DE TOESLAGZEGELS VAN PORTUGAL TOT 1929

De zegels “IMPOSTO POSTAL” en “TELEGRÁFICO”.
(vrij vertaald: de toeslag en telegraaf zegels)
Achterin de catalogus bij de portzegels en de luchtpostzegels vinden we
onder de kop “Imposto Postal” en “Imposto Postal Porteado” een aantal
vreemde zegels.
Wat zijn dat nu eigenlijk voor zegels en waar dienden ze voor?
Wel; het zijn postzegels die op vastgestelde dagen op alle
correspondentie dienden te worden bijgeplakt naast de normale
frankeerzegel(s). De opbrengst van deze zegels was bestemd voor een
goed doel. Omdat dit bijplakken nogal eens vergeten werd, waren er ook
speciale portzegels wanneer de toeslagzegel ontbrak.
Imposto Postal betekent eigenlijk postale belasting, maar voor een
beter begrip kan het beter vertaald worden als “bijplak- of
toeslagzegel”.
Spanje komt de eer toe met de “Impuesto de Guerra” dit type
postzegels te hebben bedacht.
In Portugal werd dit idee voor het eerst overgenomen begin 1911 met de
“Assistência” zegels. Het gebruik van toeslagzegels werd pas in 1929
afgeschaft.
We kennen in Portugal de navolgende toeslag zegels:
•
•
•
•
•
•

Assistência/Para os Pobros
Festas da Cidade de Lisboa
Telegramas
Padrões de Grande Guerra
Marquês de Pombal
Jogos Olímpicos

En we kennen de navolgende toeslag-port-zegels:
• Padrões de Grande Guerra
• Marquês de Pombal
• Jogos Olímpicos
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Data toeslagzegels

