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A Capa da "Revista Militar"

Uma espada antiga e uma pena, do emblema da "Revista Militar", 

passada em aspa, acompanhadas de quatro escudos, o do chefe de 

um leão marinho, alado, segurando na garradextra uma espada 

antiga, o do flanco dextro, de um leão rampante, segurando na garra 

dianteira dextra uma espada antiga (Exército), o do flanco sinistro, 

de uma águia estendida (Força Aérea) e o da ponta de um golfinho 

(Marinha), simbolizando o âmbito da actividade da "Revista Militar"; 

tudo assentado no colar da Ordem Militar de Santiago da Espada, de 

que a "Revista Militar" é Grã‑Cruz, e sendo encimado pela divisa tradi‑

cional: Pró‑Pátria.
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General José Luiz Pinto Ramalho*

Editorial

* Presidente da Direção da Revista Militar.

Passados seis meses do início da COVID19 em Portugal, temos assistido 
a avaliações acerca do comportamento das várias Instituições Nacionais e do 
Governo, relativamente à forma como foi dada resposta aos desafios do mo-
mento e como se está a processar a preparação para suportar, quer o cres-
cimento dos números de novos infectados, a que temos assistido, quer a 
eventualidade de uma segunda vaga, quer ainda as exigências de sabermos 
que a economia não suporta um novo confinamento, que as aulas têm de 
funcionar e que a aproximação do inverno faz prever que à pandemia se 
juntem os efeitos da gripe sazonal, constituindo um cenário agravado de 
intervenção para o SNS.

Sendo legítimas estas preocupações e uma atitude de escrutínio, inerente 
a uma cidadania ativa e responsável, natural seja também que, quer o Gover- 
no quer as Instituições sejam capazes de dar respostas, mobilizar os cidadãos 
para os comportamentos responsáveis, mas também para criar um clima de 
confiança e tranquilidade que permita o funcionamento dos diversos setores 
da nossa Sociedade, na normalidade possível e que possibilite que a econo-
mia, a saúde e a educação, cumpram da melhor maneira e na maior extensão 
possível, o seu papel em proveito dos cidadãos e do país.

As Forças Armadas têm igualmente sido objeto dessa avaliação. De início, 
colocaram-se questões relativamente às hesitações quanto ao seu emprego, 
posteriormente, progressivamente a sua disponibilidade, organização e capa-
cidades estiveram patentes e presentes em todo o território nacional, apoian-
do pessoas, autarquias, cedendo recursos, realizando transportes, fazendo o 
armazenamento e distribuição de artigos críticos, executando desinfeções e 
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testes e, ainda, fornecendo informação geoespacial. Recentemente o Almiran-
te Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) apontou 
publicamente para aquilo que considera serem os novos desafios à estratégia 
militar portuguesa e comentadores e jornalistas têm dissertado acerca da ne-
cessidade das Forças Armadas estarem em condições de poderem responder 
não só aos surtos pandémicos, mas também aos impactos severos da crise 
ambiental e climática com que estamos confrontados e que, previsivelmente, 
se poderão agravar.

A intervenção contínua e progressivamente mais ampla, desde o início do 
surto pandémico, e também o combate às consequências dos efeitos da atu-
al crise climática e ambiental tem-se verificado em muitos países, não só na 
Europa como nos EUA, na China, no Japão e em muitos outros. Essa reali-
dade é apontada como uma necessidade nacional de vocacionar as Forças 
Armadas para essas exigências, inclusive ponderar a revisão e atualização do 
Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN), ampliando as Outras Missões 
de Interesse Público, constitucionalmente previstas e recuperando uma função 
de coordenação inter-ministerial, desaparecida com a extinção do Conse- 
lho Nacional de Planeamento Civil de Emergência (CNPCE), particularmente 
entre a Presidência do Conselho de Ministros, o Ministério da Defesa Nacio-
nal (MDN), o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), o Ministério da 
Administração Interna (MAI) e os Ministérios da Saúde, do Ambiente e da 
Educação para os efeitos anteriormente apontados. De referir que se mencio-
na “ampliar” e se alerta para a preocupação de não “menorizar”, as missões 
primárias das Forças Armadas, designadamente, o cumprimento das missões 
de soberania e de defesa militar da República.

