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Portzegels “Centenário da India” 1898  CE 1 - 6 
 
Looptijd:  1-4-1898 tot 30-6-1898 (Zegels 
waren echter te laat klaar en gebruik startte pas 
op 1-5-1898.)  Uitsluitend bedoeld voor port op 
post naar Lissabon en Porto. 
Voor de ontwaarding werden afwijkende 
stempels gebruikt: 

 
 
 
                                       voor Lissabon                           voor Porto                       
 

Gedrukt in vellen van 40 zegels (8 rijen van 5). 80.000 stuks van iedere 
waarde. De eerste 4 waarden op bijna onzichtbaar pontinhado papier, de 
laatste 2 op “porcelana” papier. 
 

Tanding 12 lijn 
 

Druktechniek tipográfico (boekdruk) 
 

                     Gedrukt            Verbruik (gebruikt en ongebruikt) 
5 reis      zwart  80.000                        60.062 
10 reis   lila  80.000                        35.796 
20 reis   oranje  80.000                        34.400 
50 reis   grijs  80.000                        23.421 
100 reis rood op roze 80.000                        17.227 
200 reis bruin op geel 80.000                        15.846 
 

Restant is in 1911 overdrukt met de tekst “Republica” en gebruikt als 
frankeerzegel. 
 
 

Kenmerken waarden 5, 10, 20 en 50 reis 
 
Oppervlak voorzijde:   heeft een kalkhoudende strijklaag 
Oppervlak achterzijde:   Glad gekalanderd 
Kleur achterzijde:   Roomwit 
Doorzicht:     Helder  
Ruitpatroon (pontinhado)  Er zijn zwakke tot bijna onzichtbare lichtere vlekjes 

te zien. De catalogus noemt het “pontinhado”.  
Ik zou het Liso noemen. 

Zeefafdruk:     Te zien op voor en achterzijde 
Papierrichting:    Horizontaal. 
Papierdikte:    tussen 60 en 65 micron. Fino of médio lastig vast te  
           stellen. 
Opmerkingen:    Papier is van betere kwaliteit dan normaal, 
Conclusie:     Liso fino en médio, horizontaal.  
 
 



Kenmerken waarden 100 (op roze) en 200 (op geel) reis 
 
Oppervlak voorzijde:   Gecoat – porcelana papier 
Oppervlak achterzijde:    licht ruw 
Kleur achterzijde:    creme 
Doorzicht:     Niet helder  
Ruitpatroon (pontinhado)  neen 
Zeefafdruk:     Te zien op voor en achterzijde 
Papierrichting:    Horizontaal en vertikaal 
Papierdikte:    tussen 60 en 70 micron. Fino of médio lastig vast te 

stellen. 
Opmerkingen:    Zegels hebben een gekleurde coating. De kleur is  
           echter meestal nauwelijks nog zichtbaar. Exacte  
     dikte is lastig vast te stellen.   
Conclusie:     Liso Porcelana fino en médio, horizontaal en  
           vertikaal. 
 
 
 
 
 
Tabel met de door mij gevonden zegels (Hoeft dus niet compleet te zijn.) 
 
 

Pontinhado
fino
horizontaal

Porcelana
fino
horizontaal

Porcelana
médio
horizontaal

Porcelana
fino
vertikaal

Porcelana
médio
vertikaal

5 reis zwart x
10 reis lila x
20 reis oranje x
50 reis grijs x
100 reis rood op roze x x
200 reis bruin op geel x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1904 De eerste reguliere portzegels CE 7 – 13.  
 