1911

Assistência/Para os Pobres
IP 1 t/m 4 en IP 7 t/m 12
4-okt

1913

1914 t/m

1925

1926

1927

1-jan

1-jan

1-jan

1-jan

1-jan

1-jan

2-jan

2-jan

2-jan

2-jan

2-jan

2-jan

21-aug

21-aug

21-aug

21-aug

21-aug

21-aug

4-okt

4-okt

4-okt

4-okt

4-okt

4-okt

1928

5-okt

5-okt

5-okt

5-okt

5-okt

5-okt

5-okt

24-dec

24-dec

24-dec

24-dec

24-dec

24-dec

24-dec

24-dec

25-dec

25-dec

25-dec

25-dec

25-dec

25-dec

25-dec

25-dec

26-dec

26-dec

26-dec

26-dec

26-dec

26-dec

26-dec

26-dec

27-dec

27-dec

28-dec

28-dec

29-dec

29-dec

30-dec

30-dec

31-dec

31-dec

30-dec
Festas da cidade Lisboa

1912

30-dec

30-dec

30-dec

30-dec

30-dec

1929

8-jun
9-jun

IP 5 en 6

10-jun
11-jun
12-jun
13-jun
14-jun
15-jun

Telegrama (IP 13)
Padrôes de Grande Guerra

op zon- en feestdagen van 13-11-1921 tot 11-3-1928
8-apr
9-apr

IP 14 t/m 17

10-nov

10-nov

10-nov

IP PORT 1

11-nov

11-nov

11-nov

12-nov

12-nov

13-nov

13-nov

14-nov

14-nov

15-nov

15-nov

16-nov

16-nov
9-dec
10-dec
11-dec
12-dec
13-dec
14-dec
15-dec

Marquês de Pombal
IP 18 t/m 20
IP PORT 2 t/m 4

8-mei

5-mei

5-mei

5-mei

5-mei

6-mei

6-mei

6-mei

6-mei

7-mei

7-mei

7-mei

7-mei

8-mei

8-mei

8-mei

8-mei

9-mei

9-mei

9-mei

9-mei

9-mei

10-mei

10-mei

10-mei

10-mei 10-mei

11-mei

11-mei

11-mei

11-mei 11-mei

12-mei

12-mei

12-mei

12-mei 12-mei

13-mei

13-mei

13-mei

13-mei 13-mei

14-mei

14-mei

14-mei 14-mei

15-mei

15-mei

15-mei 15-mei

Jogos Olímpicos

22-mei

IP 21

23-mei

IP PORT 5

24-mei
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D. Manuel met opdruk “Assistência”.
In mei 1911, ongeveer een half jaar na de revolutie waarbij koning Manuel II werd
verjaagd, werd voor de armenzorg het “Fundo National de Assistência” opgericht.
Als een van de mogelijkheden om inkomsten te verkrijgen werd bepaald dat er speciale
postzegels vervaardigd zouden worden, die bijgeplakt moesten worden, naast de
normale frankering, op van te voren vastgestelde data. Een zegel van 10 réis diende
gebruikt te worden op de normale post (uitgezonderd kranten en periodieken). Op
telegrammen een zegel van 20 réis.
Als data werden vastgesteld 24, 25, 26 en 30 december, 1 en 2 januari en 4 en 5 oktober
van elk jaar alsmede op de Nationale Feestdag, 21 augustus.
Natuurlijk dacht men gelijk aan een speciaal zegel, maar aangezien men reeds in het
zelfde jaar gebruik wilde maken van deze mogelijkheid werd besloten om bestaande
postzegels te overdrukken met de term “Assistência”.
Op dat moment waren de zegels van D. Manuel met opdruk Republica nog in omloop. De
Ceres zegels moesten nog verschijnen. En dus werd besloten om deze zegels van een
extra opdruk te voorzien en wel horizontaal in rood op het groene zegel van 10 réis en
zwart op het rode zegel van 20 réis. Bepaald werd dat de eerste verplichte dagen 4 en 5
oktober 1911 zouden zijn.

Toeslagzegel IP 1 (D. Manuel met opdruk Republica en Assistência)

Eerste dag envelop voor de toeslagzegel IP 1 bijgeplakt op brief van Matosinhos naar Porto op 4 nov. 1911,
gefrankeerd met zegel CE 161 25 réis D.Manuel = brieftarief binnenland.
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De toeslagzegels dienden alleen gebruikt te worden op binnenlandse post en
telegrammen aangezien, door afspraken met de internationale postunie, het gebruik op
post naar het buitenland niet gecontroleerd kon worden.
Hoewel het jaar daarop de Ceres zegels, met opdruk Assistência, in gebruik kwamen,
konden de zegels met D.Manuel nog gebruikt worden tot en met 2 januari 1913. Na 31
maart 1913 werden echter al deze zegels niet meer geaccepteerd als frankeerzegel. De
verkoop aan filatelisten ging echter door tot ze compleet uitverkocht waren.

Toeslagzegel IP 1 (D. Manuel met opdruk Republica en Assistência)

Toeslagzegel is hier gebruikt als frankeerzegel en schuin in de helft geknipt om een zegel van 5 réis of
½ c. te creëren. Waarschijnlijk bij gebrek aan het juiste frankeerzegel.
(5 réis was tarief voor drukwerk.)

Toeslagzegel IP 1 (D. Manuel met opdruk Republica en Assistência)

Toeslagzegel bijgeplakt op voorgeschreven dag op briefkaart verzonden op 25 dec. 1912 van Setubal
naar Amiens (Frankrijk), gefrankeerd met Ceres zegels tot 2 c. = briefkaart tarief naar het buitenland.
(Het gebruik van toeslagzegels op post naar het buitenland was niet verplicht.)
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Ceres met opdruk “Assistência”.
In 1912 kwamen de zegels van het type Ceres in omloop.
Aangezien bepaald was dat, zo lang er geen speciale zegels zouden zijn vervaardigd voor
de armenhulp, de normale frankeerzegels zouden worden gebruikt om als Assistência
zegels te dienen, werden Ceres zegels van 1 c. en 2 c. voorzien van de opdruk Assistência.
Dit maal werd de opdruk diagonaal geplaatst. In rood op de groene 1c. zegel en zwart op
de rode 2c. De eerste dag dat deze toeslag zegels gebruikt konden worden was 4 oktober
1912.
In oktober 1915 verschenen de zegels “Para os Pobres”, maar er werd vastgelegd dat de
Ceres toeslagzegels konden worden gebruikt totdat ze compleet uitverkocht zouden zijn.
In 1926 werd 21 augustus als laatste dag van gebruik vastgesteld.

Toeslagzegel IP 3 (Ceres met opdruk Assistência)

Toeslagzegel bijgeplakt op voorgeschreven dag.
Briefkaart OM 59b verzonden op 21 aug. 1912 van Lissabon naar Porto.
1 c. is briefkaart tarief binnenland.
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Toeslagzegel IP 3 (Ceres met opdruk Assistência)

Toeslagzegel bijgeplakt op voorgeschreven dag.
Prentbrief kaart verzonden op 24 dec. 1917 naar Porto.
Tarief voor prentbrief- kaarten was 1 c.

Toeslagzegel IP 4 (½ zegel Ceres 2 c. met opdruk Assistência/Açores).