Sobre esta matéria, ao contrário de outros Ministérios que vão divulgando 
ações no sentido de uma melhoria da capacidade de resposta aos desafios 
com que foram confrontados e mobilizadora da confiança e desejáveis com-
portamentos dos cidadãos, do lado do MDN temos assistido a uma passivi-
dade exasperante, a um discurso de promoção das realizações das Forças 
Armadas, quer a nível nacional quer quanto ao desempenho das missões das 
Forças Nacionais Destacadas no estrangeiro, mas, por outro lado, a uma au-
sência de medidas estruturais que atenuem ou resolvam o seu principal 
problema, a carência de Recursos Humanos, designadamente, em praças.

Iremos provavelmente assistir ao anúncio da eventual revisão do CEDN, 
da indicação de novas responsabilidades para as Forças Armadas, com novas 
áreas de intervenção no contexto nacional, mas que, na prática, mais não 
serão do que intenções de alcance e afirmação política, sem condições efe-
tivas para poderem ser concretizadas. Sem recursos humanos não é possível 
avançar para novas capacidades; mesmo quando a Instituição Militar, fruto 
de circunstâncias conjunturais, se vê obrigada a concretizar “vectores de de-
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senvolvimento”, para responder a uma necessidade urgente, na atual situação 
de efetivos humanos, tem de o fazer à custa e em prejuízo de outras. Como 
sempre se tem alertado, “com menos faz-se menos e normalmente pior, 
quando o que está em causa é o emprego do fator humano”.

A situação de carência de efetivos já mereceu o alerta do Almirante  
CEMGFA, tem sido objeto de repetidas referências na Comunicação Social e 
a sua gravidade, quer no todo das Forças Armadas quer em particular no 
Exército, intensivo no domínio dos Recursos Humanos e, nesta data, com 
uma falta de praças, superior a 50%, para satisfazer as suas necessidades 
orgânicas e fora do Ramo, como já se referiu anteriormente é de “emergência 
Institucional”. O Governo tem-se escusado a discutir responsavelmente este 
assunto, escudando-se na afirmação de que o atual modelo de Serviço Militar 
não está esgotado, mas a única medida que concretizou para o tornar mais 
atrativo foi equiparar as retribuições pecuniárias de militares em formação  
às dos “prontos”, medida que necessariamente não resolve as causas do pro-
blema.

Objetivamente, as Forças Armadas não estão a ser atrativas ao recrutamen-
to e, em particular, à retenção nas fileiras até ao fim do contrato ou próximo 
do seu termo e isso deve-se a uma comparação negativa, para com as Forças 
de Segurança onde, para as praças, existem melhores vencimentos e uma 
carreira bem definida. Perante esta situação não será um Quadro Permanen-
te de Praças, necessariamente limitado na sua dimensão e um Contrato de 
Longa Duração, com as previsíveis dificuldades de inserção civil no mercado 
de trabalho, aquando do seu termo, que fará aumentar a motivação para o 
ingresso e permanência nas Forças Armadas.

É assim urgente um debate nacional sobre as Políticas de Prestação do 
Serviço Militar, incluindo a forma como a Defesa Nacional e a Defesa Militar 
deve ser encarada em termos nacionais e quais as responsabilidades que os 
cidadãos, individualmente, devem assumir nesse domínio, incluindo a sua 
obrigação de prestação de um Serviço Nacional Geral, sem discriminação de 
género, armado e não armado, de duração e direitos distintos, de acordo com 
as características do serviço que for prestado.
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No ano do V Centenário da Carta Régia,
de 6 de novembro de 1520,
em que Dom Manuel I criou 

o Ofício de Correio‑Mor do Reino,
a Revista Militar

evoca o percurso histórico do
Serviço Postal Militar
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Homenagem ao Serviço Postal Militar*

* Conferência nas instalações da Liga dos Combatentes, em Lisboa, no Forte do Bom Sucesso, 
em 11 de junho de 2019.

