
registo normais a sua designação é a mesma, antecedida da letra “C”, CRF, CRG, etc. A única diferença
reside na ausência do código de barras.

Etiquetas NAVE de registo internacional
Durante uma década os C.T.T. colocavam no verso das correspondências registadas chegadas
do estrangeiro o chamado “número local”. Usavam etiquetas NAVE diferentes das usadas na
correspondência nacional, e com o prefixo “RX”. Só conheço três tipos destas etiquetas, sendo o tipo
IB de longe o mais comum. Nessa época todas as correspondências registadas vindas do estrangeiro
passavam por Cabo Ruivo, pelo que todas estas etiquetas foram lá usadas.

IA – 2000 (5)

IB – 2001-06 (5 e 6)

IC – 2006-09 (6)

O tipo IA tem o “R” gigante e o código de barras, bem como o n.º local; existe em etiquetas do
tipo 5. O tipo IB é semelhante ao anterior, mas tem a indicação da Central de Correios que a utilizava
“CTC Lisboa”; existe em etiquetas dos tipos 5 e 6. O tipo IC tem o “R” mais pequeno e redondinho, e tem
a data na parte central. Existe em etiquetas do tipo 6.
Os erros ocorrem também nestas etiquetas, naturalmente. Vemos acima três deles: no primeiro
um pli d’impression levou a que parte do código de barras ficasse impresso no verso da etiqueta; no
segundo há uma deslocação vertical da impressão por as etiquetas estarem mal alinhadas; no terceiro
vemos a tão bem conhecida impressão invertida da etiqueta base, que apareceu de Novembro de
2005 a Outubro de 2006 (ver a descrição da génese deste erro na secção “Erros das Etiquetas NAVE de
Franquia e Registo”).

Etiquetas NAVE da Repartição de Filatelia
Desde 2001 que a Repartição de Filatelia usa também etiquetas NAVE nos seus envios. Conheço
até agora três tipos. No tipo FA o “R” é gigante, como nas etiquetas para registos internacionais, e tem a
legenda “234605 CTT Filatelia”; existe em etiquetas do tipo 5. No tipo FB o “R” é idêntico ao anterior, mas a
legenda passou a ser “200027 – 234605”; existe em etiquetas dos tipos 5 e 6, e é de longe a mais comum.
No tipo FC o “R” é semelhante ao logótipo do Correio Registado, e a legenda mantém-se como no tipo
anterior; existe em etiquetas do tipo 6.

FA – 2001-07

FB – 2007-09
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FC – 2010-12

Etiquetas NAVE com outras finalidades
As etiquetas NAVE de franquia podem, de ordinário, conter a inscrição “Franquia” ou “Correio
Azul Nac”. Para além destas podem também, tal como as de registo, conter legendas adicionais, como
“Economy”, “Priority”, “Az Int”, “Aceite apos hora de corte”, etc.

Para além destes dois tipos principais de etiquetas NAVE, franquia ou registos, há muitos outros
tipos que advém de diferentes finalidades para que têm sido usadas, umas ocasionalmente, outras de
forma mais sistemática, como as cobranças e as encomendas postais. São essas que vou apresentar de
seguida, sem qualquer tentativa de ser exaustivo nos tipos existentes, apenas nas finalidades.
Cobranças postais
Usadas pelo menos desde 1999, começaram por ter o prefixo “C”, depois “OC”, e agora “CO”.
Há vários tipos de impressão em etiquetas dos tipos 4 a 7.

Domicílio
Usadas para cobrar a taxa da entrega domiciliária de Vales, Pacotes Postais, Livros, etc. São
recentes e conheço-as apenas nos tipos 6 e 7.

Encomendas postais
Só as conheço desde 1995, em etiquetas dos tipos 4 a 7. Há vários tipos diferentes de impressão,
como nas de registo. Mostro acima os que conheço, para encomendas nacionais e internacionais.
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Entrega
Para dar quitação da entrega de Vales de Correio, Valores Declarados, livros ou selos
encomendados nas estações de correio, etc. É recente e só a conheço em etiquetas dos tipos 6 e 7.

Error
Denota qualquer tipo de erro informático no momento da emissão ou impressão da etiqueta, não
sendo válidas para franquia. A etiqueta acima foi utilizada, o que significa que os € 0,47 foram cobrados
ao cliente mas não contabilizados pelo sistema NAVE; no final do dia “sobraram” na caixa do funcionário
respectivo. Só conheço nos tipos 6 e 7.

Insuficiência de franquia
São etiquetas NAVE de porteado, para cobrar as taxas e multas das cartas insuficientemente
franquiadas. Irá pegar a moda? Só a conheço em etiquetas do tipo 7.

Pista rápida
Finalidade (?) desconhecida. Todos os funcionários dos C.T.T. que questionei, em Estações de
Correios, Estações Centrais e Centros Distribuidores Postais foram unânimes em declarar que nunca tinham
ouvido falar em tal. Assunto a revisitar. Sá a conheço nos tipos 6 e 7.

Posta Restante
Serve para pagar as taxas de depósito da Posta Restante. É recente e conheço-a apenas nos
tipos 6 e 7.

Remetente / Retour
Substituem as etiquetas de devolução. Só as conheço com as duas legendas acima, e também
a “Falecido/Décédé”. Aparecem em etiquetas dos tipos 5 a 7.
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SIGA
Usam-se para reencaminhar correspondências registadas, encomendas, etc. Existem em duas
versões “Siga (EC)” (para ser recolhido numa estação de correio) e “Siga (Nova Morada)” (para ser
entregue em novo endereço). Conheço-as em etiquetas dos tipos 6 e 7.

Teste
Servem para testar os rolos quando se colocam na máquina. Também só as conheço em etiquetas
dos tipos 6 e 7, “apenasmente”, como dizia o Coronel Odorico Paraguaçú, n’O Bem Amado, interpretado
pelo saudoso Gracindo Júnior, um dos maiores expoentes do teatro brasileiro.

Vale Liquidado
Para dar quitação do pagamento de Vales à Cobrança. São recentes e conheço-as apenas nos
tipos 6 e 7.

Valor Declarado
Eram coladas nas cartas e recibos (metade em cada) dos Valores Declarados. Só as conheço na
primeira metade dos anos 1990s, e somente em etiquetas do tipo 2.

Erros das etiquetas NAVE de franquia e registo
Podem também encontrar-se, ocasionalmente, erros de “fabrico”, como a impressão em
etiquetas brancas, talvez por falta das que contêm a pré-impressão, ou por erro de embalagem na
empresa produtora das mesmas; há também etiquetas do tipo 6 em que os cavalos mais parecem
camelos, como o exemplo que mostramos acima, do nosso estimado consócio António Romão.
Nas duas etiquetas seguintes mostramos exemplos de impressão “descaída”; na primeira o que
está deslocado para baixo é a pré-impressão rosada; na segunda o que “descaiu” foi a impressão do
texto a preto, uma parte do qual ficou omitido.
Finalmente, mostrado na última imagem, o erro mais interessante, a impressão invertida do tipo 6.
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Esta variante apareceu em grande número de estações e postos de correio, entre Novembro de 2005
e Outubro de 2006. Tão grande dispersão geográfica e tão marcada limitação temporal levaram-me a
suspeitar de que o erro não era ocasional, dos funcionários de correios, mas sim um erro de fabrico da
empresa produtora das etiquetas pré-impressas.

Efectivamente, observando as impressoras acopladas aos terminais de computador das estações
de correio, comprovei visualmente que os rolos não podem ser inseridos ao contrário, pelo que o erro
proveio mesmo da empresa fornecedora, que forneceu rolos com as etiquetas enroladas ao contrário.
Conheço este erro em etiquetas NAVE de franquia e de registo das seguintes localidades:
Abrigada, Boavista (Porto), Bustos, Caldas da Saúde, Calheta (Ponta Delgada), Calouste
Gulbenkian (Funchal), Camarate, Campo Grande (Lisboa), Conde Ferreira (Porto), Condeixa, CTC Lisboa
(onde, descoberto o erro, gastaram os rolos que ainda havia em armazém, pelo que é a mais comum
de todas, tipo IB), Elvas, Guimarães, João XXI (Lisboa), Juncal (Porto de Mós), Penafiel, Restauradores
(Lisboa), Rio Meão, Santa Marta (Lisboa), Santo Ovídio (V. N. Gaia), Taveiro, Terreiro do Paço (Lisboa), Vila
do Conde, Vila Nova de Gaia e Vila Sintra.
Espero que estas modestas notas possam contribuir para um aprofundamento do estudo e
coleccionamento das etiquetas de registo NAVE. Quaisquer aditamentos, correcções ou sugestões são
desde já bem vindas, podendo ser enviadas directamente para o meu endereço, Apartado 455, 4431-906
V. N. Gaia, ou para o meu e-mail baratap@netcabo.pt. Como sempre este artigo é escrito em Português
Genuíno sem as absurdas deturpações do acordo ortográfico.
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Caixa de Correio
Do nosso associado n.º 306, Umberto Secli recebemos uma carta datada de 09.12.2013, demonstrativa do carinho com que a nossa revista é recebida pelos nossos associados no estrangeiro e com sugestões para que ela seja
cada vez melhor:
Monza (Itãlia) 09.12.2013
Assunto: Editorial do Boletim 4.º 441
Prezado Dr. Elder Pinto Correia
Sou sócio n.º 306, sem interrupção desde 1997, e uma das razões da minha adesão ao CFP está associada
à “Revista Trimestral” e ao Catálogo dos Leilões. Posso assegurar-vos que sempre apreciei as duas publicações pelo nível do seu conteúdo.
Creio, no entanto, que o teor de certos artigos é muito elevado e que, por vezes, não são atractivos para
muitos filatelistas mas, atenção, torna-se necessário considerar também o interesse de potenciais interessados. Um exemplo: há alguns anos surgiu um artigo sobre o “Movimento Nacional Feminino” dos irmãos
Barreiros. Eu não sabia do que se tratava mas, casualmente, encontrei à venda, em Milão, documentos
sobre o assunto. Tendo programado uma viagem a Portugal, visitei, com manifesto agrado, o nosso Clube, na companhia amiga do consócio René Rodrigues da Silva, e aí encontrei Eduardo e Luís Barreiros
aos quais ofereci o resultado do meu estudo sobre aerogramas do MNF. Os referidos irmãos consideraram
o referido estudo interessante e ofereceram-me o magnífico livro “História do Serviço Postal Militar”, da
sua autoria. Trata-se apenas de um caso porque não voltei a encontrar outros documentos semelhantes.
Continuo porém, aberto a debrucar-me sobre temas filatélicos para os quais a minha atenção não tenha
sido ainda despertada.
Moral deste posicionamento: sem prejuízo da produção de artigos de apurada investigação, vale também a pena publicar temas que dão oportunidade de alargarem os nossos conhecimentos. A propósito,
recordaremos o alto nível e variedade de artigos publicados no excepcional Boletim n.º 429, de Setembro
de 2010.
Daí, caro Elder Correia, esqueça os que pedem para baixar o nível do Boletim mas dê mais espaço aos
que pedem para aumentar o número de temas e assuntos.
Assim, e prevalecendo-me desta oportunidade, permito-me apresentar à sua consideração as seguintes
principais propostas:
1.º - Reservar espaço destinado à Filatelia Moderna. Exemplo: Chamar a atenção para as séries após 1945
(diferenças de denteados, diferença entre selos em folhas e selos dos respectivos blocos, ou carnets,etc.
2.º - Informar sobre história postal moderna. Exemplo: raridade de franquias (interior e estrangeiro).
3.º - Publicar a actualização do Catálogo de Inteiros Postais de Portugal, da autoria do nosso consócio
Horácio M. Novais.
Peço desculpa de me valer do seu mais recente editorial mas estou convicto que a linha editorial é excelente e que lho devemos testemunhar.
SAUDAÇÕES FILATÉLICAS.