Toeslagzegel bijgeplakt op voorgeschreven dag. Bij gebrek aan een zegel van 1 c. is hier een gehalveerde
zegel van 2 c. gebruikt.
Open envelop verzonden op 2 januari 1915 in Ponta Delgada (Açores)
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De toeslagzegels “Para os Pobres”
In augustus 1915 werd een ontwerp gepresenteerd voor een geheel nieuw toeslagzegel
ten behoeve van de armenzorg. Het ontwerp bestond uit een allegorische figuur die
beschermend de armen om hulpbehoevenden heen slaat. Een zegel van 1 c. werd
voorgesteld met de tekst “Correio” in de kleur karmijn en een zegel van 2 c. met de tekst
“Telegrafos” in de kleur lila-bruin.
Na verkregen toestemming werden de zegels in september 1915 door de Munt (Casa da
Moeda) gedrukt en geleverd aan de postkantoren zodat ze gebruikt konden worden op
de eerstvolgende verplichte dag: 4 oktober 1915.
De eerste oplagen werden gedrukt op Engels papier “pontinhado em losangos”. In 1920
en latere jaren werden andere papiersoorten gebruikt. Ook veranderde de kleur van de
drukinkt langzaam van karmijn in roze en van lila-bruin in lila-rood.

Toeslagzegel IP 7 (Para os Pobres 1c)

Toeslagzegel bijgeplakt op voorgeschreven dag op prentbriefkaart verzonden op 24 dec. 1922 vanuit
Lissabon. Het porto voor briefkaarten bedroeg 6c.

Toeslagzegel IP 8 (Para os Pobres 2c) →
Deel van een telegram verzonden op
1 januari 1923 met, conform voorschrift,
bijgeplakt het Para os Pobres
telegrafos zegel van 2 c.
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Tussen 1918 en 1924 werd het porto voor een brief naar het binnenland in stappen
verhoogd van 3 ½ c. naar 40 c. zonder dat de waarde van de toeslagzegels hieraan werd
aangepast. Hierdoor waren de inkomsten door middel van het toeslagzegel voor de
armenzorg nog maar 1/15 van wat het in het begin was.
Daarom werd in september 1924 bepaald dat de toeslag van 1 c. werd verhoogd tot 15 c.
en de toeslag van 2c. naar 30 c.
De eerste dag dat deze nieuwe tarieven golden was 4 oktober 1924.

Toeslagzegel IP 9 (Para os Pobres 15/1c)

Toeslagzegel bijgeplakt op voorgeschreven dag op brief verzonden op 28 dec. 1927 vanuit Cascais naar
Vila da Feira. Het porto voor briefpost bedroeg 40c.

Ten einde hieraan zo snel mogelijk te kunnen voldoen werden grote oplagen bestaande
zegels voorzien van een opdruk 15 c. of 30 c. en nog voor de verplichte dag aan de
postkantoren ter beschikking gesteld.
Eveneens werd bepaald dat bij het ontbreken van de verplichte toeslag een strafport zou
worden geheven van het dubbele van het ontbrekende tarief.
Hoewel er toestemming was om nieuwe toeslagzegels te ontwerpen werd het bestaande
ontwerp gebruikt om nieuwe zegels van 15 c en 30 c. te maken. In de tweede helft van
1925 werd met het drukken van toeslagzegels met deze nieuwe waarden begonnen.
In december 1927 werd de verplichte gebruiksperiode gewijzigd in uitsluitend de dagen
24 tot en met 31 december van elk jaar.
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Toeslagzegel IP 10

(Para os Pobres 15c)
Toeslagzegel bijgeplakt op
voorgeschreven dag op een
brief van Porto naar Braga
op 30 dec. 1928.
Het porto voor briefpost
bedroeg 40c.

Toeslagzegel IP 11

(Para os Pobres 30/2 c.)
Brief verzonden op
30-12-1928 van Coruche
naar Lissabon.
Wegens het ontbreken
van het voorgeschreven
zegel van 15 c. beport
met het dubbele tarief.
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Toeslagzegel IP 12 (Para os Pobres 30 c.)

Voorzijde van een envelop voor de verzending
van visitekaartjes verzonden op 31 december
1928 van Vila Moreia naar Lissabon.
Als verplicht toeslagzegel is hier een halve
zegel van 30 c. gebruikt. Waarschijnlijk wegens
het gebrek aan toeslagzegels van 15 c.
Frankering Ceres CE402 op achterzijde.

Toeslagzegel IP 12 (Para os Pobres 30c)

Prentbriefkaart verzonden op 25 dec. 1928
naar Porto.
Door het ontbreken van de vereiste
toeslagzegel van 15 c. beport met het
dubbele bedrag.