Per decreet van 14 juli 1902 werd een begin 
gemaakt met het reglementeren van de 
vervaardiging van  portzegels. Zodoende kon de 
Casa da Moeda in september 1903 de eerste 
druk van de portzegels CE 7-13 aan de 
posterijen sturen voor uitgifte per 1 januari 1904 
met uitzondering van de CE 9, (20 reis, bestemd 
voor strafport op briefkaarten). Men had deze 
waarde over het hoofd gezien. Deze 20 reis werd 
dan ook pas met de tweede druk in 1906 

opgeleverd. 
Voor de eerste druk van de nummers 7-13 (minus CE 9) werd het dunne 
geelachtige bijna doorzichtige papier gebruikt dat ook bij de Don Carlos 
(Mouchon) zegels werd gebruikt. Latere drukken geschiedden op dun 
gewoon papier. De CE 9, 20 reis, volgde in 1906, ook op dit gewone 
dunne (liso fino) papier.  
Het ontwerp van de zegel heeft geen speciale kenmerken, zij het dan dat 
de naam Portugal ontbreekt en de oude opdruk “Multa” (CE1-6) is 
vervangen door “Porteado”. Tot 30 maart 1913 konden deze zegels, 
zonder de opdruk Republica, worden gebruikt. Na de stichting van de 
republiek in 1910 werden de nog aanwezige voorraden bij de Casa de 
Moeda voorzien van de opdruk “Republica”. 
 
Emissiedata en oplagen volgens Oliveira Marques: 
Port CE 7-13 1903 1904 1906 1909 1910 totaal

aangemaakt
totaal

gebruikt

geel
papier liso Fino liso Fino liso Fino liso Fino

5 r. castanho 448.000     okt 224.000     672.000       348.080     
10 r. laranja 336.000     sept 112.000 nov. 112.000 okt 224.000     784.000       432.292     
20 r. lilás claro 112.000 sept 112.000 seot 280.000     504.000       209.468     
30 r. verde 336.000     mrt 56.000   mrt 112.000     728.000       414.512     

okt 224.000     -                  
40 r. violeta cinz. 336.000     mrt 112.000     672.000       352.548     

okt 224.000     -                  
50 r. carmin 336.000     okt 224.000 mrt 224.000     1.008.000   558.264     

sept 224.000     -                  
100 r. azul escuro 224.000     sept 56.000       280.000       153.328     

-                  
2.016.000 112.000 448.000 168.000 1.904.000 4.648.000   2.468.492  

 
Looptijd: 1 januari 1904 tot 30 maart 1913 (zonder opdruk) 
Gedrukt in vellen van 28 zegels. 
Tanding 11¾ x 12 raam 
 



Kenmerken “geel” papier 
 
Oppervlak voorzijde:  niets bijzonders 
Oppervlak achterzijde:   ruw, soms licht gekalanderd, vezels zichtbaar.   
Kleur achterzijde:    crème,  door het gebruik van niet zuivere pulp is  
           het papier gelig van kleur. 
Doorzicht:     helder en soms iets minder 
Ruitpatroon (pontinhado) niets 
Zeefafdruk:     te zien op achterzijde, op voorzijde minder 
Papierrichting:    horizontaal, doch vertikaal komt ook voor. 
Dikte van de zegels:   tussen 50 en 60 micron,  
Opmerkingen:    Zegels zijn gedrukt op dun, gelig, gewoon papier. 

Geel papier is subjectief en kan pas vastgesteld 
worden in vergelijking met andere zegels. Het dient 
aan beide zijden van de zegel duidelijk zichtbaar te 
zijn evenals bij doorzicht.  

Conclusie:     LISO FINO Horizontaal en Vertikaal. 
 
 

Kenmerken overige zegels 
 
Oppervlak voorzijde: 
Oppervlak achterzijde:    ruw, soms licht gekalanderd, vezels zichtbaar 
Kleur achterzijde:    melkwit 
Doorzicht:     helder 
Ruitpatroon (pontinhado) niets 
Zeefafdruk:     te zien op voor- en achterzijde. Soms erg moeilijk. 
Papierrichting:     horizontaal. Vertikaal komt ook voor. 
Dikte van de zegels:    tussen 55 en 60 micron, egaal van dikte 
Opmerkingen:    Er is geen verschil vast te stellen tussen het papier  

dat in 1904 en dat wat in latere jaren is gebruikt. 
Zegels zijn gedrukt op gewoon dun papier. 

Conclusie:     LISO FINO Horizontaal en Vertikaal. 
 