Nota do editor:
Caro amigo Umberto Secli
Em primeiro lugar quero sauda-lo por esta missiva e agradecer a sua fidelização ao nosso Clube.
A revista do Clube Filatélio de Portugal está aberta a todos aqueles que queiram explorar e escrever sobre temas da Filatelia Moderna e sua História Postal. Na verdade há poucos escritores dentro dessa área
e todos os artigos com um mínimo de qualidade serão aqui publicados. Nesse particular quero saudar o
trabalho desenvolvido por Paulo Barata que tem publicado alguns artigos de Filatelia Moderna, que sendo hoje desvalorizados por alguns, serão no futuro um legado muito importante da nossa história postal.
Quanto á actualização do Catálogo de Inteiros Postais de Portugal da autoria do nosso associado Horácio M. Novais ele está disponível na nossa website para todos os nossos associados, quando registados, .
De todo o modo temos vindo a equacionar a sua publicação impressa como um suplemento do nosso
Boletim. Porém, temos que avaliar os custos financeiros inerentes à sua publicação e ponderar sobre em
que condições o poderemos editar.
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Literatura Filatélica e de História Postal
Livros editados entre 2005 e 2013
(XV)

Acácio Horta da Luz
ahluz@clix.pt

RESUMO
O estudo a seguir apresentado é, em simultâneo,
uma apresentação e uma descrição bibliográfica de
livros sobre filatelia, história postal e bilhetes postais
ilustrados, editados em Portugal, Macau, Inglaterra e
Espanha entre 2005 e 2013.
Os livros analisados foram publicados em
português, chinês, inglês e espanhol e abrangem
matérias relativas à legislação postal, selos, carimbos, o
transporte e encaminhamento de correio de Portugal e
das ex-colónias portuguesas.
Palavras-chave: Bilhetes postais ilustrados. História
postal; Literatura filatélica.
ABSTRACT
The study quoted below is, both a presentation
and a bibliographic description of books about philately,
postal history and illustrated postcards, published in
Portugal, Macau, Great Britain and Spain between 2005
and 2013.
The books presented were published in Portuguese,
English, Spanish and Chinese and cover matters related
to Portuguese postal legislation, stamps, cancellations,
the transport and mail forwarding of Portugal and
Portuguese former colonies.
Keywords: Illustrated postcards; Philatelic literature;
Postal history.
RÉSUMÉ
L’étude qui suit est, simultanément, une liste et
une description bibliographique de livres sur la philatélie,
l’histoire postale et cartes postales illustrées, publiés en
Portugal, Macao, Grande-Bretagne et Espagne dès 2005
jusqu’à 2013.
Les livres présentés furent publiés en portugais,
anglais, espagnol et chinois, couvrent des matières
concernant la législation postale, les timbres-poste, les
oblitérations, le transport et l’acheminement du courrier
du Portugal e des anciennes colonies portugaises.
Mots-clés: Cartes postales illustrées; Histoire
postale; Littérature philatélique.
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INTRODUÇÃO
O estudo que se segue consiste numa apresentação e descrição de livros publicados entre 2005 e
2013, abrangendo a filatelia e a história postal portuguesa.
As obras em questão foram publicadas em Portugal, Macau, Inglaterra e Espanha, em português,
inglês, espanhol e chinês e abrangem um leque vasto de matérias, de geografias e de espaços temporais.
Apresentam-se em capítulo próprio diversos livros e estudos sobre as memórias paroquiais de 1758,
incidindo para efeitos de correio, essencialmente, sobre vias de comunicação e outras informações
relativas à organização territorial das mesmas em meados do século XVIII.
Incluem-se igualmente nesta recensão diversos livros não estritamente filatélicos, mas que abordam
o correio ou que incidem sobre objetos passíveis de circular pelo correio ou associados aos transportes,
hotéis, termas, etc. Estão neste caso os bilhetes postais ilustrados, os livros de viagens e as imagens
de placas de companhias de seguros, na medida em que contendo fotografias, desenhos, símbolos,
heráldica, logotipos, etc, encontráveis nos objetos de correspondência ou a eles associados, permitem a
extracção de ilacções através de análises comparadas.
Não se incluem nesta apresentação revistas, boletins e catálogos de selos e de exposições, ficando
tal referência para outro estudo.
I - LIVROS SOBRE FILATELIA E HISTÓRIA POSTAL
PORTUGAL
BARATA, Paulo Rui (2012). Índice Bibliográfico Ilustrado da Literatura Filatélica Portuguesa. Livros –
Catálogos – Revistas – Livros dos C.T.T. – Diversos. Inclui uma Resenha Abreviada da Literatura Cartófila,
Filumenística, Numismática, etc. V. N. de Gaia: Paulo Barata. 84 páginas impressas a cores.
Contém o Índice em questão, o seguinte:
Introdução; Literatura filatélica; Catálogos de Selos de Portugal e Colónias; Revistas Filatélicas;
Livros dos C.T.T. – Anuais; Livros dos C.T.T – Temáticos; Livros dos C.T.T. – Macau; Listas de Estações Postais
e Afins; Anuários e Afins; Dicionários Corográficos e Afins; Legislação Postal; Filatelia Fiscal; Filatelia Básica;
Catálogos Internacionais; Leilões Filatélicos; Recenseamentos da População; Numismática e Notafilia;
Postais Ilustrados; Bilhetes de Transporte; Filumenismo; Outros Coleccionismos; Listas de Literatura Filatélica.
BARATA, Paulo Rui; DAHL, John; REYNOLDS, Hal (SD) [2006?]. Revenues of Portugal and Colonies.
Gaia: Philatelia Esmoriz. 136 páginas.
O presente catálogo de selos fiscais, bilingue português-inglês, contém, para além do clássico
arrolamento dos espécimes, um índice remissivo, um índice [geral] e um glossário. Os selos são reproduzidos
a preto e branco constando do interior da contracapa uma tabela a cores com identificação (em inglês)
das cores de duas séries de estampilhas do imposto de selo. Os exemplares inventariados, com preços
para selos usados, são de Portugal Continental, Insular e das ex-colónias portuguesas, a partir de 1862 e
até 2005.

BRACONS, António; CURA, José (2013). Carimbos Comemorativos de Coimbra Um Passeio pela
Vida da Academia e da Cidade. SL [Coimbra]: Clube de Coleccionadores de Carimbos Comemorativos
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/ Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra. ISBN: 978-989-97339-5-4. 199 páginas.
O livro em apreço, a cores, contém uma relação com descrições e explicações dos motivos e
personalidades constantes da marcofilia comemorativa de Coimbra, a par de reprodução de cartas e
postais com a mesma. O arrolamento é feito por ordem cronológica terminando o livro com a bibliografia,
índices temáticos e geral.
CONFRARIA, João (SD). O Interesse Público na Política de Comunicações 1910-2010. SL: Fundação
Portuguesa das Comunicações. ISBN: 978-972-8724-31-3. 314+2 páginas.
O livro em apreço apresenta uma abordagem cujas leituras ao longo do século XX assentam
essencialmente na política económica e na organização das comunicações de que apresenta
inúmeras referências legislativas para as correspondências postais, telegráficas, para os telefones,
para as encomendas, vales, isenções de franquia, circulação de selos, cabos submarinos, estações
radiotelegráficas, portes das correspondências, sobretaxas de correio aéreo, verbas orçamentais,
instalações radioeléctricas, etc.
O índice do livro ora em apresentação é o seguinte:
Nota de abertura; Prefácio; Introdução; Fundamentos económicos do interesse público na política
de comunicações 1910 e 2010; Mercado, país e política de comunicações; Serviço universal, com a
colaboração de Luís Oliveira; Anexo - Legislação (1910-2010), com a colaboração de Ricardo Alexandre
e Jorge Bizarro; Referências bibliográficas.
CORTES, Joaquim (2013). Catálogo Marcas Regionais. SL: Edição do Autor. 10 páginas.
O estudo referido é formado por texto, imagens e tabelas contendo o inventário das marcas
portuguesas apelidadas de regionais, em uso entre 1986 e, pelo menos, 1997.
Existem duas versões do catálogo, contendo uma delas, na página 10, a marca nº47 sem o “r” de
Tomar e outra, posterior, com o “r”.

COSTA, Ricardo Manuel Madruga da (2013). Do Mito Nasceram Asas... Uma História da Aviação
Civil Narrada Filatelicamente. SL: SATA AIR AÇORES. ISBN: 978-989-20-4058-5
O livro em apreço aborda, através de selos e peças filatélicas, a história da aviação civil desde o
mito de Ícaro até aos nossos tempos. Apresenta um índice muito detalhado terminando com bibliografia.
DAHL, John; SWAN, John (2012). 50th Anniversary Portuguese Philatelic Society. Porto: SE [PPS]. 45
páginas.
A publicação em causa, em inglês, inicia-se com uma nota introdutória de Isabel Vieira seguindose uma retrospectiva da vida associativa da Portuguese Philatelic Society, com texto e imagens a cores
de alguns dos momentos mais significativos da mesma desde 1961 até 2012. A terminar apresentam-se
listas de membros dos órgãos sociais ao longo dos anos e de vencedores de prémios institucionais.
ENTWISTLE, Charles R. (2006). Undercover Adresses of World War II. Bloomfield, Perth Road, Abernethy:
Chavril Press. Third Edition. 48 páginas.
O estudo em questão, em inglês, contém a definição do conceito de undercover adress, enquanto
endereço que esconde o verdadeiro destino da correspondência. O assunto versa o encaminhamento
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de correspondência entre países com relações cortadas, o papel desempenhado nestas relações por
diferentes agentes em países neutrais, o papel dos espiões, refugiados, governos no exílio, etc. Entre as
páginas 5 e 20 são apresentadas explanações sobre a matéria seguindo-se listas de endereços, tidos
como associados a undercover adresses, em inúmeros países. Inclui relações de endereços portugueses.

FERREIRA, Luís Eugénio (2012). Bases Históricas da Tecnologia Postal / Legislação Postal e
Regulamentos Orientadores do Serviço do Correio no Século XIX. SL: Grupo dos Amigos Museu das
Comunicações. 126+1 páginas.
O livro em apreço abrange as matérias constantes do título através da descrição e interpretação
de legislação de 1880, 1886 e 1888 relativa a correspondências. Contém também a apreciação de
disposições legais relativas a telegramas, encomendas, jornais e impressos, caixa económica postal e
refugos, incluindo um enquadramento cronológico com referências por vezes anteriores ao século XIX ou
ultrapassando o ano de 1888. No caso dos refugos, por exemplo, as referências vêm até 1891.
FERREIRA, Luís Eugénio (2012). Subsídios para a História do Correio em Portugal. Tratados e
Convénios Postais Assinados por Portugal até à Convenção de Berna. SL: Grupo dos Amigos Museu das
Comunicações. 2ª Edição Revista. 56+1 páginas.
A 1ª edição deste livro, de 1992, já foi apresentada no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº426.
A 2ª edição deste livro contém imagens a cores e a preto e branco e textos de diversos tratados e
acordos internacionais relativos a correio, assinados por Portugal, desde o século XVI até ao século XIX.
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GALVEIAS, Francisco Matoso (2013). Os Bombeiros na Filatelia Portuguesa. Vila Real de Santo
António: Edição do autor. ISBN: 978-989-97363-4-4. 221 páginas.
Do índice do livro em apreço consta o seguinte:
Prefácio 1; Prefácio 2; Introdução; Um pouco de história; As fórmulas de franquia; As obliterações;
Os santos padroeiros; As peças filatélicas e a montagem de uma coleção; Os grupos de filatelia em
Associações de Bombeiros; Créditos.
O conteúdo deste livro, formado por texto e profusamente ilustrado a cores, abrange a legislação,
os selos, os inteiros postais, os carimbos comemorativos e de 1º dia, as etiquetas de franquia, as franquias
mecânicas, os selos personalizados, as pagelas, os carimbos numéricos e as flâmulas.
GONÇALVES, Alda Sales Machado (2011). Memórias do Correio de Leiria. Leiria: Textiverso, Lda.
ISBN: 978-989-8044-54-9. 159 páginas.
O livro ora em descrição é formado por texto e imagens a preto e branco contendo o seguinte
índice:
Da autora; Dedicatória; Agradecimentos; Razões deste trabalho; Comentários; Prefácio; Capítulo I –
Os primeiros meios de comunicação [com desenvolvimento]; Capítulo II – A Institucionalização do correio
em Portugal; Capítulo III – Do Largo do correio à estação Marquês de Pombal [com desenvolvimento];
Capítulo IV – De Assistentes do Correio-Mor a Chefes de Estação [com desenvolvimento]; Capítulo V – A
Mala-Posta [com desenvolvimento]; Capítulo VI – As mudas; Capítulo VII – Para além da Mala-Posta;
Capítulo VII – Dos carimbos nominais às marcas de dia [com desenvolvimento]; Capítulo IX – A distribuição
domiciliária [com desenvolvimento]; Capítulo X - O selo postal [com desenvolvimento]; Capítulo XI – As
caixas de correio; Capítulo XII – Os marcos de correio e receptáculos postais com diversas funções;
Capítulo XIII – A simbologia; Capítulo XIV – No mundo da filatelia; Bibliografia.