Uiteindelijk werd bij Besluit van 25 november 1929 het gebruik van toeslagzegels
beëindigd. Alle restanten werden door de diverse postkantoren retour gezonden naar de
Munt en aldaar vernietigd.
Bijgaande tabel laat nog eens duidelijk zien op welke dagen welke zegels gebruikt konden
worden.
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Data waarop de "Assistência" en "Para os Pobres" zegels gebruikt moesten worden.
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924
1-jan
2-jan
21-aug
4-okt
5-okt
24-dec
25-dec
26-dec
27-dec
28-dec
29-dec
30-dec
31-dec
M=
C=
P=
P1 =
P2 =

M
M
M
M
M

M
M
M,C
M,C
M,C
M,C
M,C
M,C

M,C
M,C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P

C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P

C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P

C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P

C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P

C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P

C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P

C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P

M

M,C

C

C

C,P

C,P

C,P

C,P

C,P

C,P

C,P

C,P

C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P
C,P

1925

1926

1927 1928

C,P
C,P
C,P
C,P,P1
C,P,P1
C,P,P1
C,P,P1
C,P,P1

C,P,P1 C,P,P1,P2 P1, P2
C,P,P1 C,P,P1,P2 P1, P2
C,P,P1 C,P,P1,P2 P1, P2
C,P,P1,P2 P1, P2 P1, P2
C,P,P1,P2 P1, P2 P1, P2
C,P,P1,P2 P1, P2 P1, P2 P1, P2
C,P,P1,P2 P1, P2 P1, P2 P1, P2
C,P,P1,P2 P1, P2 P1, P2 P1, P2
P1, P2 P1, P2
P1, P2 P1, P2
P1, P2 P1, P2
C,P C,P,P1 C,P,P1,P2 P1, P2 P1, P2 P1, P2
P1, P2 P1, P2

IP1 en IP2 (D. Manuel met opdruk Republica en Assistencia)
IP3 en IP4 (Ceres met opdruk Assistencia)
IP7 en IP8 (Para os Pobres 1c en 2c)
IP9 en IP11 (Para os Pobres 15c/1c en 30c/2c)
IP10 en IP12 (Para os Pobres 15c en 30c)

POST
TARIEVEN
1-10-1907
1-7-1912
1-9-1917
10-3-1918
13-6-1919
1-1-1921
1-4-1921
1-11-1921
8-1-1923
11-2-1924
1-1-1930
1-1-1932
1-6-1933
1-8-1934

binnenland

koloniën

buitenland

brieven briefkaarten prentbriefk. aantekenen brieven briefkaarten aantekenen brieven briefkaarten aantekenen
per 20
per 20
per 20
g.
g.
g.
25 réis
10réis
50 réis
25 réis
10 réis
50 réis
50 réis
20 réis
50 réis
2,5 c
1c
5c
2,5 c
1c
5c
5c
2c
5c
7,5 c
3c
5c
3,5 c
2c
5c
3,5 c
2c
5c
7,5 c
3c
5c
4c
2c
3c
6c
6c
2c
6c
7,5 c
3c
6c
10c
6c
10 c
12 c
8c
10 c
60 c
36 c
20 c
30c
18 c
10 c
20 c
12 c
10 c
40 c
24 c
20c
25 c
15 c
25 c
50 c
30 c
25 c
1E
60 c
50 c
40 c
25 c
40 c
80 c
48 c
40 c
1 E 60
96 c
80 c
1 E 25
75 c
80 c
80 c
50 c
40 c
1 E 60
95 c
1E
1 E 75
1E
2E
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De uitgave “Festas de Cidade de Lisboa”.
Om aan de bevolking en het buitenland te laten zien dat het goed ging met Portugal na
de revolutie van 5 oktober 1910 en om alle tegenstanders de mond te snoeren stelde de
regering voor, om tezamen met het gemeentebestuur van Lissabon, een groot feest te
organiseren. Daar 10 juni de sterfdag was van Camões, koos men de week van 9 tot 15
juni 1913. De religieuze feestdagen en de feesten voor de populaire heiligen waren
afgeschaft en dit zou een goede gelegenheid zijn om het republikeins en patriottisch
sentiment aan te wakkeren.
Aangezien er echter niet voldoende financiële middelen ter beschikking waren, moest
hierin op andere wijze worden voorzien en men stelde de uitgave van een
herdenkingspostzegel voor, die verplicht gebruikt zou moeten worden gedurende de
festiviteiten van de stad Lissabon. Dit idee was niet nieuw want de Armenzorg ontving
jaarlijks een aanzienlijke bijdrage door uitgifte van de Assistência zegels.
Hoewel er in het parlement nog al wat tegenstand was, werd het voorstel uiteindelijk op
22 mei aangenomen. Aangezien de zegels op de 8e van de volgende maand beschikbaar
moesten zijn en de Munt (Casa da Moeda) hier niet zo snel aan kon voldoen werd
gekozen voor een particuliere drukkerij (A Editora Lda), die reeds op 30 mei de eerste
gedrukte vellen kon aanleveren bij de Munt voor de tandingmachine.
Het ontwerp was van de schilder Augusto Pina en stelde een allegorische vrouwenfiguur
voor, die de stad Lissabon vertegenwoordigde, met een olijftak in haar rechterhand.
Er was gekozen voor een zegel van 1 c. in de kleur donker-blauwgroen en 2 c. in de kleur
bruin.
De oplage bestond uit 1.222.800 zegels van 1 c. en 312.000 zegels van 2 c. Op 9 juni
werden in het bijzijn van getuigen de drukplaten bij de drukkerij vernietigd.
Van de verzonden poststukken tijdens deze feestdagen bleek een groot aantal niet
voorzien te zijn van het verplichte zegel. Dit leverde de organisatoren een extra bijdrage
op want elk niet goed gefrankeerd poststuk werd beport met het dubbele van het
mankerende tarief.
Of de uitgave ook inderdaad succesvol is geweest, is onbekend.
Nog steeds vinden in juni de “Festas da Cidade de Lisboa” plaats.
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Toeslagzegel IP 5 (Festas da Cidade de Lisboa 1c)