 
Door mij tot nu toe gevonden zegels: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CE 7 - 13
Liso Fino

Horizontaal
Liso Fino
Vertikaal

GEEL 
papier

Liso Fino
Horizontaal

GEEL 
papier

Liso Fino
Vertikaal

5 reis bruin x x
10 reis oranje x x
20 reis lila x
30 reis groen x x x x
40 reis violetgrijs x x
50 reis karmijn x x
100 reis donkerblauw x



1911 De portzegels CE 14-20 met opdruk Republica.  
  

Deze serie is gelijk aan de voorgaande met dit 
verschil dat de zegels een opdruk hebben. Er 
zijn geen nieuwe zegels voor bijgedrukt. 
Hoewel de serie CE 7-13 tot 1913 geldig bleef 
en verbruikt werd, kwam er van de directeur van 
de posterijen – op eigen initiatief – de opdracht 
om de restanten van het woord “Republica” te 
voorzien. De regering had na instelling van de 
republiek in 1910 bevolen alle zegels van het 
oude regime te overdrukken. De minister had 

aangegeven dat alle zegels met het hoofd van de monarch Dom Manuel 
en de kroonafbeelding overdrukt dienden te worden met de tekst 
“Republica”. De directeur van de posterijen gaf volkomen ten onrechte 
de zeer kostbare opdracht om de portzegels met “Republica” te 
overdrukken, hoewel er geen enkele afbeelding van de koning of de 
kroon op de zegels te zien was. De waarde aanduiding “reis” bleef 
echter, ook met de opdruk, bestaan. De hele overdruk was volstrekt 
onnodig. 
Deze Republica serie circuleerde van 1911 tot 1945! De opdrukken 
waren in rood, behalve op de 50 reis daarop was de opdruk in groen. Er 
bestaan valse rode 50 reis opdrukken. Natuurlijk waren er weer enkele 
zegels op geelachtig papier. Uiteraard zijn er ook veelvuldige 
omgekeerde opdrukken. De eerste overdruk uitgave was tussen januari 
en maart 1911 op zegels die nog in depot waren. Het waren er meer dan 
2 miljoen zegels.  
 
Oplage: restant van de vorige uitgave  
 
Port CE 14-20, bedrukt met Republica  
   
5 r. castanho   323.920 geel en liso papier 
10 r. laranja  351.708 geel en liso papier   
20 r. lilás claro  294.532 geel en liso papier   
30 r. verde   313.488 geel en liso papier   
40 r. violeta cinz.  319.452 geel en liso papier 
50 r. carmin  449.736 geel en liso papier   
100 r. azul escuro 126.672 geel en liso papier 
   
         2.179.508  
Kenmerken: 
zie CE 7-13 
 



 
 
Door mij tot nu toe gevonden zegels: 
 

CE 14 - 20
Liso Fino

Horizontaal
Liso Fino
Vertikaal

GEEL 
papier

Liso Fino
Horizontaal

GEEL 
papier

Liso Fino
Vertikaal

5 reis bruin x x
10 reis oranje x x
20 reis lila x x
30 reis groen x x
40 reis violetgrijs x x
50 reis karmijn x x
100 reis donkerblauw x  
 
Hoewel deze zegels geheel verbruikt zijn werden ze officieel ongeldig 
verklaard per 30 september 1945. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Briefkaart verzonden op 2 januari 1921 van Ervedal naar Foz do Douro beport met 6 
centavos. Zijnde het dubbele van de ontbrekende frankering. (Het tarief voor 
(prent)briefkaarten was per 1 januari van dat jaar verhoogd van 3 naar 6 centavos)  



1915 De portzegels CE 21 – 27 (type 1904). 
 

In 1915 verscheen een nieuwe serie portzegels. 
Nieuw is echter een beetje te sterk uitgedrukt. 
De uitgave is praktisch gelijk aan de voorgaande 
serie met dien verstande dat de waarde 
aanduiding “reis” werd gewijzigd in “centavo(s)”. 
Deze serie liep tot 30 september 1945. 
Merkwaardigerwijs werd deze serie niet 
vervaardigd in opdracht van de Staat, doch was 
het een eigen initiatief van de Casa da Moeda. 
Er was geen wettelijke opdracht zoals dat bij 

iedere uitgave vereist was. Men vond de gravure uit 1904 van José 
Sérgio de Carvalho e Silva kennelijk perfect geschikt voor de nieuwe 
uitgave in centavos. Mogelijk heeft het opraken van de voorgaande serie 
tot deze uitgave geleid. 
 