MACHADO, Paulo Sá (2008). 500 Anos dos Correios no
Funchal. SL: Funchal 500 Anos – Uma Porta para o Mundo. ISBN:
978-989-8182-08-1. 79 páginas.
O livro em apreço, formado por texto, imagens de cartas
pré-filatélicas, selos, carimbos e peças da Madeira, a cores,
desde o século XVI até ao XXI, apresenta estudos e fragmentos
das colecções de Paulo Sá Machado, Luís Frazão, Adelino Adrião
Melo Caravela, José Luís Queirós, Avelino da Silva Vale e Asdrúbal
Augusto de Magalhães.
MACHADO, Paulo Sá (2011). Catálogo de Carimbos
Numéricos. Porto: SE [Edição do autor], 5ª Edição. 18 páginas.
O catálogo em questão contém uma nota introdutória, a
descrição dos carimbos seguindo-se um inventário dos números
conhecidos associados ao tipo de carimbo, data e local de uso.
A terminar este estudo está uma lista de obras filatélicas escritas
pelo autor.
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MOTA, J. Miranda da (2008). “O Correio em Caminha nos tempos da Monarquia” In Catálogo
Viana 2008 Exposição Filatélica Nacional e Inter Regional, págs 33-72. SL: Organização de Associação de
Filatelia e Coleccionismo do Vale do Neiva.
Estudo já apresentado no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº439.
MOTA, J. Miranda (2008). “O Correio em Montemor-o-Velho” In [Catálogo da] Filapex 2008, páginas
14-23. SL: Organização da Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra / Câmara Municipal
de Montemor-o-Velho. 28+1 página.
Estudo já apresentado no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº439.
MOTA, José Miranda da (2011). Para a História do Correio em Viana do Minho. Viana do Castelo:
Câmara Municipal de Viana do Castelo. Separata de Cadernos Vienenses, Tomo 45. ISSN: 0871-4282. 77
páginas.
Separata já apresentada no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº439.
MOTA, J. Miranda da (2000). Portugal Portes Internos de Correspondências Franquiadas 1853-2009.
Barroselas: Associação de Filatelia e Coleccionismo do Vale do Neiva. ISBN: 978-989-20-1709-9. 39 páginas.
O livro em causa contém uma introdução bilingue português-inglês e diversas tarifas postais
portuguesas, organizadas sob a forma de tabelas. A saber, no essencial:
Cartas; Jornais; Bilhetes Postais Simples; Impressos; Manuscritos; Prémio de Registo; Aviso de
Recepção; Posta Restante; Última Hora; Valores Declarados e Observações com referência às fontes.
Inclui igualmente as sobretaxas aéreas do serviço interno.

MOTA, J. Miranda da (2005). Selos Clássicos de Portugal / Colecção Albertino de Figueiredo. Classic
Stamps of Portugal / Albertino de Figueiredo Collection. Madrid: Fundación Albertino de Figueiredo para
la Filatelia. ISBN: 84-933613-6-4. 383 páginas.
Livro já apresentado no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº440.
PEREIRA, Claudino (SD) [2008?]. Provas e Ensaios do Período
Monárquico. (Selos Portugueses 1853-1910). ISBN: 978-989-20-1107-3.
406+7 páginas. Bilingue português-inglês. O texto em inglês consta a
partir da página 285.
Livro já apresentado no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº440.
PEREIRA, Pedro Marçal Vaz (SD) [2005]. Os Correios Portugueses
Entre 1853-1900 Carimbos Nominativos e Dados Postais e Etimológicos.
Madrid: Fundação Albertino de Figueiredo para a Filatelia. ISBN: 84933613-2-1. Tomo I – 460 páginas. Tomo II – 475 páginas.
Livros já apresentados no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº440.
PEREIRA, Pedro Marçal Vaz (2013). Os Correios Portugueses
entre 1853-1900. Carimbos Nominativos e dados Postais e Etimológicos.
Suplemento I. SL: Federação Portuguesa de Filatelia. ISBN: 978-989-987300-1. 84 páginas.
O estudo referido consiste num suplemento ao livro com o mesmo
título, em dois volumes, já apresentado no Boletim do Clube Filatélico
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de Portugal Nº440. Contém texto, desenhos de carimbos a preto e branco, tabelas e imagens de selos
e peças, a cores. Mantém a estrutura dos livros de que é suplemento, nomeadamente no começar os
verbetes pela divisão administrativa, população, referências aos correios nas 1ª, 2ª e 3ª reforma postal,
seguindo-se o arrolamento das marcas com imagem, cor, raridade e período de uso.
SANTOS, Alva (Coord.) et al. (SD). História das Comunicações em Portugal. Guia de Fontes
Documentais. SL: Direcção de Comunicação e Relações Públicas / Fundação Portuguesa das
Comunicações. 80 págs. ISBN: 978-972-8724-29-0.
Livro já apresentado no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº439.
II 		

LIVROS SOBRE FILATELIA E HISTÓRIA POSTAL
EX-COLÓNIAS PORTUGUESAS

FRAZÃO, Luís FRPSL (2010). “Catálogo das marcas Postais da Índia Portuguesa na Época Pré-Adesiva
(1799-1871)”. In [Catálogo do] 50.º Leilão Filatélico Leilão Comemorativo da Exposição Mundial “Portugal
2010” 100 Anos da República Portuguesa. Lisboa: Leilões P. Dias. Lda. Páginas 8-17.
O estudo em apresentação, no dizer do autor, surge na sequência da necessidade de actualizar o
estudo de Guedes de Magalhães efectuado em 1973, sobre a mesma matéria.
O conteúdo da publicação em causa contém uma análise postal introdutória dos períodos de 1799
a 1821, de 1823 a 1839, de 1839, de 1841 a 1871, o regulamento postal da Índia Inglesa e a introdução de
estampilhas em Goa, seguindo-se um catálogo, a cores, das marcas postais pré-filatélicas. Do catálogo
constam os seguintes elementos:
Refª de catálogo; Imagem do carimbo; Datas limites; Cor; Raridade (10 graus).
FRAZÃO, Luís Brito (2008). Contribuição para a História Postal do Baixo Zambeze. O Correio no
Inhamissengo, na Conceição e no Chinde. Porto: Campo das Letras – Editores, S.A. ISBN: 978-989-625-2403. 163+4 páginas.
O livro em causa contém texto, tabelas e imagens a preto e branco e a cores. Do índice do mesmo
consta o seguinte:
Prefácio; Nota introdutória; Breve introdução geográfica; Breve introdução histórica; As origens
do posto fiscal do Inhamissengo; O comando militar do Inhamissengo na Conceição; Os trabalhos de
prospecção de Daniel J. Rankin no delta do Zambeze; O comando militar do Inhamissengo no Chinde;
A concessão britânica do Chinde; A Intendência do Chinde; A história postal da bacia do Zambeze; As
marcas postais utilizadas na concessão britânica do Chinde. A correspondência da British Central Africa;
O relatório de Juvenal Elvas de 1898; As comunicações postais no território da Zambézia; A navegação
e os vapores do Zambeze; As comunicações postais pelo Zambeze; As marcas privadas utilizadas pelas
diferentes companhias; Epílogo; Anexos.

FRAZÃO, Luís Virgílio de Brito (2001). História e Desenvolvimento dos Correios e das Telecomunicações
de Macau. Vol. I – Do Correio Marítimo ao Início do Período Adesivo (1798-1884). ISBN: 9937-627-0-9. 502
páginas.
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FRAZÃO, Luís Virgílio de Brito (2006). História e Desenvolvimento dos Correios e das Telecomunicações
de Macau. Vol. II – História Postal de Macau (1884-1999).
ISBN: 9993-627-9-2. 865 páginas. Inclui um CD-ROM contendo 40 ficheiros com legislação postal e
uma lista de bibliografia filatélica de Macau.
Os dois livros em questão, bilingues português-chinês, são formados por texto, tabelas, fotografias,
mapas e imagens de selos, carimbos, cartas e postais, de Macau, entre os anos compreendidos nos títulos.
A obra em apreço, profusamente ilustrada, consiste essencialmente num estudo de história postal
abrangendo as condições de circulação, as emissão de selos, o transporte e encaminhamento das
correspondências e as tarifas postais, analisando as ocorrências com base em fontes e por comparação
com a literatura da especialidade.

FRAZÃO, Luís (coordenação) (7 October 2010). Philatelic Display of the Club de Monte Carlo de
l’Elite de la Philatelie Selected Postal History Items from the Portuguese Overseas Provinces. Lisboa: Clube
de Monte Carlo. Capa + 28 páginas + CD.
A publicação em causa, em inglês, contém texto e imagens a cores de mapas e de cartas
que estiveram em exposição no Landmark Barclays Premier, Palácio Sotto Mayor, Lisboa, aquando da
realização em Lisboa da exposição mundial Portugal 2010, em Outubro de 2010. Desta publicação
constam peças de vários colecionadores, que estiveram em exposição, de Cabo Verde, Guiné, S. Tomé
e Príncipe, S. João Baptista de Ajudá, Congo, Angola, Moçambique, Lourenço Marques, Inhambane,
Manica e Sofala, Companhia de Moçambique, Zambézia, Tete, Quelimane, Niassa, Quionga, Índia,
Macau, Timor e uma seleção de documentos vários relativos às antigas colónias portuguesas. O CD
contém imagens de coleções, num total de 203 ficheiros.

FRAZÃO; Luís Brito RDP FRPSL (2013). Pré-Filatelia Portuguesa – Marcas Postais Utilizadas nas Ilhas e
nas Províncias Ultramarinas na Época Pré-Adesiva (1798-1886). Vol. 2. SL: Branca de Brito Suc.ª Lda. ISBN:
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978-989-97999-1-2. 255 páginas + 1 mapa do Brasil de 1821.
O livro em apreço, bilingue português-inglês, a cores, contém texto, tabelas e inúmeras imagens de
cartas, carimbos, mapas e gravuras.
A introdução apresenta um enquadramento histórico e a explanação dos conceitos, caracterizando marcas postais, abreviaturas, portes, graus de raridade, cores de tintas, etc.
Os capítulos correspondentes às ilhas insulares e às ex-colónias contêm enquadramentos histórico-postais, análises de cartas, marcas, portes e rotas, com referência à legislação postal.
A catalogação das marcas postais é feita com as seguintes entradas:
Tipo; carimbo digitalizado; cor; datas limite e grau de raridade.
O livro termina com um índice organizado por ilhas e por ex-colónias e dentro de cada uma delas
com classes de análise repetitivas – carimbos nominais, selos fixos, porte pago, seguro, etc.
GÓMEZ-GUILLAMÓN, Félix (2009). Marcas Postales de
Cabo Verde 1877-1940. Málaga: SE. 63 páginas.
O livro em causa, escrito em espanhol, corresponde aos
artigos que foram publicados no Boletim do Clube Filatélico de
Portugal nº375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 387, 388 e
389, entre os anos de 1997 e 2000.
O estudo que se apresenta é formado por texto, tabelas,
imagens de mapas e de cartas e desenhos de marcas postais.
No fim de cada artigo consta a bibliografia utilizada.
Os dados estatísticos arrolados, por estação postal, respeitam ao movimento de correspondência expedida, recebida e
em trânsito e ao número de habitantes, num total de oito momentos entre os anos de 1913 e 1944.
O índice desta publicação contém o seguinte:
Introducción; Marcas postales de Santo Antao; Marcas
postales de S. Vicente; Marcas postales de S. Nicolau; Marcas
postales de Sal; Marcas postales de Boavista; Marcas postales
de Maio; Marcas postales de S. Tiago; Marcas postales de Fogo;
Marcas postales de Brava.
PINTO, Altino Silva (2012). Estações dos Correios de Moçambique (1875-1975) Contributos para a sua História. SL: Edição do autor. ISBN: 978-989-20-3281-8. 448+8
páginas.
O livro em causa é composto por texto, tabelas, fotografias e bilhetes postais ilustrados, a cores e
a preto e branco e reproduções de cartas e postais. Contém XIV capítulos, com várias divisões dentro
dos mesmos, salientando-se, no que diz respeito ao estudo dos distritos, uma estrutura de análise comum
formada por um esboço histórico, a descrição das estações e uma análise cronológica cujas grandes balizas são os anos de 1875-1902, 1902-1942 e 1942-1975. Na introdução o autor explica quais são os objetivos
do livro, apresenta um esclarecimento sobre os conceitos que utilizou para o “Serviço de Correio” e bem
assim para “Estação dos Correios / Estação Postal”. Contém ainda a introdução a metodologia seguida e
a natureza das fontes consultadas, descrevendo-se o porquê da utilização de publicações fundamentais
como o Relatório e Estatística dos Correios de Moçambique, o Boletim dos Correios, Telégrafos e Telefones
de Moçambique, o Boletim Oficial de Moçambique e a Lista das Estações Postais.
O índice contém os seguintes grandes capítulos, incluindo os mesmos várias divisões internas:
Prefácio; Introdução; Capítulo I – Enquadramento Histórico e Desenvolvimento dos Correios; Capítulo II – Distrito de Lourenço Marques; Capítulo III – Distrito de Gaza; Capítulo IV – Distrito de Inhambane;
Capítulo V – Distrito de Manica e Sofala; Capítulo VI – Companhia de Moçambique; Capítulo VII – Distrito
de Tete; Capítulo VIII – Distrito da Zambézia; Capítulo IX – Distrito de Moçambique; Capítulo X – Distrito de
Cabo Delgado; Capítulo XI – Companhia do Niassa; Capítulo XII – Distrito do Niassa; Capítulo XIII – Ambulâncias Postais; Capítulo XIV – Agradecimentos. Bibliografia [...] Índice Remissivo.
PINTO, Altino Silva (2009). Marcofilia de Moçambique 1875/1975 Mozambique’s Postmarks. Lisboa:
Leilões P. Dias, Lda. 241+1 página.
O livro ora em apreço, bilingue português-inglês, é formado por texto, reprodução de selos, peças,
marcas, tabelas e desenhos de carimbos organizados por tipos. O arrolamento dos carimbos é feito por
tipos e subtipos, sendo caracterizadas as respectivas morfologias, as legendas e os datadores, e apresentados exemplos de topónimos e datas de utilização conhecidas. Aos respectivos topónimos conhecidos
por tipos é atribuído um grau de raridade, sendo o livro acompanhado por um marcador contendo um
preçário, da autoria do editor.
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No início do livro é apresentado um plano do estudo correspondendo à sua organização, contendo
os seguintes capítulos:
Carimbos Obliteradores – Normais (manuais); Mecânicos; Carimbos de Função Postal [com
desenvolvimento para cada tipo].
Carimbos de Recurso – Inutilizações Manuscritas; Carimbos de Alfândega e Administrativos;
Carimbos de Telégrafo; Selo Fixo-Porte Pago; Numéricos; Ferroviários; Outros (Particulares, etc).
Diversos – Algumas Marcas de Função Postal [com desenvolvimento].
Marcas de Censura e Militares (Inclui as Companhias de Moçambique e do Niassa) – Campanha
do Barué-1902; WW1 – 1914/1918 [com desenvolvimento]; Marcas da Cruz Vermelha – Na 1ª e na 2ª
Guerra Mundial; WW2 – 1939/45; Guerra Colonial (1961/1975) – Marcas do S.P.M. [com desenvolvimento].
O livro termina com agradecimentos, a bibliografia e uma relação de estações postais de
Moçambique.