** Concluiu o curso de Infantaria na Academia Militar, em 1966. A sua carreira militar desenvol-
veu-se, maioritariamente, em funções de comando, de estado-maior e de instrução e ensino, 
em unidades da 1ª Brigada Mista Independente e na Academia Militar. Cumpriu duas comissões 
de serviço em Angola. Como oficial general, foi Sub-chefe do EME, Diretor-Geral Adjunto do 
SIEDM, Chefe da DIMIL/EMGFA, 2.º comandante da AM e Diretor do IAEM. Na situação de 
reserva, foi vogal do CSDE.

Tenente-general Manuel Vizela Cardoso**

O Encontro Nacional de Combatentes realiza-se desde 1993, no dia 10 de 
junho(1), com a finalidade de reunir todos os portugueses que queiram celebrar 
a Pátria e prestar homenagem a quantos, ao longo da sua História, chamados 
a servir o seu País, combateram por Portugal.

O patriotismo dos organizadores desta iniciativa cívica garantiu a deter-
minação com que enfrentaram as resistências do poder político à realização 
dos primeiros Encontros Nacionais de Combatentes e permitiu, uma vez 
compreendido o propósito que os movia, que tenha sido possível, há mais 
de um quarto de século, celebrar, em momento e local adequados, o reco-
nhecimento da Nação que foi servida pelo maior sacrifício dos melhores dos 
seus filhos. 

Ao honrar os nossos heróis, recordando e enaltecendo a sua obra, sobre 
a qual se construiu Portugal, procura-se também estimular o orgulho dos 
portugueses pelo seu passado e incentivar a confiança no futuro da sua Pátria.

Nesse sentido, o programa destes Encontros consta de uma Missa, de “ação 
de graças” por Portugal e de “sufrágio” pelos seus combatentes, celebrada  
na igreja de Santa Maria de Belém, aos Jerónimos e de uma cerimónia frente 
ao monumento aos Combatentes do Ultramar, enquadrada pelas seculares 
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muralhas do Forte do Bom Sucesso em que estão gravados os nomes dos 
portugueses que morreram ao serviço da Pátria durante aquele conflito; pro-
cura-se, com o voluntário empenhamento e a dedicação dos organizadores, a 
que não tem faltado o indispensável apoio de instituições públicas e privadas, 
atingir a elevação e a dignidade do propósito que enforma as cerimónias:

“Celebrar a Pátria, honrando os seus combatentes”.

Tem sido usual associar às celebrações dos Encontros de Combatentes a 
homenagem, que se entenda como justamente devida, a instituições, organis-
mos ou entidades que se tenham distinguido pela sua atuação em apoio dos 
combatentes do Ultramar. Por isso, a Comissão Organizadora do Encontro 
Nacional de Combatentes de 2019, cujos membros foram, na generalidade, 
felizes benificiários dos seus serviços, como combatentes e como comandan-
tes, decidiu saldar a divida de gratidão para com o Serviço Postal Militar 
(SPM), extinto em 1981 após vinte anos de relevantes serviços prestados aos 
Combatentes e aos seus familiares durante a guerra do Ultramar.

Assim, com esse propósito, realizou-se em 11 de junho de 2019, no Museu 
do Combatente, disponibilizado pela Liga dos Combatentes, uma conferência 
subordinada ao tema “O papel do Serviço Postal Militar durante a guerra do 
Ultramar (1961/1974)”, estando patente em simultâneo, uma exposição alusi-
va às atividades do SPM que incluiu a projeção do filme “O Serviço Postal 
Militar”, produzido em 1968 pelo Exército Português(2). Ocupando o Forte do 
Bom Sucesso as instalações do Museu do Combatente cedidas para o efeito, 
constituíram o local privilegiado para realizar aquelas atividades, por ali ter 
funcionado o SPM, durante quase toda a sua existência.

Foi possível contar com a presença de cerca de três dezenas de militares 
do antigo SPM e de seus familiares, de um universo atual de 21 oficiais, 50 
sargentos e 1 cabo.

O tema da conferência foi abordado em duas intervenções que trataram, 
respetivamente: A história do SPM e O papel do SPM no apoio aos comba-
tentes.

A comunicação sobre a história do SPM foi feita pelo Coronel José Ponces 
de Carvalho Aparício, profundo conhecedor da génese daquele Serviço e 
autor de vários artigos sobre o mesmo, publicados em revistas militares e de 
que se relevam os seguintes pontos:

O Serviço Postal Militar teve existência eventual no Exército Português, 
sempre que as circunstâncias o exigiam. Assim:

Durante a 1ª Guerra Mundial, o CEP, em França, dispunha de um Serviço 
Postal Militar de campanha.