Emissiedata en oplagen volgens Oliveira Marques
CE 21-27

1e oplage 2e oplage 3e oplage 4e oplage 5e oplage 6e oplage 7e oplage
uitgifte datum mei 1914 mei 1917 maart 1918 jan 1919 jan 1920 febr.1921 maart 1921 totaal
Tanding 11½ 11½ 11½ 11½ 11½ 11½ 11½

Papiersoort
porcelana
ordinário

pontinhado
horizontais
regulares
Waterlow

pontinhado
horizontais
regulares
Waterlow

pontinhado
horizontais
regulares
Waterlow

liso muito
ordinário
Papel do

Prado

liso muito
ordinário
Papel do

Prado

1/2 c castanho 224.000 224.000 448.000
1c. amarelo-laranja 224.000 112.000 336.000 224.000 560.000 1.456.000
2 c. lilás vermelho 224.000 224.000 336.000 224.000 560.000 1.568.000
3 c. verde 224.000 112.000 112.000 224.000 560.000 1.232.000
4 c. violeta cinzento 224.000 336.000 448.000 560.000 1.568.000
5 c. carmin 336.000 336.000 560.000 1.232.000
10 c. axul 112.000 280.000 280.000 672.000

1.568.000 336.000 448.000 1.120.000 1.344.000 280.000 3.080.000 8.176.000  
 
In afwijking van wat Oliveira Marques vermeldt is de tanding van deze 
serie 11¾ x 12.  
De eerste uitgave was in 1914 op een toevallig overgebleven restant 
porcelana papier en wel 1½ miljoen stuks.  
De tweede t/m de vijfde uitgave geschiedde tussen mei 1917 en januari 
1920 
op pontinhado vertikaal papier van het Engelse bedrijf Waterlow.  
Door de slechte economische situatie ontstond vanaf maart 1920 een 
grote papierchaos bij de Casa da Moeda. Voor de 6e en 7e uitgave in 
februari en maart 1921 werden verschillende nog beschikbare 
papierkwaliteiten gebruikt.  
 



In onderstaande tabel staan de (tot nu toe) gevonden papierkwaliteiten 
vermeld. Om een volledig beeld te krijgen is onderzoek van een groter 
aantal zegels nodig.  
 
Kenmerken Porcelana papier (1e oplage): 
 
Oppervlakte voorzijde  strijklaag 
Oppervlak achterzijde  ruw, vezels zijn zichtbaar 
Kleur achterzijde   licht bruin 
Doorzicht    donker, geen ruitpatroon 
Ruitpatroon (pontinhado) geen ruitpatroon zichtbaar   
Zeefafdruk    op achterzijde, lastig te zien 
Papierrichting   vertikaal 
Dikte     ca 60 micron of rond 70 micron 
Conclusie    Porcelana fino en médio vertikaal. 
 
Kenmerken Pontinhado papier (2e t/m 5e oplage): 
 
Oppervlakte voorzijde  niets afwijkends 
Oppervlak achterzijde  ruw tot licht gekalanderd 
Kleur achterzijde   verschillende tinten roomwit 
Doorzicht    helder  
Ruitpatroon (pontinhado) soms duidelijk en regelmatig ruitpatroon zichtbaar. 
Zeefafdruk    op voor- en achterzijde goed te zien 
Papierrichting   horizontaal, doch vertikaal komt voor 
Dikte     varieert tussen 55 en 65 micron. Enkele 75 micron 
 
Kenmerken overige papiersoorten (6e en 7e oplage) 
 