III -

LIVROS SOBRE POSTAIS ILUSTRADOS, TURISMO E VIAGENS

VENTURA, António (2010). Mais Postais da Primeira República. Lisboa: Edições Tinta da China, Lda.
ISBN: 978-989-671-055-2. 190+2 páginas.
O livro em apresentação, com reproduções a cores, uma vezes do verso outras da frente (frente
na acepção dos regulamentos postais do termo, i.e. o local onde se escreve o endereço do destinatário,
etc) apresenta o seguinte índice:
O Postal Ilustrado Político: a Arte da Persuasão; Os Postais: D. Carlos entre os seus Pares; D. Carlos a Solo;
Viva a República... Francesa!; Antes da República; O Regicídio e suas Repercussões; Em Plena Revolução;
Celebrar a República; As Incursões Monárquicas; Manuel de Arriaga, Presidente da República; Exaltar a
Monarquia, Criticar a República; A Guerra; Sidónio Pais, o “Presidente-Rei”; A Cruzada das Mulheres Portuguesas;
Pioneiros do Ar; Cultura e Solidariedade; Tilintam as Espadas; Autores; Editores; Nota Biográfica.
Os bilhetes postais ilustrados são reproduzidos a cores acompanhados de descrições identificadoras
dos assuntos, personagens, autores e editores. Os capítulos relativos aos autores e editores são apresentados
sob a forma de verbete individual com elementos biográficos desenvolvidos.
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VENTURA, António (2010). Os Postais da Primeira República. Lisboa: Edições Tinta da China, Lda.
ISBN: 978-989-671-024-8. 190+2 páginas.
O livro em apreço, com reproduções a cores, uma vezes do verso outras da frente, apresenta o
seguinte índice:
Um Universo Frágil e Feérico; Os Postais; Autores; Editores; Nota Biográfica.
Os bilhetes postais ilustrados são, tal como no livro anterior, reproduzidos a cores acompanhados de
descrições identificadoras dos assuntos, personagens, autores e editores. Os capítulos relativos aos autores
e editores são apresentados sob a forma de verbete individual com elementos biográficos desenvolvidos.
IV -

EDIÇÕES CTT

30 Anos de Edições CTT Filatelia 1983-2013 (2013). SL: CTT Correios de Portugal.
ISBN: 978-972-8968-61-8. 95+1 páginas.
O livro em questão consiste no catálogo das edições de livros dos Correios desde 1982 até 2013.
Inclui os selos e blocos Europa 2010-Livros Infantis e Pedras Ornamentais Portuguesas.
O conteúdo do livro consiste no inventário das edições acima referidas contendo para cada livro
a ficha técnica e a reprodução da capa do livro. O inventário está apresentado em 5 capítulos. A saber,
para as edições após 2005:
Portugal em Selos 1983-2013 – 9 livros editados entre 2005 e 2013
Livros Temáticos 1986-2013 – 38 livros publicados entre 2005 e 2013
Agendas 1993-2012 – 7 agendas editadas entre 2004 [para 2005] e 2012
O meu Álbum de Selos 2007-2013 – 8 livros entre 2007 e 2013. Os livros contêm todos envelopes com
selos e as edições de 2012 e 2013 contêm igualmente um CD-ROM.
Sport 2001-2004 – Não contém livros após 2005.

V -

PRÉ-FILATELIA - PORTUGAL CONTINENTAL

O período histórico-postal até 1853, data em que foram emitidos os primeiros selos de correio
portugueses, teve no espaço de tempo ora em análise diversas edições. Alguns dos estudos abrangem
períodos de tempo longos outros nem tanto, caracterizando-se em seguida alguns dos exemplos em
causa.
Os livros sobre pré-filatelia das ex-colónias portuguesas estão descritos no capítulo relativo às
mesmas. A saber:
FRAZÃO (2001) e (2006) sobre Macau; FRAZÃO (2010) sobre a Índia; FRAZÃO (2012) sobre as excolónias (este livro inclui também a Madeira e os Açores).
FERREIRA, Godofredo, (Coligidos por), SANCHES, Isabel (Selecção e Organização) (2008).
Documentos dos Séculos XIII a XIX Relativos a Correios. Lisboa: Fundação Portuguesa das Comunicações.
Vol. I Séculos XIII a XVII. Colab. Alva Santos e Júlia Saldanha. Revisão Luís Araújo. Nota de abertura
- Fátima Aragão Botelho. ISBN: 978-972-8724-17-7. 160 páginas.
Vol II Séculos XVII e XVIII. Colab. Alva Santos e Júlia Saldanha. Revisão Luís Araújo. Nota de abertura
- Fátima Aragão Botelho. ISBN: 978-972-8724-20-7. 364 páginas.
Vol. III Séculos XVIII e XIX. Colab. Alva Santos, Júlia Saldanha e Luiz Guilherme Machado. Revisão Luís
Araújo. Nota de abertura - Fátima Aragão Botelho.
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ISBN: 978-972-8724-24-5. 376 páginas.
Idem em CD-ROM. ISBN: 978-972-8724-23-8. 867 páginas.
Livros e CD já apresentados no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº439.
FIRMINO, Glória (2005). Subsídios para a História dos Assistentes do Correio-Mor de Portugal de
Portugal (Sécs. XVI-XIX). Lisboa: Grupo dos Amigos Museu das Comunicações. 288+1 páginas.
Livro já apresentado no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº 439.
FRAZÃO, Luís (2012). Pré-Filatelia Portuguesa Estudo das Marcas Postais Pré-Adesivas de Portugal,
Ilhas Adjacentes e Domínios Ultramarinos. Marcas Postais Utilizadas em Portugal Continental na Época
Pré-Adesiva (1799-1853). SL: Branca de Brito Suc.ª, Lda. ISBN: 978-989-97999-0-5. 613+5 páginas. Inclui um
CD-ROM, um mapa das comunicações postais em 1818 e uma brochura intitulada Cotações Cartas PréAdesivas de Portugal com capas+8 páginas.
Livro já apresentado no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº439.
VI -

SÉCULO XVIII - MEMÓRIAS PAROQUIAIS

As Memórias Paroquiais, nome pelo qual são conhecidos as respostas que os párocos enviaram
ao inquérito lançado pelo poder central em 1758, onde constavam inúmeras questões incluindo, por
exemplo, os serviços do correio e os estragos provocados pelo terramoto de 1755, encontram-se no
Arquivo Nacional Torre do Tombo.
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4238720
A transcrição e análise das respostas em questão têm vindo a ser publicadas ao longo dos anos,
nomeadamente em estudos e livros de cariz monográfico local.
O estudo das memórias em questão, sob a forma de transcrição e de análise comparada, tem
vindo a ser publicado desde 2003, por distritos, com a coordenação de José Viriato Capela, Universidade
do Minho, Braga, na Colecção – PORTUGAL NAS MEMÓRIAS PAROQUIAIS DE 1758.
A saber (por ordem cronológica de publicação):
CAPELA, José Viriato (2003). As Freguesias do Distrito de Braga nas Memórias Paroquiais de 1758. A
Construção do Imaginário Minhoto Setecentista.
CAPELA, José Viriato (2005). As Freguesias do Distrito de Viana do Castelo nas Memórias Paroquiais
de 1758. Alto Minho: Memórias, História, Património.
CAPELA, José Viriato; BORRALHEIRO, Rogério; MATOS, Henrique (2006). As Freguesias do Distrito de
Vila Real nas Memórias Paroquiais de 1758. Memórias, História e Património.
CAPELA, José Viriato; BORRALHEIRO, Rogério; MATOS, Henrique; OLIVEIRA, Carlos Prada de (2007).
As Freguesias do Distrito de Bragança nas Memórias Paroquiais de 1758. Memórias, História e Património.
ISBN: 978-972-98662-3-4
CAPELA, José Viriato; MATOS, Henrique; BORRALHEIRO, Rogério (2009). As Freguesias do Distrito do
Porto nas Memórias Paroquiais de 1758. Memórias, História e Património. ISBN: 978-972-98662-4-1
CAPELA, José Viriato; MATOS, Henrique (2010). As Freguesias do Distrito de Viseu nas Memórias
Paroquiais de 1758. Memórias, História e Património.
ISBN: 978-972-98662-5-8
CAPELA, José Viriato; MATOS, Henrique (2011). As Freguesias dos Distritos de Aveiro e Coimbra nas
Memórias Paroquiais de 1758. Memórias, História e Património.
ISBN: 978-972-98662-6-5
As memórias em apresentação encontram-se igualmente em publicação, por volumes organizados
alfabeticamente por ordem crescente, em edição da Caleidoscópio e do Centro de História da
Universidade de Lisboa, de que já existem os seguintes volumes:
COSME, João; VARANDAS, José (2010). Memórias Paroquiais (1758). Volume I (Abação-Alcaria).
ISBN: 978-989-658-000-1
COSME, João; VARANDAS, José Volume II (2010). Memórias Paroquiais (1758). Volume II (AlcariaAlijó). ISBN: 978-989-658-058-2.
COSME, João; VARANDAS, José (2011). Memórias Paroquiais (1758). Volume III (Almonde-Amorim).
ISBN: 978-989-658-141-1.
COSME, João; VARANDAS, José (2013). Memórias Paroquiais (1758). Volume IV (Ançã-Arnóia). ISBN:
978-989-658-208-1.
NETO, Margarida Sobral (coord.) (2005). As Comunicações na Idade Moderna. SL: Fundação
Portuguesa das Comunicações. ISBN: 972-8724-06-3. 259+1 páginas.
O livro apresentado contém texto, tabelas, imagens a cores de cartas, gravuras, reproduções de
portadas de livros e de quadros de personalidades. O índice apresenta os seguintes grandes capítulos,
tendo cada um deles desenvolvimento:
Apresentação; Os Correios na idade moderna; Os correios em finais do antigo regime. A organização
de um serviço público rentável para a fazenda régia; Os correios na segunda metade do século XVIII; Os
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correios-mores do reino. Perfil e trajectos sociais; A correspondência: regras epistolares e práticas de escrita;
As comunicações no âmbito da Igreja e da Inquisição; As comunicações nas misericórdias; Comunicações
institucionais: a Universidade de Coimbra; Glossário; Bibliografia; Origem das ilustrações desta obra.