Em 1943, no decurso da 2ª Guerra Mundial, o Exército Português requi-
sitou aos CTT o pessoal necessário para organizar o Serviço Postal Militar 
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para apoio ao Corpo de Exército (3 Divisões de Infantaria) em manobras na 
região de Santarém-Lisboa-Alcácer do Sal, num efetivo de cerca de 80.000 
homens.

Nas manobras da 3ª Divisão de Infantaria (Divisão “Nun’Álvares”), que 
decorriam anualmente no campo militar de Santa Margarida, na década de 
50 do século passado, funcionavam “Brigadas Postais Militares”, constituídas 
por funcionários requisitados aos CTT.

Em resultado do reforço maciço da guarnição normal da Região Militar de 
Angola, na sequência dos acontecimentos ocorridos em Março de 1961 no 
norte daquela província ultramarina, as unidades mobilizadas recém-chegadas 
seguiam para as zonas de operações atribuídas, não existindo meios que 
garantissem a distribuição de correio aos seus militares. Dessa forma, a cor-
respondência destinada aos combatentes e às suas famílias, ia-se acumulando 
em Luanda, sem que os serviços postais da província tivessem capacidade 
para resolver a situação. 

É nessas circunstâncias que, por Despacho de 19 de junho de 1961, do 
Ministro do Exército, foi determinada a organização do Serviço Postal Militar. 
Na sequência, Ernesto Lourenço Dias Tapadas, requisitado aos CTT e gradu-
ado no posto de capitão, seguiu para Angola em Julho de 1961 para instalar 
a Estação Postal Militar 6 (EPM 6) em Luanda.

O SPM foi instituído por incumbência do Ministério do Exército, para 
apoiar as forças militares ou militarizadas, sempre que, pelo mesmo Ministé-
rio fosse considerado necessário, tendo-lhe sido atribuída a seguinte missão(3):

“Movimentar todas as correspondências postais e telegráficas e todas as 
encomendas postais destinadas às tropas ou por elas expedidas;

Executar, no âmbito militar, quaisquer outras operações postais que este-
jam ou venham a estar atribuídas;

Utilizar todos os meios de ação adequados para que as correspondências 
e as encomendas destinadas às tropas ou por elas expedidas, cheguem ao 
seu destino o mais rapidamente possível”. 

O Regulamento do SPM foi aprovado e posto em execução pela Portaria 
n.º 22.118, de 18 de julho de 1966, do Ministro do Exército.

Com a segunda comunicação, procurou o autor deste artigo lembrar o 
papel do SPM no apoio aos combatentes, relevando as condições e o modo 
como o fazia.

O inspetor dos CTT Santos Paz, referindo-se a este assunto, afirmara: “O 
Exército reconheceu a necessidade de opor ao abatimento do soldado, no 
meio das agruras da guerra, a ação benéfica da INSTITUIçÃO POSTAL, cria-
dora de novas energias”.

O Serviço Postal Militar foi, assim, criado visando, na sua essência, o Mo-
ral e o Bem-Estar das “tropas”, mas também a regularidade e a eficiência do 
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correio oficial e particular, quer de militares quer, por vezes, de civis quando 
em localidades onde só o SPM chegava.

Recordemos então as condições e o modo como se desenvolveu o papel 
do SPM, procurando recriar as circunstâncias em que o conflito se desenrolou 
e reavivar a natureza do combatente a quem apoiou.

Ao longo da nossa História e sempre que o Ultramar esteve diretamente 
em perigo, Portugal sustentou expedições militares nos seus vastos e longín-
quos territórios, com a consequente dispersão dos sempre escassos recursos, 
numa gesta que o maior Poeta imortalizou:

“Aqui nesta remota, áspera e dura 
Parte do mundo, quiz que a vida breve
Também de si deixasse hum breve espaço;
Porque ficasse a vida
Por o Mundo em pedaços repartida.”(4) 

Mesmo quando o agressor era uma potência poderosa – a Holanda, no 
Brasil e em Angola, nas campanhas da Restauração (século XVII); a Alemanha 
do Kaiser, no sul de Angola e no norte de Moçambique, durante a 1º Guer-
ra Mundial (1914/1918) ou a recém-criada União Indiana, em meados do 
século passado – sempre as Forças Armadas portuguesas procuraram defender, 
com grande determinação e enorme esforço, o objetivo permanente de ga-
rantir a integridade do território nacional.