Zoals hierboven opgemerkt werden voor het drukken van deze oplagen 
verschillende papiersoorten gebruikt: gewoon (liso) papier, gelig liso 
papier, transparant liso papier en acetinado papier. 
Deze wanboel aan papiersoorten komt ook voor bij de Ceres zegels die 
in de zelfde periode als deze port zegels zijn gedrukt. 
Voor een juiste omschrijving en bestudering van de gebruikte 
papiersoorten is een groot aantal zegels nodig. Helaas heb ik die niet tot 
mijn beschikking.  
Wel is voor enkele gevonden soorten een kleine beschrijving mogelijk: 
Transparant liso papier is gebruikt bij de waarden 1c, 3c, 4c en 5c. Het is 
heel helder van doorzicht en de bedrukking schijnt door aan de 
achterzijde. De papierrichting is horizontaal en de dikte ligt tussen 50 en 
60 micron. Dit papier was bedoeld voor het drukken van fiscaal zegels. 
Gelig papier is pas goed te onderscheiden in de massa. Zowel aan voor- 
als achterzijde dient de gelige kleur van het papier op te vallen. Tot nu 
toe alleen gevonden bij de 2c en 5c. 
Acetinhado papier alleen bij de 2c gevonden hoewel de catalogus ook de 
5c aangeeft.  



Onderstaand een opgave van de tot nu toe door mij gevonden 
papiersoorten en variaties. Deze opgave pretendeert niet compleet te 
zijn. Er kunnen dus nog meer afwijkingen gevonden worden. 
  
Port CE 21 - 27 ½ c. 1 c. 2 c. 3 c. 4 c. 5 c. 10 c. 
                
 1e oplage 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000 336.000 112.000 
Porcelana fino vertical X x X X X   X 
Porcelana médio vertical X X   X X X X 
                
 2e t/m 5e oplage  224.000 672.000 784.000 448.000 784.000 336.000 280.000 
Pontinhado fino horizontal X X X X X X   
Pontinhado médio horizontal           X   
Pontinhade fino vertical   X   X       
Pontinhado médio vertical   X           
                
 6 e en 7e oplage   560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 280.000 
Liso fino horizontal     X         X 
Liso fino horizontal 
transparente   X   X X X   
Liso médio horizontal   X X X   X   
Liso médio horizontal 
amarelado     X     X   
Liso fino vertical       X X   X 
Liso fino vertical amarelado           X   
Liso médio vertical     X         
Acetinhado fino horizontal     X         
Acetinhado fino vertical     X         
Acetinhado médio vertical     X         
Acetinhado Pontinhado 
fino horizontaal     X         
Acetinhado Pontinhado 
fino horizontaal amarelado     X         

 

 
Bij het drukken van deze zegels werd een drukplaat van de 10c. blauw 
beschadigd. Dit leverde de volgende afwijkingen in enkele clichés op: 

• De 4 laurierblaadjes rondom de waardebepaling verschillen van het origineel evenals het 
woord “Porteado”. Ook de lijst is aangetast. 

• Alleen de lijst en de laurierblaadjes zijn beschadigd. 
• Er is verschil tussen de bovenste en onderste laurierblaadjes. Beschadiging linksbinnen bij het 

woord Porteado en bij het raam rechtsboven. 
• Bovenste laurierblaadjes zijn beschadigd. 
• De laurierblaadjes links zijn beschadigd. 

 

 
Deze zegels bleven in omloop tot ze geheel verbruikt waren. Officieel 
werden ze ongeldig verklaard per 31 september 1945. 
 



1922 De portzegels CE28-44 (type 1904) in groen.  
 

Er was geen dringende behoefte aan deze zegels, 
want men had nog voldoende oude voorraden. Op 
26 januari 1921 verscheen het Staatsbesluit voor 
de aanmaak van nieuwe portzegels volgens het 
model uit 1904 in een uniforme donkergroene 
kleur.  
In de periode van juni 1922 tot februari 1926 zijn 
ruim 13 miljoen zegels aangemaakt volgens 
onderstaande tabel. 

 

Kenmerken: 
De zegels zijn gedrukt op vellen van 70 zegels met tanding 11¾ x 12. 
 