Sob a forma de páginas impressas existem os seguintes estudos:
SANTOS, Francisco Inácio Gonçalves dos (2012). O Correio nas Memórias Paroquiais de 1758 As Actuais Freguesias do Distrito de Viana do Castelo. 59 páginas.
SANTOS, Francisco Inácio Gonçalves dos (2012). O Correio nas Memórias Paroquiais de 1758 As Actuais Freguesias do Distrito de Braga. 89 páginas.
SANTOS, Francisco Inácio Gonçalves dos (2013). O Correio nas Memórias Paroquiais de 1758 Freguesias do Distrito de Bragança. 84 páginas.
Em conformidade com o descrito no exemplar referente a Bragança existem também os seguintes
estudos do mesmo autor:
O Correio nas Memórias Paroquiais de 1758 Freguesias do Distrito do Porto
O Correio nas Memórias Paroquiais de 1758 Freguesias do Distrito de Vila Real.
Relativamente aos estudos de Viana do Castelo e de Braga ver, respectivamente, as notas de recepção constantes dos Boletins do Clube Filatélico de Portugal nº 438 e nº441.
VI A -

DIVERSOS
HERÁLDICA DE COMPANHIAS DE SEGUROS

ALEGRIA, Vítor; HENRIQUES, José Pousinho (2009). Heráldica
das Seguradoras, Chapas. SL: INETESE Associação para o Ensino e
Formação. 284+11 páginas.
O livro em questão, profusamente ilustrado, bilingue português-inglês, contém uma introdução e textos de natureza histórica, nomeadamente os ramos de seguros, datas, locais e designações de companhias seguradoras de Portugal continental e
insular. As imagens, de grande formato e a cores, correspondem
à heráldica das respectivas companhias, terminando o livro com
índices, agradecimentos e bibliografia.
B -

MOEDAS

GOMES, Alberto (2013). Moedas Portuguesas e do Território que Hoje É Portugal Catálogo das Moedas Cunhadas para o
Continente e Ilhas Adjacentes, para os Territórios do Ultramar e
Grão-Mestres Portugueses da Ordem de Malta. Lisboa: Edição da
Associação Numismática de Portugal. 6ª edição. ISBN: 978-97297804-2-4. 751 páginas.
Livro já apresentado no Boletim do Clube Filatélico de Portugal nº439.
C -

EDIÇÕES DO CENTENÁRIO DA IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA

As comemorações do centenário da implantação da república foram acompanhadas de diversas
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edições alusivas ao evento, sendo umas de âmbito nacional e outras de natureza local ou regional.
Apresentam-se duas delas, de relevo e cariz manifestamente diferente.
1 - Roteiros Republicanos
A edição dos roteiros republicanos, em 2010, foi promovida pela Comissão Nacional para as
Comemorações do Centenário da República numa parceria com a QuidNovi, com o Diário de Notícias
e o Jornal de Notícias. É formada por 20 volumes, correspondendo dezoito a distritos do continente mais
um para a Madeira e outro para Ponta Delgada.
A natureza dos conteúdos dos livros em epígrafe abrange essencialmente os acontecimentos,
personalidades, património artístico, arquitectónico e urbanístico, ideias, biografias, toponímia, cronologia
de cerca de 1870 a 1933, por distritos, acompanhada de inúmeras fontes locais e regionais. A quantidade
de informação associada às ideias, mentalidades, personalidades, instituições e empresas é muito grande,
permitindo por essa via a identificação, compreensão e interpretação de inúmeros factos e fenómenos
de conjunto, associados ou com implicações no correio, seja pela via temática seja pela via da história
postal e das comunicações.
A saber:
ABREU, Alberto A. (2010). Viana do Castelo Roteiros Republicanos. Matosinhos: QuidNovi. ISBN: 978989-554-736-4. 128 páginas.
AFONSO, Albérico (2010). Setúbal Roteiros Republicanos. Matosinhos: QuidNovi. ISBN: 978-989-554735-7. 127 páginas.
AIRES, Joaquim Ribeiro (2010). Vila Real Roteiros Republicanos. Matosinhos: QuidNovi. ISBN: 978-989554-737-1. 128 páginas.
AMARO, António Rafael; MARQUES, Jorge Adolfo M. (2010). Viseu Roteiros Republicanos. Matosinhos:
QuidNovi. ISBN: 978-989-554-738-8. 127 páginas.
BORGES, Dulce Helena (2010). Guarda Roteiros Republicanos. Matosinhos: QuidNovi. ISBN: 978-989554-728-9. 128 páginas.
CALADO, Maria (2010). Lisboa Roteiros Republicanos. Matosinhos: QuidNovi.
ISBN: 978-989-554-730-2. 128 páginas.
CAPELA, José Viriato Capela; NUNES, Henrique Barreto (2010). Braga Roteiros Republicanos.
Matosinhos: QuidNovi. ISBN: 978-989-554-721-0. 128 páginas.
CARITA, Rui (2010). Madeira Roteiros Republicanos. Matosinhos: QuidNovi.
ISBN: 978-989-554-727-2. 128 páginas.
CUSTÓDIO, Jorge; MATA, Luís (2010). Santarém Roteiros Republicanos. Matosinhos: QuidNovi. ISBN:
978-989-554-734-0. 128 páginas.
JACOB, João Manuel Neto; ALVES, Vítor Simões (2010).
Bragança Roteiros Republicanos. Matosinhos: QuidNovi.
ISBN: 978-989-554-722-7. 95 páginas.
MATOS, Ana Cardoso de; BERNARDO, Maria
Ana; RODRIGUES, Paulo Simões (2010). Évora Roteiros
Republicanos. Matosinhos: QuidNovi.
ISBN: 978-989-554-725-8. 127 páginas.
MENDES, António Rosa (2010). Faro Roteiros
Republicanos. Matosinhos: QuidNovi.
ISBN: 978-989-554-726-5. 95 páginas.
PIÇARRA, Constantino; MATEUS, Rui (2010). Beja
Roteiros Republicanos. Matosinhos: Quidnovi. ISBN: 978-989554-720-3, 128 páginas.
POUSINHO, Nuno (2010). Castelo Branco Roteiros
Republicanos. Matosinhos: QuidNovi. ISBN: 978-989-554-7234. 128 páginas.
RIBEIRO, Lia, RIBEIRO, António (2010). Coimbra Roteiros
Republicanos. Matosinhos: QuidNovi. ISBN: 978-989-554-7241. 128 páginas.
SARDO, Flávio; BRANDÃO, António Neto (2010). Aveiro
Roteiros Republicanos. Matosinhos: QuidNovi. ISBN: 978-989554-719-7. 126 páginas.
SILVA, Armando Malheiro da; SARAIVA, Arnaldo; TAVARES, Pedro Vilas Boas (2010). Porto Roteiros
Republicanos. Matosinhos: QuidNovi.
ISBN: 978-989-554-733-3. 144 páginas.
SILVA, Susana Serpa Silva (2010). Ponta Delgada Roteiros Republicanos. Matosinhos: QuidNovi. ISBN:
978-989-554-731-9, 128 páginas.
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SOUSA, Acácio de (2010). Leiria Roteiros Republicanos. Matosinhos: QuidNovi. ISBN: 978-989-554729-6. 127 páginas.
VENTURA, António (2010). Portalegre Roteiros Republicanos. Matosinhos: QuidNovi. ISBN: 978-989554-732-6. 127 páginas.
2 - Catálogo de Exposição
AAVV (2010). Viajar / Travelling / Viajar / Viajantes e
Turistas à Descoberta de Portugal no Tempo da I República. SL:
Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da
I República. Parceria Oficial do Turismo de Portugal, IP.
ISBN: 978.972-27-1841-7. 153+6 páginas.
A publicação em apreço, em português, inglês e
espanhol, consiste no catálogo da exposição do mesmo nome
que decorreu no Terreiro do Paço, torreão nascente, em 2010.
É formada por texto e imagens a cores e a preto e branco,
relativas ao turismo, hotelaria, termas, transportes, guias de
viagens, férias, casinos, bilhetes de transportes, cartazes,
bilhetes postais ilustrados e textos de síntese e de referência
sobre as mesmas matérias.
Os textos e ilustrações, de excelente qualidade gráfica,
são acompanhados dos respectivos créditos de autoria e
propriedade bem como de bibliografia e notas explicativas.
CONCLUSÃO
A natureza e a quantidade de livros apresentados não é pequena, tal e qual como o não é o
número de autores e bem assim de editores, decorrendo desta evidência uma vitalidade nem sempre
reconhecida em discursos sobre estas matérias.
A qualidade intrínseca das obras apresentadas é muito variável. Algumas existem que, por via
da sua estrutura, da argumentação utilizada e bem assim pelas fontes primárias de informação que
apresentam sobressaem no panorama do estado actual da arte.
Os livros específicos de filatelia e história postal que se encontram neste patamar de melhor
organização estrutural, de melhor síntese de conhecimentos, de maior rigor ao nível dos conteúdos e da
sustentação em fontes, garantindo uma razoável quando não mesmo grande capacidade de resposta
face à crítica fundamentada, são os seguintes:
FERREIRA, Godofredo, (Coligidos por), SANCHES, Isabel (Selecção e Organização) (2008).
Documentos dos Séculos XIII a XIX Relativos a Correios [...] 3 Vols.
FRAZÃO, Luís Virgílio de Brito (2001 e 2006). História e Desenvolvimento dos Correios e das
Telecomunicações de Macau. [...] 2 Vols.
FRAZÃO, Luís (2012). Pré-Filatelia Portuguesa Estudo das Marcas Postais Pré-Adesivas de Portugal,
Ilhas Adjacentes e Domínios Ultramarinos. Marcas Postais Utilizadas em Portugal Continental na Época
Pré-Adesiva (1799-1853). [...]
FRAZÃO; Luís Brito RDP FRPSL (2013). Pré-Filatelia Portuguesa – Marcas Postais Utilizadas nas Ilhas e
nas Províncias Ultramarinas na Época Pré-Adesiva (1798-1886). [...]
PINTO, Altino Silva (2012). Estações dos Correios de Moçambique (1875-1975) Contributos para a
sua História. [...]
PINTO, Altino Silva (2009). Marcofilia de Moçambique 1875/1975 [...]
Da leitura do atrás enunciado decorre desde logo uma evidência, i.e. a de que a pré-filatelia, com
um conjunto de cinco volumes nesta síntese assume uma proeminência clara no panorama editorial, a
que se adicionam os dois livros sobre Macau e os igualmente dois relativos a Moçambique.
Num âmbito não estritamente filatélico ou de história postal, mas de matérias e áreas adjacentes,
refiram-se, como edições de relevo e de utilidade não apenas imediata ao nível dos elementos
informativos, o livro de moedas de Alberto Gomes, os dois livros de postais ilustrados de António Ventura,
os Roteiros Republicanos e bem assim os grandes projectos em curso relativos à edição das memórias
paroquiais, de José Viriato Capela e de João Cosme e José Varandas.
Agradecimento institucional:
Clube Filatélico de Portugal
Colecções observadas e respectivos agradecimentos:
Acácio Luz; Alda Gonçalves; João Bracons; Jorge Cirne; Miranda da Mota; Paulo Sequeira.
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VII Troféu Comendador Dias Ferreira
De 19 a 26 de Outubro de 2013, realizou-se nas instalações da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, a 7.ª edição do Troféu Comendador Dias Ferreira, nos moldes que já havíamos
implementado quando da realização da 5.ª edição deste prestigiado Troféu. Efectivamente este novo
formato competitivo continua a ser muito aliciante e do agrado tanto dos expositores como dos filatelistas. Na presente edição continuamos a implementar as duas vertentes de classificação das colecções
presentes a concurso. Mantivemos a tradicional votação pelos visitantes do certame acrescida de uma
classificação ditada pela análise criteriosa e técnica por parte de um Corpo de Jurados com já haviamos
introduzido nas duas anteriores edições do Troféu.
O Corpo de Jurados foi constituído pelo Comendador Carlos Kulberg, José
Lima Correia e Jiaquim Cortes, que desenvolveram um trabalho muito meritório, muito
embora como é hábito neste tipo de competição nem todos se conformem com as deliberações dos jurados. Mas competição sem
polémica é como um belo manjar sem condimentos, e nada melhor que uma boa dose
de sal e pimenta para animar os convivas.
Assim não podemos deixar passar a oportunidade de agradecer aos Jurados pelo seu
excelente trabalho, assim como aos expositores pela sua presença na competição, bem
como visitantes no certame.
O nosso reconhecimento público
também é direccionado à Direcção da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, na pessoa do
seu Presidente Dr. José Alarcão Troni, pela sua excelente colaboração, mormente na cedência do espaço
para a realização do evento, no âmbito do protocolo em tempo celebrado entre as nossas instituições..
Estamos certos de que este intercâmbio de valências das nossas instituições terá no futuro uma maior visibilidade, e estamos convictos de que a próxima edição do Troféu Comendador Dias Ferreira voltará a ter
lugar no magnifico espaço cedido pela SHIP. Também queremos prestar o nosso reconhecimento público
e agradecer aos CTT – Correios de Portugal, SA e especialmente ao Director de Filatelia Dr. Raul Moreira
o seu apoio a esta iniciativa, com a cedência dos quadros e atribuição de um prémio.
Tal como aconteceu no ano transacto os nossos associados aderiram em grande número estando presentes 50 colecções. Em relação aos anteriores eventos aumentamos o número de participações
tendo em devida conta o espaço disponível, fazendo-se um aproveitamento racional do mesmo, não
descurando a fácil circulação dos visitantes. Mais importante que os prémios que possam ter sido atribuídos ou não, foi constatar o salutar intercâmbio filatélico entre expositores e público em geral, para
além do sempre apetitoso debate filatélico que se vai propiciando ao longo da competição, cada um
pugnando pelas suas interpretações. Este é o sal da filatelia…….
Não queremos perder a oportunidade de expressar o nosso agradecimento especial a todos
aqueles que permitiram que este evento fosse para além de uma realidade, um grande sucesso filatélico
no nosso Clube.
O VII Troféu Comendador Dias Ferreira saldou-se por um retumbante sucesso, quer pelo elevado
número de participantes com excelentes e importantes colecções abarcando todo o universo das classes filatélicas, quer pelo elevado número de visitantes que afluiram ao,local do evento.
Queremos realçar a justeza na atribuição do Grande Prémio do VII Troféu Comendador Dias Ferreira à participação do Dr. Luís Frazão intitulada “Marcofilia de Angola”,, a quem endereçamos os nossos
parabéns, e agradecemos a sua presença no Jantar de Palmarés
Paralelamente à classificação atribuida pelo corpo de jurados, decorreu uma votação para
atribuição do Troféu Comendador Dias Ferreira. Cada visitante recebia um boletim de voto através do
qual elegia a melhor colecção em competição. Conforme se pode constatar pela classificação, foi
brilhante vencedores da 7.ª edição do Comendador Dias Ferreira, na versão popular, o nosso associado
Jorge Alberto Flores Nunes com a sua magnífica participação intitulada “Retalhos da História (postal) dos
Açores”, com uma margem sigbificativa em relação ao segundo classificado.
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7º TROFEU COMENDADOR DIAS FERREIRA
Votação jurados
Nº