Os acontecimentos na África portuguesa que ocorreram nos finais do sé-
culo XIX, podendo conter ainda um carácter étnico e regional próprio das 
tribos rebeldes, já desafiavam a nossa soberania e atingiam excecional gravi-
dade, pelos apoios externos que os envolviam, no contexto da partilha da-
quele continente pelas potências europeias que os comandavam.

As expedições metropolitanas que se empenharam nessas campanhas, 
destinavam-se sobretudo a realizar ações militares e não envolviam grandes 
efetivos, dado que foi prática corrente o recurso a tropas indígenas, por vezes 
recrutadas noutros territórios.

Os chefes militares da “tropa d´África” que conduziram estas campanhas, 
viam-se envolvidos em combates quase sempre decisivos, contra forças indí-
genas mais numerosas e por vezes já bem armadas. Perante situações de 
elevado risco, as armas portuguesas fizeram valer o Direito pelo uso da for-
ça, muitas vezes pela ação determinada e corajosa desses chefes que, pelo 
exemplo de valor, arrastavam os seus soldados a praticar os atos de bravura 
com que, no dizer de Mouzinho “se escreveram as páginas brilhantes e con-
soladoras da História de Portugal”.

Os acontecimentos ocorridos a partir do final da 2ª Guerra Mundial, na 
Índia e na Indochina, contra os países “colonizadores” – Inglaterra e França 
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– indiciavam que, num futuro próximo, pudessem eclodir em África conflitos 
da mesma natureza.

Em tempo foi alertada a Política nacional para essa real possibilidade e se 
tomaram medidas cautelares: alterações estruturais nas Forças Armadas; cria-
ção de tropas especiais; elaboração de doutrina militar visando o emprego 
do Exército na guerra subversiva; reforço do dispositivo militar nas Províncias 
Ultramarinas, entre outras.

As campanhas no Ultramar (1961/1974), para que o SPM foi convocado, 
foram diferentes de todas as anteriores e representaram o maior esforço mi-
litar alguma vez realizado por um país europeu depois da 2ª Guerra Mundial; 
visavam já diretamente a expulsão de Portugal dos seus territórios africanos, 
no âmbito de um prematuro processo de descolonização, que ameaçava 
comprometer o desenvolvimento em curso naqueles territórios e retardar as 
condições que permitissem uma futura autodeterminação. 

A “guerra” começou em Angola em Março de 1961, com a maior chacina 
das populações que viviam e trabalhavam em pequenas povoações e fazen-
das agrícolas isoladas no norte da província. A maioria dos elementos rebel-
des era proveniente da recém-independente república do Zaire, já em situa-
ção de guerra civil, tendo assassinado cerca de 600 brancos (homens, mulhe-
res e crianças) e mais de 3.000 trabalhadores africanos, maioritariamente 
bailundos, oriundos do centro do território.

Esperariam os dirigentes que, a partir das capitais de onde pretendiam 
dominar o mundo, ordenaram aquela matança, criar um clima de terror que 
afugentasse os portugueses, como acontecera noutros países agora indepen-
dentes e, dessa forma, pudessem assumir, por interpostos representantes, a 
governação ou, no mínimo, o controlo daquele farto território.

“Para Angola, rapidamente e em força” foi a reação do governo português 
da altura, retardada por tentativa interna de alterar o curso da História, de 
forma palaciana e inspiração estrangeira.

Foi esta “guerra” o simples resultado da natureza do regime político em 
vigor na época em Portugal ou foi consequência da idiossincrasia do seu 
chefe? Julga-se que nas circunstâncias então vigentes, nenhum governo res-
ponsável poderia ter feito outra coisa senão enviar “tropas” para proteger as 
populações, conter e reprimir as agressões e restabelecer a ordem pública.