Toeslagzegel bijgeplakt op herdenkingsbriefkaart verzonden op 10 juni 1913 in Lissabon met zegel Ceres
CE208 1c. (Briefkaart tarief)

Voorzijde van de herdenkingsbriefkaart
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Toeslagzegel IP 5 (Festas da cidade de Lisboa 1c)

Herdenkingsbriefkaart ter gelegenheid van het Festas da Cidade verzonden op 12 juni 1913 vanuit
Lissabon naar Zürich(Zwitserland). Voorzien van frankeer zegel Ceres CE207 ½c en toeslagzegel IP 5.
(Het porto voor briefkaarten naar het buitenland is echter 2c.)

Toeslagzegel IP 6 (Festas da cidade de Lisboa 2c)

Wegens het ontbreken van het voorgeschreven toeslagzegel van 1c beport met de dubbele waarde.
Briefkaart verzonden op 10 juni 1913 binnen Lissabon met zegel Ceres CE208 1c. (Briefkaart tarief)
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De zegel voor toeslag op telegrammen
In 1918 werd een Besluit uitgevaardigd dat er een speciaal zegel moest komen van 5 c.
voor de betaling van een toeslag op telegrammen, die verzonden werden op zon- en
feestdagen.
Door diverse politieke omstandigheden werd het plan op de lange baan geschoven en
eerst in 1921 ontving de Munt (Casa da Moeda) het verzoek om een zegel te ontwerpen.
Op 9 augustus 1921 werd het ontwerp goedgekeurd en als kleur werd kastanjerood
gekozen. Op 8 november waren de zegels klaar en de eerste dag van gebruik was zondag
13 november 1921.
De zegels zijn gedrukt in boekdruk op 2 soorten papier van binnenlands fabricaat
namelijk liso “cartolina” (dat geen cartolina is doch hoogstens “muito espesso”) en liso
fino. De oplage was 1.000.000.
In 1926 kreeg de Munt het verzoek om geen telegram zegels bij te drukken (hoewel er
sinds 1921 niet was bijgedrukt) omdat het gebruik geen voordeel had opgeleverd en men
van plan was er mee te stoppen zodra de voorraad was uitverkocht.
In maart 1928 werd het gebruik van deze zegels ingetrokken. De laatste dag van gebruik
was derhalve 11 maart 1928.
In 1929 werd het restant (318.000 zegels) overdrukt met 1 Esc.60 en als frankeerzegel
opgebruikt.

▲
Toeslagzegel voor telegrammen.