Nome

Classe

Pts

48

Joaquim Sousa Lobo

Correio Aéreo em Portugal

Colecção

AE

88

Ouro

Pr. Classe

46

Inácio Miranda

Timor - Ocupação Japonesa 1942-45

CA

86

Ouro

Pr. Classe

47

Manuel Luís Costa

Marcofilia Privada nos Caminhos de Ferro de Luanda

CA

85

Prata

45

Luís Fernandes

Sporting Clube de Portugal

CA

60

Bronze

49

Luís Fernandes

Moçambique - Os Pelicanos Fiscais

FI

71

Bronze

Pr. Classe

4

Eduardo e Luís Barreiros

First War. Portuguese POWs in German camps

HP

90

Ouro

Pr. Classe

6

Luís Virgílio Frazão

Marcofilia de Angola

HP

90

Ouro

G. Prémio

1

Isabel Vieira

Correio Maritimo entre Lisboa e Porto (1823 - 1864)

HP

88

Ouro

5

Joaquim Sousa Lobo

Guerras, Revoluções e outras Convulsões

HP

88

Ouro

15

Jorge Alberto Flores Nunes

Retalhos da História (postal) dos Açores

HP

86

Ouro

7

José Altino da Silva Pinto

Marcofilia de Moçambique - Carimbos e Marcas com
mais de 100 anos

HP

85

Prata

8

João Pedro Baptista

História Postal da Bósnia 1878-1918

HP

83

Prata

3

Inácio Miranda

Monarquia do Norte

HP

80

Prata

2

Paulo Roriz Sequeira

Obliterações da Monarquia Portuguêsa (1835-1910)

HP

79

Prata

9

Marisa Alexandra Correia

1898 - Cartas patrióticas da Guerra Hispano-americana

HP

78

Prata

10

Paulo Sá Machado

Tin Can Mail

HP

74

Prata

20

Elder Pinto Correia

D. Luís I de relevo - Marcofilia nominativa

IP

86

Ouro

25

Armando Bordala Sanches

Portugal na II Guerra Mundial/ Expedições Militares às Colónias

IP

86

Ouro

24

Joaquim Sousa Lobo

Inteiros Postais utilizados na II Guerra Mundial nos Arq. dos
Açores, Madeira e Cabo Verde pelas Forças Expedicionárias

IP

85

Prata

21

Paulo Roriz Sequeira

Circulação Internacional das Respostas Pagas

IP

83

Prata

23

Horácio Maggiolly Novais

Inteiros Postais na Europa da II Grande Guerra

IP

76

Prata

22

Horácio Maggiolly Novais

Entidades Públicas e Privadas em actividade no período
1910-1930 recordadas pelos Inteiros Postais

IP

70

Bronze

41

José Joaquim Encarnação

Figuras e Acontecimentos Marcantes na História da Igreja

MX

75

Prata

36

Carlos Silvério

Postais Máximos com selos personalizados portugueses

MX

70

Bronze

40

José Joaquim Encarnação

As Aves e o seu Fascínio

MX

68

Bronze

34

Adelino Caravela

Os Alpes ( 1929 - 1954)

MX

66

Bronze

37

Fernando Llach Correia

Obras de Engenharia

MX

64

Bronze

39

Joaquim C. Maneta

Correio

MX

62

Bronze

38

João Pinheiro da Silva

Lisboa Museológica

MX

60

Bronze

42

José Alexandre

Cinema de Animação - As Aventuras de Tim Tim

MX

55

Bronze

35

Américo Rebelo

O Benfica visto através da Maximafilia

MX

50

Bronze

16

Manuel Janz

D. Manuel - Provas do Ultramar

TD

84

Prata

12

Luís Armando Barroso

Selo da Autoridade de D. Dinis

TD

82

Prata

19

René Rodrigues da Silva

Decanos da Filatelia Mundial

TD

80

Prata

17

Manuel Janz

S. Tomé - Marquês de Pombal

TD

78

Prata

18

Júlio Maia

Acordo de Lusaka - Erros e Variedades

TD

70

Bronze

11

Luís Armando Barroso

Castelos de Portugal - A Memória da Pedra

TD

69

Bronze

13

Américo Rebelo

O Benfica visto através da Filatelia

TD

62

Bronze

14

Carlos Silvério

O selo Corporativo em Portugal

TD

60

Bronze

43

Ana Alexandra F. Tomé

A Filatelia e os Bombeiros

TD

50

Bronze

44

Ana Alexandra F. Tomé

O Natal pelo mundo

TD

50

Bronze

30

Fernando Xavier Martins

Jogos Olímpicos - Berlim 1936

TM

82

Prata

32

José Pires dos Santos

Richard Wagner - vida e obra através da filatelia

TM

80

Prata

33

S.H.I.P.

As Mãos

TM

78

Prata

26

Francisco Leal Paiva

A Medicina no tempo das Descobertas

TM

70

Bronze

27

Luís Armando Barroso

Assim começou Portugal

TM

70

Bronze

28

José Pires dos Santos

Compositores e Cantores Portugueses

TM

70

Bronze

29

Fernando Llach Correia

Engenharia e Engenheiros

TM

69

Bronze

31

Fernando Xavier Martins

O Fogo Olímpico de Beijing - 2008

TM

68

Bronze

50

Feliciano Monteiro Flor

O Voo da Borboleta

TM

68

Bronze
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Medalha

Prémios

Pr. Classe

Pr. Classe

Pr. Classe

Pr. Classe
Pr. Origin.

7º TROFEU COMENDADOR DIAS FERREIRA
Votação do público
Nº

15

Nome

Colecção

Classe

Pts

Jorge Alberto Flores Nunes

Retalhos da História (postal) dos Açores

HP

43

1

Isabel Vieira

Correio Marítimo entre Lisboa e Porto (1823 - 1864)

HP

25

16

Manuel Janz

D. Manuel - Provas do Ultramar

TD

24

21

Paulo Roriz Sequeira

Circulação Internacional das Respostas Pagas

IP

24

46

Inácio Miranda

Timor - Ocupação Japonesa 1942-45

CA

23

Paulo Roriz Sequeira

Obliterações da Monarquia Portuguesa (1835-1910)

HP

22

30

2

Fernando Xavier Martins

Jogos Olímpicos - Berlim 1936

TM

22

19

René Rodrigues da Silva

Decanos da Filatelia Mundial

TD

21

20

Elder Manuel Pinto Correia

D. Luís I de relevo - Marcofilia nominativa

IP

21

33

S.H.I.P.

As Mãos

TM

21

13

Américo Rebelo

O Benfica visto através da Filatelia

TD

20

48

Joaquim Sousa Lobo

Correio Aéreo em Portugal

AE

19

4

Eduardo e Luís Barreiros

First War. Portuguese POWs in German camps

HP

18

5

Joaquim Sousa Lobo

Guerras, Revoluções e outras Convulsões

HP

18

3

Inácio Miranda

Monarquia do Norte

HP

17

Fernando Llach Correia

Obras de Engenharia

MX

17

22

Horácio Maggiolly Novais

Entidades Públicas e Privadas em actividade no período 1910-1930
recordadas pelos Inteiros Postais

IP

16

7

37

José Altino da Silva Pinto

Marcofilia de Moçambique - Carimbos e Marcas com mais de 100 anos

HP

15

10

Paulo Sá Machado

Tin Can Mail

HP

15

29

Fernando Llach Correia

Engenharia e Engenheiros

TM

15

47

Manuel Luís Costa

Marcofilia Privada nos Caminhos de Ferro de Luanda

CA

14

50

Feliciano Monteiro Flor

O Voo da Borboleta

TM

14

Luís Virgílio Frazão

Marcofilia de Angola

HP

12

Joaquim Sousa Lobo

Inteiros Postais utilizados na II Guerra Mundial nos Arquipélagos dos
Açores, Madeira e Cabo Verde pelas Forças Expedicionárias

IP

12

6
24

Marisa Alexandra Ferreira Correia

1898 - Cartas patrióticas da Guerra Hispano-americana

HP

11

12

9

Luís Armando Barroso

Selo da Autoridade de D. Dinis

TD

11

35

Américo Rebelo

O Benfica visto através da Maximafilia

MX

11

43

Ana Alexandra Ferreira Tomé

A Filatelia e os Bombeiros

TD

11

João Pedro Baptista

História Postal da Bósnia 1878-1918

HP

10

14

Carlos Silvério

O selo Corporativo em Portugal

TD

10

38

João Pinheiro da Silva

Lisboa Museológica

MX

10

42

José Alexandre

Cinema de Animação - As Aventuras de Tim Tim

MX

10

45

Luís Fernandes

Sporting Clube de Portugal

CA

10

18

Júlio Maia

Acordo de Lusaka - Erros e Variedades

TD

9

27

Luís Armando Barroso

Assim começou Portugal

TM

9

36

Carlos Silvério

Postais Máximos com selos personalizados portugueses

MX

9

25

Armando Bordalo Sanches

Portugal na II Guerra Mundial/ Expedições Militares às Colónias

IP

8

26

Francisco Leal Paiva

A Medicina no tempo das Descobertas

TM

8

32

José Pires dos Santos

Richard Wagner - vida e obra através da filatelia

TM

8

44

Ana Alexandra Ferreira Tomé

O Natal pelo mundo

TD

8

23

Horácio Maggiolly Novais

Inteiros Postais na Europa da II Grande Guerra

IP

7

40

José Joaquim Encarnação

As Aves e o seu Fascínio

MX

7

39

Joaquim Cachapa Maneta

Correio

MX

6

41

José Joaquim Encarnação

Figuras e Acontecimentos Marcantes na História da Igreja

MX

6

11

Luís Armando Barroso

Castelos de Portugal - A Memória da Pedra

TD

4

17

Manuel Janz

S. Tomé - Marquês de Pombal

TD

4

34

Adelino Caravela

Os Alpes ( 1929 - 1954)

MX

4

28

José Pires dos Santos

Compositores e Cantores Portugueses

TM

3

49

Luís Fernandes

Moçambique - Os Pelicanos Fiscais

FI

3

31

Fernando Xavier Martins

O Fogo Olímpico de Beijing - 2008

TM

2

8
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O Troféu foi atribuído durante o jantar comemorativo do 70.º Aniversário do Clube Filatélico de
Portugal, realizado no dia 26 de Outubro de 2012, no Hotel Roma em Lisboa. Para a entrega do troféu
contavamos com a colaboração da D. Almudena Ferreira, esposa do nosso querido e saudoso Comendador Dias Ferreira, porém quando lhe endereçamos o convite fomos surpreendidos com a notícia do seu
falecimento. Ficam aqui expressas publicamente as nossas condolências à família.