Passados treze anos, em que o conflito, entretanto, se estendeu à Guiné 
e a Moçambique, foi possível constatar que a situação militar em Angola 
estava controlada, permitindo que a atividade económica e social retomasse, 
ali, um ritmo de crescimento invejável, mesmo para os países mais industria-
lizados de então e a viverem em paz.

Pela mesma altura, o movimento que em Moçambique enfrentava a sobe-
rania portuguesa – a FRELIMO – atravessava sérias dificuldades após a trans-
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ferência do esforço da sua atividade operacional, do planalto dos Macondes 
para a região de Tete, procurando impedir a prossecução do projeto “Cabo-
ra-Bassa”. Longe da sua área tradicional de atuação, onde recrutava a maioria 
dos seus “guerrilheiros”, a FRELIMO aproximou o seu dispositivo de países 
que lhe eram hostis – Rodésia e África do Sul – ou menos colaborantes – 
Malawi – o que lhe terá dificultado apoios do exterior, ainda que as popu-
lações desta “nova frente” lhe facultassem vasto campo para a subversão. Não 
obstante o esforço desenvolvido, a FRELIMO não conseguiu atingir o objetivo 
anunciado de impedir a construção da barragem de “Cabora-Bassa”, de que 
mais tarde se apercebeu poder beneficiar.

A situação militar na Guiné mantinha-se preocupante pelo conjunto de 
fatores desfavoráveis que a caraterizavam – geografia do território; complexo 
étnico das populações; capacidade operacional do único movimento de “li-
bertação” (PAIGC); apoio internacional e dos países vizinhos – levantando a 
questão da manutenção da sua defesa militar à direção política da guerra, em 
momento crítico de rendição de comando.

Em resultado do parecer do chefe militar na altura, de que aquele TO 
seria defensável, desde que se reunissem meios e condições que se indicaram 
como indispensáveis e cuja obtenção se providenciou, tratou-se igualmente 
de nomear para Governador e Comandante-chefe da Guiné o General que 
tinha executado com êxito o plano de contra subversão no leste de Angola(5), 
“deixando os movimentos que ali atuavam em grande debilidade e em retro-
cesso para os países de acolhimento. Vencera uma guerra subversiva, com 
meios na sua maioria convencionais, o que será muito raro na história militar 
moderna”.

A Guiné teria então as condições possíveis para evitar uma derrota militar 
que, face ao potencial em confronto, se julga pouco provável que pudesse 
ocorrer.

Após ter falhado a fase de subversão das populações do Estado Português 
da Índia, que vinha tentando, sem sucesso, desde o início da década de 50, 
a União Indiana invadiu e anexou aqueles territórios, em Dezembro de 1961, 
empregando forças militares com desproporcionado potencial de combate, no 
que se pode considerar como um caso inédito do movimento de “descoloni-
zação” que, sob os auspícios da ONU, se abateu nesse ano sobre Portugal.

Nas restantes províncias ultramarinas – Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe, 
Macau(6) e Timor – a situação interna, ao longo deste período, manteve-se 
com normal tranquilidade, permitindo que o desenvolvimento dos territórios 
e das populações pudesse ir acontecendo de acordo com as circunstâncias 
locais.

Em 1974, as Forças Armadas portuguesas tinham atingido o seu máximo 
desenvolvimento no século XX, com um efetivo aproximado de 230.000 ho-
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mens. As “tropas” recrutadas regionalmente representavam já mais de metade 
dos efetivos presentes nas diversas províncias ultramarinas e eram largamen-
te superiores ao total dos efetivos dos movimentos de “libertação” que atua-
vam em cada uma.

Durante os treze anos em que decorreram operações militares no Ultramar 
português, cerca de um milhão de portugueses oriundos da Metrópole ali iria 
travar o “último combate do Império”. Morreram 6.000, dos quais 3.000 em 
consequência de ações de combate. A seu lado, combateram milhares de 
soldados africanos, 4.000 dos quais deram a vida ao serviço de Portugal.

Esta foi a guerra em que participou o Serviço Postal Militar e em que 
cumpriu, com grande eficiência, os objetivos que impuseram a sua criação.