Oppervlakte voorzijde      niets afwijkends 
Oppervlak achterzijde      ruw tot lichtgekalanderd (liso) 
Kleur achterzijde       roomwit, sommige zegels duidelijk geler (geel papier?) 
Doorzicht        helder tot iets minder, afhankelijk van dikte en gelig papier. 
Ruitpatroon (pontinhado)       niet aanwezig. 
Zeefafdruk        op achterzijde lastig te zien 
Papierrichting       horizontaal. 
Dikte         het papier is onregelmatig van dikte. De ene keer liggen de 
waarden tussen 75 en 80 micron, de andere keer tussen 65 en 70.Dit wijst er op dat er 
verschillende partijen papier zijn gebruikt. Er is echter verder geen duidelijke verschil aan te 
wijzen. Hoewel de fabrikage gespreid ligt over 4 jaren is het papier steeds van de zelfde 
kwaliteit en zijn er geen verschillen te vinden. Ook niet bij de in 1926 herdrukte 10c en 20c. 
Conclusie       alle zegels zijn gedrukt op: Liso Médio Horizontaal.  
 

Geldig tot 31 september 1945 waarna de resterende voorraad verkocht 
werd via het filatelie loket van de posterijen. 

CE 28 - 44 juni1922 juli 1922 okt.1922 aug.1923 sept.1923 febr.1926 Totaal
½ 500.000 500.000
4 280.000 280.000
8 700.000 700.000

10 560.000 280.000 840.000
12 1.120.000 1.120.000
16 560.000 560.000
20 1.120.000 560.000 1.680.000
24 700.000 700.000
32 560.000 560.000
36 560.000 560.000
40 560.000 560.000
48 560.000 560.000
50 1.120.000 1.120.000
60 1.260.000 1.260.000
72 1.120.000 1.120.000
80 560.000 560.000

1$20 560.000 560.000
6.800.000 1.260.000 560.000 2.940.000 560.000 1.120.000 13.240.000

Emissiedata en oplagen volgens Oliveira Marques



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brief verzonden op 27 december 1939 van Lissabon naar Porto. Wegens het ontbreken van 
de frankering met een zegel van 40 centavos beport met het dubbele.  

Briefkaart van Ervidal naar Covilha verzonden op 15 maart 1924. Het tarief voor 
briefkaarten was 25 centavos. Beport met 20 centavos, zijnde het dubbele van het 
ontbrekende tarief. 

 



1932 De “etiquetas” portzegels CE 45 – 53. 

Hoewel er nog voldoende voorraad was 
verschenen er in 1932 nieuwe portzegels. 
Deze zogenaamde “etiketten”zegels werden 
door velen zeer lelijk gevonden. Het nieuwe 
ontwerp leek meer geschikt voor 
apothekers flesjes of kruidenierswaren.  
De zegels vermelden weer als moederland 
Portugal en geven de waarde alleen nog in 

cijfers aan. Het woord centavos is verdwenen.  
 
Emissiedata en oplagen 
CE 45 - 53 1932 mrt-34 sep-34 1936 dec-37 1938 1939 Totaal

5c geel 200.000 100.000 100.000 125.000 525.000
10c lichtblauw 500.000 300.000 200.000 275.000 1.275.000
20c roze 200.000 150.000 175.000 525.000
30c groenblauw 200.000 100.000 300.000 150.000 750.000
40c geelgroen 800.000 200.000 100.000 1.100.000
50c grijs 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 550.000
60c lilarood 100.000 100.000
80c bruin 800.000 200.000 100.000 1.100.000
1$20 sepia 100.000 100.000

3.000.000 200.000 550.000 400.000 400.000 450.000 1.025.000 6.025.000  

De zegel is vervaardigd in twee drukgangen zodat er kleurverschil kan 
zijn tussen de waardecijfers en de rand en verschoven waardecijfers.Van 
de 10c lichtblauw bestaan 3 verschillende waarde aanduidingen.  

Kenmerken: 
De zegels hebben horizontaal tanding 11½ en vertikaal 12. 
 