Entrega do Troféu Comendador Dias Ferreira. Em representação do vencedor Jorge Alberto
Flores Nunes, recebeu o Troféu o nosso associado Luís Fernandes

Jantar Comemorativo do 70.º aniversário do CFP
O tradicional jantar comemorativo do nosso 70.º aniversário teve lugar dia 26 de Outubro de 2013,
pelas 20 horas, numa sala privada do Hotel Roma, sito na Avenida de Roma n.º 33 em Lisboa. Este ano, tal
como nos anteriores, o nosso habitual jantar foi também o jantar de palmarés, onde fizemos a distribuição
dos prémios e medalhas aos participantes da 7.ª edição do Troféu Comendador Dias Ferreira.
Como vem sendo hábito tem sido significativa a participação dos nossos associados a este
evento, com a aliciante de neste estar agendada a proclamação do vencedor da VII edição do troféu
Comendador Dias Ferreira.
O repasto decorreu com muita animação e boa disposição, tendo sido a ementa do jantar do
agrado dos participantes. Depois de aconchegados pelo opíparo menu passou-se a uma longa e morosa
distribuição de prémios e galardões.
Começamos por fazer a entrega dos prémios, medalhas e diplomas de participação aos concorrentes da VII edição do Troféu. Os vencedores de cada classe filatélica foram agraciados com prémios muito
atraentes e que deixou todos encantados. Finalmente foram proclamados como vencedores: Luís Frazão
com a sua participação “Marcofilia de Angola”, atribuido pelo corpo de jurados e Jorge Alberto Flores Nunes com a sua participação “Retalhos da História (postal) dos Açores”, atribuído por votação dos visistantes.
De seguida fizeram-se entrega das medalhas de prata e ouro aos associados que respectivamente completaram 25 e 50 anos de vida associativa. Para eles o nosso apreço pela militância filatélica.
Para o final, e pela importância de que revestem, deixamos a outorga dos prémios de mérito filatélico, denominados “Selos de Ouro”, àqueles que mais se distinguiram durante o ano, em prol da filatelia
e do nosso Clube. A todos os galardoados o nosso reconhecimento público pelas obras realizadas. Todos
foram enormes nos seus feitos, porém não queriamos deixar de realçar o enorme labor e dedicação,
prestados ao nosso Clube, pelo Pinheiro da Silva e pelo Armando Barroso. É com dirigentes desta estirpe
que o Clube Filatélico de Portugal continuará sempre mais forte e a alcandorar-se ao nível dos melhores.
Um bem haja para todos.
E assim comemoramos mais um aniversário, esperando que para o ano este evento se renove
com a presença de muitos mais associados.
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Selos de Ouro 2013
Selo de Ouro – Dedicação e Excelência
Luís Miguel Pinto dos Santos Monteiro. Filatelista
consagrado na vertente de História Postal, detentor de uma excelente colecção de “Pré-filatelia de
Portugal”, com muitos anos dedicados à causa,
distinguiu-se também pela sua excelência como
dirigente do Clube Filatélico de Portugal, o clube
filatélico que o marcou profundamente. A ele dedicou muitos anos da sua vida como dirigente em
sucessivas Direcções, nunca regateando esforços
para o bem associativo. Actuando sempre de forma discreta exerceu as suas funções com zelo e
eficiência imbuído de um espírito altruísta e cooperante, nunca minimizou o seu empenho nas missões de que estava incumbido. Pela excelência
desse trabalho em prol do Clube e pela grande
dedicação que a ele devotava bem merece esta singela distinção.

Selo de Ouro – Filatelista do Ano
Luís Virgílio Brito Frazão. Escrever sobre o filatelista
Luís Frazão não se torna tarefa fácil, pois sendo um
dos nossos maiores e prestigiados filatelistas, sempre pautou a sua actuação e posicionamento no
meio filatélico pela sua dedicação à pesquisa e
investigação filatélica. Na vertente exposicional
são sobejamente conhecida as suas diversas e
excepcionais colecções, mormente a do período
pré-adesivo de Portugal e Ultramar, que para além
de outras permite-nos aquilatar da sua excelência.
Porém onde o Dr. Luís Frazão se tem notabiliazado
é na investigação e pesquisa filatélica. A sua obra
literária é extremamente vasta, de tal modo, que
nos permite afirmar ser o filatelista com mais trabalhos editados nesta área. Este ano que agora termina brindou-nos com a publicação de mais duas grandes obras filatélicas sobre o período pré-adesivo de
Portugal e Ultramar. Pela excelência dessas obras bem merece ser distinguido como o Filatelista do Ano.

Selo de Ouro – Melhor Livro
Para a obra “Estações dos Correios de Moçambique (1875-1975) - Contributos para a sua História”
de Altino da Silva Pinto. Esta é a segunda obra
literária editada pelo autor e vem no seguimento da sua anterior “Marcofilia de Moçambique
(1875-1975)”. Uma obra complementa a outra e é
um estudo exaustivo de todas as estações postais
criadas em Moçambique. É uma obra que revela
o trabalho sempre meticuloso do nosso associado
Altino Pinto, constituindo um marco assinalável no
panorama da literatura filatélica moçambicana,
Por tal razão esta obra merece o reconhecimento
público e é de inteira justiça a atribuição deste
galardão. Está de parabéns o Altino Pinto por mais
este excelente trabalho.
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Selo de Ouro – Melhor Artigo
“A Batalha do Ameixial / Uma nova Aljubarrota”
de Olga Erminiana Silva Fernandes Esse. Artigo publicado no nosso Boletim n.º 440 de Junho de 2013.
Olga Esse é uma nova articulista que aparece na
filatelia portuguesa graças ao excelente trabalho
desenvolvido pelo Cículo Filatélico da SHIP, estreando-se com este primeiro artigo de cariz temático, com uma abordagem eminentemente pessoal
em relação à maioria dos artigos publicados nesta
área de coleccionismo. Com este artigo podemos
apreciar um estilo literário simples mas rigoroso, respeitando a cronologia dos factos históricos. Saudamos o aparecimento de Olga Esse como emérita escritora e como uma mais-valia no panorama
da literatura portuguesa, e como tal esperamos
revê-la em muitos outros escritos. Pela sua importância e conteúdos este artigo merece o reconhecimento público com a atribuição deste galardão.

Selo de Ouro – Associado do Ano
Acácio Horta da Luz. Filatelista e associado do Clube
Filatélico de Portugal há mais de 25 anos é um grande entusiasta da causa filatélica e principalmente
da literatura filatélica portuguesa. O Acácio Luz é
detentor, provavelmente, da maior biblioteca portuguesa na área da filatelia e disso nos tem dado
conta atrvés do seus artigos versando o tema. Acima de tudo é um acérrimo defensor do respeito pela
propriedade intelectual e da obrigatoriedade da indicação das fontes nas publicações. Sempre disponível para ceder informações e legislação filatélica,
tem vindo a colaborar assiduamente com a nossa
revista, e na divulgação do nosso clube na sua área
de residência e influência. Pelo trabalho realizado
em prol do nosso Clube bem merece a distinção de Associado do Ano e esperamos poder contar com
a sua dedicação à nossa causa.

Agradecimento
Mais uma vez endereçamos os nossos agradecimentos à Filatelia do Chiado, propriedade dos
nossos associados Joaquim Sousa Lobo e Carlos Tomé, pelo continuado patrocínio que vêm atribuindo a
estes galardões. Não parece ter decorrido tanto tempo, porém há onze anos consecutivos que a Filatelia
do Chiado subsidia na integra o custo dos galardões. O nosso muito obrigado pela disponibilidade sempre
demonstrada em colaborar com o nosso Clube.

Faça um seu amigo associado do
Clube Filatélico de Portugal
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Literatura Filatélica
O Correio nas memórias Paroquiais de 1758
Freguesias do Distrito de Bragança
Em continuidade com a obra já anteriormente editada, ivemos o grato
prazer de ter recebido para a nossa Biblioteca um dos cinco exemplares
editados da obra em referência de autoria do nosso associado Francisco
Inácio Gonçalves dos Santos. A obra é composta por 84 páginas encadernadas, incluindo um mapa a cores e tem como principal tema o estudo do
Correio das Freguesias do Distrito de Bragança, tendo como base as “Memórias Paroquiais de 1758”
		
Continuamos a afirmar de que podendo ser uma obra de interesse para
muitos filatelistas, entendemos que a sua tiragem poderá ser diminuta para
os potenciais interessados, pois cifra-se em apenas 5 exemplares,
		
O Clube Filatélico de Portigal felicita o autor pela obra agora publicada
e agradece o exemplar que teve a gentileza de ofertar à nossa Biblioteca.

Os Bombeiros na Filatelia Portuguesa
Francisco Matoso Galveias editou no final de 2013 uma obra intitulada
“Os Bombeiros na Filatelia Portuguesa”. A obra com 221 páginas faz um estudo
do tema “Bombeiros” na Filatelia Portuguesa, com texto e imagens a cores
abarca todas as vertentes: legislação, os selos, os carimbos comemorativos
de 1.º dia, os inteiros postais, as pagelas, as franquias mecânicas, as flâmulas,
as etiquetas de franquia, os selos personalizados, os carimbos nméricos e os
santos padroeiros.
A obra em apreço é um manancial de informação para os filatelistas
que se dedicam à temática. Está pois de parabéns Francisco Galveias pela
excelente obra editada.
O Clube Filatélico de Portugal agradece reconhecidamente o
exemplar, oferecido pelo autor, para a nossa Biblioteca, onde está ao dispor
dos nossos associados para consulta.

Do Mito Nasceram Asas...
O nosso associado Ricardo Manuel Madruga da Costa acabou de
editar, com o patrocínio da SATA AIR AÇORES, uma obra intitulada “Do Mito
Nasceram Asas... Uma História da Aviação Civil Narrada Filatelicamente”.
O livro em apreço aborda, através de selos e peças filatélicas, a
história da aviação civil desde o mito de Ícaro até aos nossos tempos.
Apresenta um índice muito detalhado terminando com bibliografia. O
livro tem como base a colecção temática do autor e para além da sua
narrativa é ilustrado com imagens totalmente a cores, com impressão em
papel de muito boa qualidade.
Para os entusiastas da matéria, esta obra reveste-se de grande
interesse. O Clube Filatélico de Portugal felicta o autor pelo excelente
trabalho e agradece o exemplar gentilmente cedido pelo autor à nossa
Biblioteca. Para os interessados a obra está ao seu dispor na nossa sede
para consulta.
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NotíciasBreves
Coordenação de R. Rodrigues da Silva

Encerrou no passado dia 25 de Novembro a Exposição Mundial de Filatelia “Brasiliana 2013”,
levada a efeito no Rio de Janeiro – Brasil, comemorativa dos 350 anos dos correios brasileiros e dos 170
anos da primeira emissão de selos postais do mesmo país.
Este importante certame decorreu com a dignidade esperada e a representação portuguesa
arrecadou, entre outras distinções, quatro medalhas de ouro, seis medalhas de vermeil e três prémios
especiais (Gonçalo Lima, Claudino Pereira e Luís Frazão). De realçar, com sincero júbilo, a representação
dos jovens que trouxeram para Portugal os seguintes prémios: Gonçalo Barros Miranda Lima – medalha de
vermeil + prémio especial; Ana Rita Gabriel Passos – medalha de prata grande; e Susana Ramos Pereira
– medalha de vermeil grande.
O comissário português foi Raul Leitão. Os jurados foram os conhecidos e consagrados filatelistas
João Soeiro e Eduardo de Sousa. Os correios portugueses associaram-se ao acontecimento através da
instalação de um stand de vendas, bem como pela emissão de um inteiro postal ilustrado, de taxa válida
para todo o mundo (pouco vulgar). O carimbo do primeiro dia é de 19 de Novembro.