Zegel geplakt op een telegram verzonden
op 1 januari 1923 (Feestdag)
Omdat 1 januari een verplichte dag was
voor het gebruik van de toeslagzegels
Para os Pobres is een zegel van 2 c.
bijgeplakt voor gebruik op telegrammen.
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▲
Toeslagzegel voor telegrammen.
Zegel bijgeplakt op een telegram
verzonden op zondag 24 januari 1924.
(Het jaartal “24” is in het stempel niet
ingesteld.)
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De uitgave “Padrões da Grande Guerra”
De uitgave van de zegels “Padrões da Grande Guerra” was bedoeld om de fondsen van
de “Commissie voor de Monumenten voor de Grote Oorlog” te versterken. Deze
commissie wilde een aantal monumenten oprichten ter herdenking van de bijdrage van
Portugal aan de eerste wereldoorlog en wel in het bijzonder de oprichting van een
triomfboog in Lissabon.
De uitgave zou bestaan uit vier zegels van 10 c. in de kleuren groen, blauw, karmijn en
sepia en een portzegel van 20 c. in oranje. De oplage mocht maximaal 6.000.000 zegels
zijn waarvan 2.000.000 met een opdruk “Açores”. Het bijplakken van deze zegel naast de
normale frankering was verplicht op 8 en 9 april en 10 en 11 november 1925. Bij het
ontbreken zou de portzegel van 20 c. worden gebruikt.
Na verkregen parlementaire toestemming werd door Armando Gonçalves een ontwerp
gemaakt en het drukken opgedragen aan Litografia Lusitana in Vila Nova de Gaia. De
zegels werden gedrukt in steendruk in vellen van 60 stuks op porcelana papier met een
tanding 11.
De verkoop van de zegels viel tegen. Na het verplichte gebruik op 8 en 9 april was slechts
1/5 van de oplage verkocht. Ook gedurende de tweede periode, 10 en 11 november,
werd slechts 1/5 verkocht. Op verzoek werd het verplichte gebruik opnieuw toegestaan,
maar dan voor de periode van 10 tot 16 november in de jaren 1926 en 1927. Ook nu viel
het verbruik tegen. In 1928 waren er nog steeds meer dan 2.000.000 zegels in voorraad.
Een nieuwe periode werd gevraagd en toegestaan. Nu van 9 tot 15 december 1928. De
verkopen waren echter nog lager dan in de voorgaande periodes. Een verder verplicht
verbruik van deze zegels werd gestopt door het Besluit van 25 november 1929 waarbij
elk gebruik van toeslagzegels werd beëindigd.
De inkomsten van de Commissie voor de Monumenten van de Grote Oorlog waren
minder dan de helft waarop ze gerekend had. Hierdoor was ze gedwongen af te zien van
het plan voor een Triomfboog in Lissabon.
Het restant van de zegels, ± 1.700.000 zegels van 10c en ± 180.000 zegels van 20 c., bleef
in het bezit van de Posterijen. Bij Besluit van 4 januari 1934 werden deze als normale
frankeerzegels in circulatie gebracht. In oktober 1945 werd dit beëindigd. Een kleine
hoeveelheid bleef toen nog beschikbaar voor filatelisten.
Halve toeslag port zegel “Grande Guerra”

►

Stukje van een emvelop verzonden op 26 nov. 1926 gefrankeerd
met Ceres 40c (brieftarief). Bijgeplakt is een gehalveerde PORT
toeslagzegel, waarschijnlijk wegens gebrek aan de voorgeschreven
zegel van 10c.
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Toeslagzegel IP 14, 15, 16 en 17 (Padrões da Grande Guerra 10c groen, blauw, bruin en groen.)
De toeslagzegels zijn gebruikt op briefkaart OM74, met Ceres 25c, op de voorgeschreven data.
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Toeslagzegel IP PORT 1 (Padrões da Grande Guerra 20 c.)

Brief op 8 december 1928 verzonden van Estremôs naar Porto gefrankeerd met Ceres CE 406.
Wegens het ontbreken van het vereiste toeslag zegel beport met het speciale port zegel van 20c.

Toeslagzegel IP PORT 1 (Padrões de Grande Guerra 20 c.)