Oppervlakte voorzijde      niets afwijkends 
Oppervlak achterzijde      ruw tot lichtgekalanderd (liso) 
Kleur achterzijde       roomwit tot melkwit 
Doorzicht        helder tot iets minder 
Ruitpatroon (pontinhado)    niet aanwezig. 
Zeefafdruk        op voorzijde lastig te zien 
Papierrichting       horizontaal. 
Dikte         tussen 60 en 70 micron 
Conclusie       alle zegels zijn gedrukt op: Liso Médio Horizontaal.  
 

Deze zegels zijn gebruikt tot 31 september 1945 waarna het restant tot 
1952 bij het filatelistisch loket van de CTT verkrijgbaar was. 

 

 



1940 Portzegel met cijfer tussen 2 lauriertakken. 

Pas in 1940 verschenen er nieuwe portzegels, 
hoewel het model reeds in 1937 was goedgekeurd. 
Een en ander was het gevolg van de drukte bij de 
Casa da Moeda waar de aanmaak van 
postzegelseries de voorrang kreeg. 

Na de eerste uitgave in 1940 werden er bijna 
maandelijks nieuwe oplagen uitgebracht. Tot 1949 
waren er maar liefst 41 oplages voor in totaal een 
kleine 10 miljoen zegels. Dit had overigens ook te 

maken met de steeds wisselende posttarieven. Het grote aantal oplagen 
heeft vele kleurverschillen opgeleverd. 

Kenmerken: 
 
Oppervlakte voorzijde      niets afwijkends 
Oppervlak achterzijde      ruw tot lichtgekalanderd (liso) 
Kleur achterzijde       melkwit 
Doorzicht        helder wolkig 
Ruitpatroon (pontinhado)    niet aanwezig. 
Zeefafdruk        soms te zien op voorzijde 
Papierrichting       horizontaal en vertikaal 
Dikte         tussen 60 en 80 micron 
Conclusie       alle zegels zijn gedrukt op: Liso Médio Hor. of Vert.  
 

De tanding van de zegels was 14, echter in 1955 werd de gehele serie 
nogmaals uitgegeven met een tanding 12½. 
De catalogus vermeldt dat de beide uitgaven circuleerden totdat ze 
geheel uitverkocht waren. 
  
Verbeterde technieken in de papierfabricage hebben er voor gezorgd dat 
zichtbare afdrukken van het zeefdoek alsmede afwijkingen in de dikte 
minder vaak voorkomen dan bij oudere portzegel uitgaven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref.: A.H. de Oliveira Marques, História do Selo Postal Português 
 
Henk Veen, maart 2021 



 
 
 
 

POST
TARIEVEN brieven briefkaarten prentbriefk. aantekenen brieven briefkaarten aantekenen brieven briefkaarten aantekenen

per 20 g. per 20 g. per 20 g.
1-10-1907 25 réis 10réis 50 réis 25 réis 10 réis 50 réis 50 réis 20 réis 50 réis
1-7-1912 2,5 c 1 c 5 c 2,5 c 1 c  5 c 5 c 2 c 5 c
1-9-1917 7,5 c 3 c 5 c

10-3-1918 3,5 c 2 c 5 c 3,5 c 2 c 5 c 7,5 c 3 c 5 c
13-6-1919 4 c 2 c 3 c 6 c 6 c 2 c 6 c 7,5 c 3 c 6 c
1-1-1921 10c 6 c 10 c 12 c 8 c 10 c 60 c 36 c 20 c
1-4-1921 30c 18 c 10 c

1-11-1921 20 c 12 c 10 c 40 c 24 c 20c
8-1-1923 25 c 15 c 25 c 50 c 30 c 25 c 1 E 60 c 50 c

11-2-1924 40 c 25 c 40 c 80 c 48 c 40 c 1 E 60 96 c 80 c
1-1-1930 1 E 25 75 c 80 c
1-1-1932 80 c 50 c 40 c
1-6-1933 1 E 60 95 c 1 E
1-8-1934 1 E 75 1 E 2E

binnenland koloniën buitenland
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