Há dois anos, conforme tivemos a oportunidade de noticiar (ver NB de Dezembro de 2011, no
Boletim nº 434), os CTT desenvolveram o projecto “Portugal Connosco – O Olhar dos Carteiros”, com o
qual se pretendeu captar a essência do dia a dia dos seus colaboradores através da Fotografia. Esta
interessante iniciativa deu lugar a uma exposição e a um livro no qual foram reunidas fotos tiradas pelos
carteiros.
Alicerçado no êxito da iniciativa e da edição do livro acima mencionado, os CTT, no corrente ano,
lançaram – com evidente sucesso – uma acção de contornos semelhantes mas voltada para recolher
o espírito da cozinha tradicional portuguesa, feita por amadores. Convidados “os atendedores das lojas
dos CTT a participar os segredos da sua cozinha, apresentando aquela receita infalível a que ninguém
consegue resistir, dentro de uma de quatro categorias”: Sopas, Entradas e Petiscos; Pratos do Mar; Pratos
da Terra; e Bolos e Sobremesas.
Os atendedores dos CTT corresponderam de forma entusiástica, enviando mais de 600 receitas.
Um júri, presidido pelo chef Henrique Sá Pessoa, do conhecido restaurante lisboeta “Alma”, seleccionou
52 receitas. Ao livro que resultou desta invulgar resolução – com magníficas fotografias – foi dado o
título “PORTUGAL CONNOSCO – Receitas ao Balcão” (140 páginas), saiu em Setembro, tendo esgotado
rapidamente, pelo que foi necessário proceder a uma segunda edição. PARABÉNS aos CTT por uma
iniciativa que, ao nível das restantes administrações estrangeiras dos correios, deve ser inédita.


Durante o quarto trimestre deste ano, foi distribuída a revista “Filatelia Lusitana”, órgão oficial da
Federação Portuguesa de Filatelia – APD, nº 27 (III Série), profusamente ilustrada como é habitual. Pela
sua importância, permitimo-nos destacar que na secção “Regulamentos”, em tradução para Português,
encontram-se as “Directrizes para Julgar Participações de Literatura” (pág. 67), aprovadas na reunião do
Board da FIP, em Maio de 2013.
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Foi com mágoa sincera e crescente preocupação que vimos mais uma associação, com uma
vertente filatélica importante, desaparecer: o Núcleo de Coleccionismo do Centro Cultural e Desportivo
do Hospital José Joaquim Fernandes (CCD-HJJF), em Beja.
Este Núcleo inaugurou a sua primeira actividade exposicional no dia 3 de Outubro de 1981. De
então para cá, realizou dezenas de exposições dos mais variados objectos de colecionismo, com grande
destaque para a Filatelia. Em reconhecimento pelo seu trabalho de divulgação da Filatelia, em 2004, a
Federação Portuguesa de Filatelia atribuiu-lhe a Medalha de Serviços Inestimáveis.
A recente Mostra Filatélica comemorativa dos 35 anos do CCD-HJJF (o Clube onde o Núcleo se
insere) foi a sua última actividade exposicional. A efeméride foi recordada com a emissão de um selo
personalizado e um carimbo comemorativo com a data de 18.11.2013.


É sempre com genuíno regozijo que tomamos conhecimento que o talento dos portugueses
é, a nível internacional, acolhido e respeitado. Vem a asserção a propósito de Fernando J. S. Correia,
biólogo, professor no Departamento de Biologia e coordenador do Laboratório de Ilustração Científica
da Universidade de Aveiro, ter sido convidado pela Administração Postal das Nações Unidas (UNPA),
em Junho deste ano, para ilustrar quatro selos postais temáticos, dedicados às espécies ameaçadas de
extinção.
Aceite o prestigioso convite, Fernando Correia ilustrou o tapir-da-Malásia, o gato-de-cabeça
chata, o lémur-mangusto e o encantador ai-ai, de Madagáscar. Estes mamíferos, todos nocturnos,
encontram-se seriamente ameaçados de desaparecimento em virtude da gradual e intensa destruição
dos seus habitats.
Os selos em apreço, postos em circulação no passado dia 10 de Outubro, caracterizam-se pelo
rigor científico e são apreciados como pequenas obras de arte. Este cientista e artista é autor de dezenas
de publicações, expõe com regularidade e recebeu prémios de grande projecção, como o Best Edit, da
National Geographic.
Para saber mais consultar: FASCINATION, The Philatelic Journal for Collectors, nº 338 – 4/2013.



Segundo informação que nos foi prestada por circular da Federação Portuguesa de Filatelia,
deverão ser enviadas aquela Federação, até 31 de Janeiro de 2014, as candidaturas aos prémios de
mérito filatélico – Literatura. Os sócios que estiverem interessados em concorrer, deverão solicitar à FPF a
respectiva ficha de inscrição.
Os prémios em questão são seis, a saber: “Godofredo Ferreira” para o melhor livro; “A. Guedes
de Magalhães” para o melhor autor; ”O Philatelista” para o melhor periódico; “Carlos Trincão” para obras
não incluídas nos anteriores prémios; “Anibal Queiroga” para o melhor website e melhor blog de Filatelia;
e Juvenil de Literatura Filatélica.


Como julgamos ser do conhecimento geral, desde 1990, que os serviços postais da Somália não
merecem o reconhecimento oficial por parte da UPU. Parece, porém, que o assunto está em vias de
regularização em virtude deste país, em permanente conturbação política, ir beneficiar de um serviço
postal mundial, acordado com o Dubai – um dos emiratos, integrados nos Emiratos Árabes Unidos. Nestes
termos, o Dubai assegurará, até 31 de Dezembro de 2014, o encaminhamento do correio destinado à
Somália (Dubai-Mogadíscio, via aérea), terminando assim uma interrupção que dura há 23 anos.
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De harmonia com o que consta do último número da excelente revista semestral “VALE DO NEIVA
FILATÉLICO”, editada pela Associação de Filatelia e Coleccionismo do Vale do Neiva, da agenda de
actividades para o primeiro semestre de 2014, destacamos: Mostra filatélica inserida nas comemorações
da Fábrica de Chocolates “Aveirense” (29. Jan.); Workshop sobre Filatelia Temática (Março); organização de
uma exposição filatélica “Filapex 2014”, com uma associação a convidar (Maio); lançamento da revista
nº 11 e a edição de três postais da colecção “Usos e Costumes do Vale do Neiva”.

________________________
Uma coluna com estas características não pode, nem deve, depender unicamente da colaboração de um ou
dois sócios. Está aberta a todos. Ajude-nos a valorizá-la com a sua contribuição. No entanto, como acontece na
generalidade dos casos, esta Revista reserva-se o direito de seleccionar, ou resumir, as partes que considere mais
importantes.

Bolsa Filatélica

?
Procura cartas com selos dos antigos Estados Alemães no período de 1850 até 1870.
Contacto: Dieter Aue – Vila Panorama da Altura, 8600-308 Lagos – Portugal; ou
Schillerstr. 13 D 67317 Altleiningen Alemanha; email: dieter.aue@gmx.de

?
Filatelista brasileiro gostaria de manter correspondência com filatelistas portugueses para troca de selos,
FDC e demais materiais filatélicos. Colecciono:
Maçonaria / Barcos à vela dos séculos XIV – XIX / Militarismo Brasileiro / 2ª Guerra Mundial / Castelos da
Europa
Ofereço selos do Brasil e temáticos universais.
Jorge Paulo Krieger Filho / P.O.Box 212 / 88353-970 Brusque – Santa Catarina / Brasil

?
Tenho para troca centenas de envelopes com carimbos comemorativos das mais variadas temáticas (
escutismo, exposições filatélicas, poupança, dia do selo, congressos medicina) anos 1972/78 – Contactar
José Assunção – telefone: 214 710 775

?
Coleccionador procura parceiros para trocas. Tenho vasto stock de selos de Portugal, Colónias e
Estrangeiro, novos e usados, do clássico ao moderno. Contactar: pedrobaptista101@gmail.com
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PáginadoSecretariado
Como é habitual no último trimestre, foi enviada carta registada a todos os associados que
ainda não tinham pago as quotas referentes a 2012 e 2013. Alguns (14) regularizaram a situação, outros
(poucos) informaram-nos da sua desistência e a maioria optou pela ausência de resposta. Na ausência
de resposta por parte dos nossos associados com as quotizações em atraso, tal como determinam os
regulamentos do nosso Clube, foram os mesmos excluídos. Uma grande maioria foram associados que se
inscreveram quando da Exposição Mundial Portugal 2010.
No final de Dezembro a situação dos associados era a seguinte:
Nº de associados nacionais

560

Nº de associados residentes no estrangeiro
→ Residentes na Europa

43

→ Residentes no resto do Mundo

36

Saídas de associados

(96)

Nº de Admissões no período
TOTAL de associados

6
639

Verifica-se que o número dos associados com a sua quota regularizada referente a 2013 evoluiu
para 80%.

Lista de Sócios do Clube Filatélico de Portugal
Members List – Liste des Membres
Alterações – Novos Sócios
Portugal
820 - Augusto Xavier Rebelo Pinto * R. 9 de Abril, 259 - 2º Dtº * 4425-607 * PEDROUÇOS * xavierpinto@
netcabo.pt * (P) (T) (C) 60 - 1,2A- N.U.- Ceres,Lusíadas - 114 - Po,In,Fr
821 - José Manuel de Jesus Pinheiro * Rua de Pedrouços, 66 - 2º Dtº * 1400-290 * LISBOA * 60 - U.- T13
822 - Nelson Bessa e Silva * Rua da Mãe d’ Agua, 133 * Mozelos * 4535 - 216 * SANTA MARIA DA FEIRA *
gpca.nelsonbsilva@gmail.com * (A) (C) 60 - 2A - N.- 114
823 - Rebecca Panita * Rua dos Arneiros - Viv. Marquês * 2660-131 * SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS
* rebeccapanita@hotmail.com * (P) (V) (C) 60 - 3 - N.U.- Po,In
825 - José Paulo Ruela Berga * Calçada do Tojal, 14 - r/c Dtº *1500-595 * LISBOA * jpberga@live.com.pt *
(M) (V) (C) 60 - N.- 114- Po
Índia
824 - Milind Kamat * F-15, Union House, L.J. Cross Road no. 2 - Mahim * MUMBAI - 400016 * INDIA *
kamat_milind@yahoo.com * (A) (T) (C) 60 - N.U.- India Portuguesa,HistóriaPostal,Erros,Provas,Litera
tura - 114,91 - In
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CLUBE FILATÉLICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FILATELIA
CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

			

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5.º DT.º — 1150-020 LISBOA
Telef.: 218 123 936 www.cfportugal.com

*

cfportugal@mail.telepac.pt

				
Expediente — Quintas-feiras e sábados, das 15 às 19 horas.
				
		Qualidades e quotizações dos sócios:
		
		
		

JUNIOR			
EFECTIVO - Portugal		
EFECTIVO - Estrangeiro		

		

7,50 Euros
20,00 Euros
30,00 Euros

								
					
Pagamento adiantado por cheque, vale, dinheiro.

Exemplar raro da Aerofilatelia Portuguesa

SABE O QUÉ É A AEROFILATELIA ?
Quer ajuda para coleccionar esta classe FIP ? Contacte o seu Clube ou o Delegado Português da F.P.F. na Federação Internacionalde Filatelia
FERNANDO M. OLIVEIRA e-mail:fernandooliveira.foliveira@gmail.com
Telefone(351) 217160609 Telem (351) 938464540
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Livro

Portugal em Selos

2013

Com o preço de €99,44, este livro reúne todos os selos
e blocos emitidos ao longo deste ano, correspondendo
o seu PVP ao valor facial das peças nele incluídas.