Briefkaart verzonden op 9 december 1928 van Aveiro naar Porto.
Wegens het ontbreken van het vereiste toeslagzegel beport met het speciale port zegel van 20 c.
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De zegels “Marquês de Pombal”.
De toeslagzegels “Marquês de Pombal” zijn uitgegeven met het doel om geld in te
zamelen voor een monument voor deze grote staatsman.
In 1924 werd toestemming gegeven om speciale toeslagzegels uit te geven waarvan de
opbrengst de uitvoering moest bekostigen.
De toestemming omvatte:
• De uitgave van een zegel van 15 c in 3 uitvoeringen en een zegel van 30 c.
eveneens in dezelfde 3 uitvoeringen met de opdruk “multa”.
• De afbeeldingen zouden zijn: 1. een portret van de Marquês de Pombal, 2. een
afbeelding van het reconstructieplan van Lissabon en 3. een afbeelding van de
maquette van het monument.
• Portugal alsmede de eilanden Madeira en Azoren en alle overzeese koloniën
(Angola, Moçambique, Cabo Verde, S. Tomé, Guiné, Timor, India en Macau)
zouden hun eigen zegels krijgen, die op alle onderlinge correspondentie alsmede
postpakketten bijgeplakt zouden moeten worden. Uitgezonderd waren kranten,
boeken en officiële post. In totaal dus 66 verschillende zegels.
• Het totale aantal werd vastgesteld op 20.000.000
• Het bijplakken was verplicht op de dagen 8 tot 13 mei 1925.
• Post welke niet voorzien was van de verplichte zegel van 15 c. zou worden beport
met het “multa” zegel van 30 c.
De opdracht voor druk en ontwerp werd gegeven aan Waterlow & Sons in Londen. De
zegels werden gedrukt op licht “pontinhado” papier in vellen van 100 zegels (10x10) met
tanding 12½. De landsnaam (voor Portugal: Continente) alsmede de waardeaanduiding
en de term “multa” werden in een tweede drukgang in zwart aangebracht, waarmee men
bereikte dat men met 3 ontwerpen kon volstaan.
Waterlow had de opdracht om 100.000 complete collecties (van 66 zegels met een
nominale waarde van Esc. 14.95) te leveren in een omslag, bedoeld om verkocht te
worden aan verzamelaars. Het
restant in complete vellen.
Daar de collecties tegen een speciale
(veel te hoge) prijs werden
aangeboden was de afname
minimaal, bovendien hadden veel
zegels een beschadigde tanding
door de slechte kwaliteit van het
papier. Het aantal klachten over
deze collecties was op een gegeven
moment zo groot dat besloten werd
om deze uit de circulatie te nemen
en te vernietigen. Ter compensatie
van het aantal vernietigde zegels kreeg Waterlow de opdracht om ca 4,5 miljoen zegels
van 15 c met “continente” extra te vervaardigen.
©Henk Veen – september 2016
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Toeslagzegel IP
18 (Marquês de

Pombal)
Toeslagzegel
bijgeplakt op
briefkaart OM76
verzonden van
Porto naar Covilhã
op 11 mei 1925.
(Briefkaart tarief
25c.)

Toeslagzegel IP 19 (Marquês de Pombal - Plan)

Toeslagzegel bijgeplakt op brief van Torres Vedras naar Santarem. Verzonden op 03 mei 1926 zegel
Ceres 40c bruin met perfin BNU. (Brieftarief 40 c.)
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Toeslagzegel IP POR 3 (Marquês de Pombal)

Brief verzonden binnen Covilhã op 6 mei 1927. Wegens het ontbreken van de toeslagzegel
beport met dubbele tarief

Na de 5 verplichte dagen van gebruik in 1925 waren er nog miljoenen zegels in voorraad.
Als nieuwe verplichte periode van gebruik werd 5 tot 15 mei van de komende jaren
vastgesteld. Net zolang totdat de voorraad zou zijn uitverkocht. Ook werd vastgelegd dat
de zegels van de eilanden en de koloniën ook in Portugal gebruikt mochten worden als
toeslagzegel. De gedrukte aantallen waren, zoals te verwachten waren, veel te hoog.
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Toeslagzegels van de eilanden en de koloniën in gebruik op het vasteland.

Toeslagzegel IP 15
van Açores

(Marquês de Pombal)
Toeslagzegel van de
Azoren, hier gebruikt
als toeslagzegel op het
vasteland.
Brief verzonden op 6
mei 1927 van Aveiro
naar Santarem.

Toeslagzegel IP 3 van São Tomé,
gebruikt als toeslagzegel op het
vasteland.
Brief verzonden op 13 mei 1928 van
Porto naar Lissabon.
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Toeslagzegel IP 2 van Angola, gebruikt als toeslagzegel op het vasteland.
Brief op 14 mei 1928 verzonden van S.Paio de Guimarei naar Lissabon.

Toeslagzegel IP 3 van Cabo Verde, gebruikt als toeslagzegel op het vasteland.
Briefkaart OM 74 verzonden op 12 mei 1928 van Braga naar Barcelos.
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Toeslagzegel

(Marquês de Pombal)
Briefstukje van een binnenlandse brief
met zegel Ceres CE490 revalidado
verzonden op 11 mei 1929.
(Briefport 40 c.)
Als verplicht toeslagzegel is hier een
gehalveerde IP PORT zegel gebruikt van
Cabo Verde om zo een toeslagzegel van
15c te verkrijgen.

Toeslagzegels van de eilanden en de koloniën gebruikt als PORT zegel.

Toeslagzegel (Marquês de Pombal)
Paartje S. Tomé e Principe IP 2 met stempel
“PORTEADO” van het hoofdpostkantoor van Porto
om op het vasteland te worden gebruikt als toeslag
PORT zegel.

Toeslagzegel IP POR 3 van Angola (Marquês de Pombal)

Briefkaart OM74 op 6 mei 1929 verzonden naar Porto. Wegens het ontbreken van het vereiste
toeslagzegel beport met het dubbele tarief. Hiervoor is het IP PORT zegel van Angola gebruikt
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Toeslagzegel (Marquês de Pombal)

Briefkaart verzonden op 14 mei 1929 van Coimbra naar Porto.
Wegens het ontbreken van het voorgeschreven toeslagzegel van 15 c. werd de briefkaart
belast met het dubbele tarief en hiervoor werd een IP PORT zegel van Macao gebruikt.

Bij Besluit van 25 november 1929 werd een einde aan het gebruik van toeslagzegels
gemaakt. Het restant van de zegels bleef in het bezit van de Posterijen. Bij Besluit van 4
januari 1934 werden deze als normale frankeerzegels in circulatie gebracht. In oktober
1945 werd dit beëindigd. Een kleine hoeveelheid bleef toen nog beschikbaar voor
filatelisten.
Als compensatie voor de beëindiging van het gebruik van de toeslagzegels “Marquês de
Pombal” werd jaarlijks door de Post een vergoeding gegeven, met een laatste bijdrage in
1934.
Op 13 mei 1934 werd het Monument voor de Marquês de Pombal onthuld en ingewijd.
©Henk Veen – september 2016
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De uitgave voor de Olympische Spelen in 1928.
Werd in 1924 de deelname van Portugese atleten aan de Spelen nog gefinancierd door
de staat, de economische situatie maakte dat in 1928 niet meer mogelijk. Dientengevolge
vroeg het Olympische Comité toestemming voor de uitgave van een toeslagzegel,
waarvan de opbrengst de deelname aan de Spelen mogelijk moest maken. Er werd een
zegel van 15 centavos uitgegeven die verplicht bijgeplakt moest worden, naast de
normale frankering, op 22, 23 en 24 mei 1928 op alle post (behalve kranten,
telegrammen en pakketten) bestemd voor het Portugese vasteland en de eilanden
Madeira en Azoren. Omdat dit bijplakken nog wel eens vergeten werd, werd er ook maar
gelijk een portzegel gedrukt van 30 centavos (het dubbele tarief).
De oplage was 2.000.000 zegels van 15 c. en 300.000 van 30 c. wat, als alle zegels
gebruikt zouden worden, een opbrengst voor het Olympisch Comité zou geven van
351.000 escudos. De verzending naar de postkantoren geschiedde op 12 mei 1928, maar
men vergat de benodigde zegels naar Madeira te zenden.
Zoals gebruikelijk viel de verkoop zwaar tegen. Slechts ca 500.000 zegels van 15c. en
50.000 van 30 c. werden gebruikt. Wat voor het comité resulteerde in een opbrengst van
ruim 82.000 escudos. De resterende zegels werden later aan verzamelaars verkocht.

Toeslagzegel IP 21 (Jogos Olimpicos)

Toeslagzegel gebruikt op brief verzonden op 22 mei 1928 in Lissabon. (Briefport is 40 c.)

Het geringe gebruik van de zegels in de verplichte periode maakt dat ze weinig
voorkomen op echt gelopen stukken.
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Toeslagzegel IP POR 5 (Jogos Olimpicos)

Brief verzonden uit Vila Pouca de Aguiar naar Porto op 21 mei 1928 met 4 Ceres zegels CE401. Wegens
het ontbreken van het vereiste toeslagzegel bij aankomst beport met IP POR 5.
(Veiling CFP november 2014 – inzet € 1250.- - opbrengst € 3200.-)
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Toeslagzegel IP 21 (Jogos Olimpicos)

Toeslagzegel gebruikt op aangetekende brief verzonden op 23 mei 1928 van Lissabon naar Argentinië.
(Tarief correct 2$40) Het gebruik van toeslagzegels op post naar het buitenland was niet verplicht.

Bronnen:
- Selos de recurso circulados em Portugal continental – Armando Vieira – NFACP 1987
- História do selo postal português – A.H. de Oliveira Marques – Planeta 1995
- Speciaal catalogus Afinsa
- Diverse veilingcatalogi
- Eigen verzameling
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