E quem era este combatente que foi servido? 
Podemos encontrá-lo nos estudos do Professor Jorge Dias sobre o carácter 

nacional, em que descreve o português como um misto de sonhador e de 
homem de ação, a que não faltava certo fundo prático e realista; atribuía-lhe 
também uma forte crença nas soluções milagrosas das causas por que se 
batia. A mentalidade complexa, resultante da miscelânea genética de vários 
povos, deu origem a “estados de alma” que se manifestam numa canção 
melancólica e em sentimentos de ansiedade, que designou por “saudade”. 

A grande capacidade de adaptação às mais variadas situações, sem que 
isso representasse perda de carácter, imprimiu à colonização portuguesa, uma 
característica inconfundível: a assimilação por adaptação. De facto, onde ao 
português foi dado tempo, pelos seus concorrentes, para instalar-se, agarrar-
-se à terra e misturar-se com as populações locais, ou estendeu Portugal ou 
deixou um traço indelével de lusitanidade.

Também no romantismo de Eça podemos encontrar, no realismo da des-
crição de algumas das suas personagens(7), traços que parecem corresponder 
à imagem do nosso combatente: a simplicidade quase ascética; os entusiasmos 
que logo se esfumam; o generoso espirito de sacrifício, mas também o des-
leixo; o companheirismo que inclui a camaradagem; o sentimento de lealda-
de e da honra e, de novo, a eterna esperança num milagre…

Uma fértil imaginação leva-o muitas vezes a exagerar até ao irreal, a 
narração dos seus feitos, conforme se pode depreender nalgumas “crónicas 
de guerra” publicadas, mesmo por literatos intelectuais.

Camões cantou-lhe o “peito ilustre”, enalteceu o “braço às armas feito” e 
celebrou em sublimes versos os que “em perigos e guerras esforçados, se 
foram da lei da morte libertando”.

O grande capitão de Chaimite lembrava na célebre carta ao seu Rei que 
“ser soldado é dedicar-se por completo à causa pública, trabalhar sempre 
para os outros: cavar trincheiras, levantar parapeitos, barracas e quarteis, 
correr riscos, passar fomes e sedes, suportar fadigas e doenças, atrelar-se às 
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viaturas, remendar a farda, cozinhar o rancho e transportar às costas, na mo-
chila, o que tem de seu”. 

Mas foi o Prof. Adriano Moreira que, na inauguração do monumento aos 
Combatentes do Ultramar(8), nos recordou que ao longo da nossa História de 
oito séculos, foi sempre o Combatente quem: “executou a reconquista, asse-
gurou a independência, salgou o mar com lágrimas de Portugal, ancorou na 
Índia, definiu as fronteiras do Brasil, cantou o hino da República com o 
imperativo de se firmar em África, morreu em La Lys para evitar a espoliação 
do” império”, considera que “os Lusíadas” são o seu livro”.

Foi este combatente que, convocado a cumprir o seu Dever, não desertou 
nem traiu. Mobilizado, marchava, sem olhar a políticas ou se olhava, esque-
cia-as. Mobilizado, marchava; por vezes apreensivo, mas jamais admitindo 
não cumprir o seu Dever.

O combatente, com o temperamento que se lhe reconhecia, era suscetível 
de assumir “estados de alma” que podiam afetar o desempenho das suas 
funções, em condições em que normalmente havia vidas em risco. Esse “es-
tado mental e emocional” a que chamamos de o Moral, resulta da influência 
de todas as circunstâncias que o levam a estar satisfeito com a situação e 
com os elementos que o rodeiam, é fator essencial para o sucesso da guerra; 
mas é igualmente importante para a população civil e para as famílias que, 
direta ou indiretamente, sustentam essa guerra e pagam por ela um preço 
normalmente elevado.

Por isso, a avaliação do moral (estado psicológico) do soldado deve me-
recer uma preocupação constante do Comando, procurando criar condições 
para preservar um elevado espírito de missão que lhe permita vencer, o que, 
no fundo, é o objetivo último do combatente.

Entre os diversos fatores que podiam influenciar o moral do combatente, o 
CORREIO assumiu um papel relevante durante a permanência dos militares em 
África, como elemento que tornava suportável a separação das suas famílias.

A correspondência constituía, na época, o único meio de contacto entre 
pessoas ausentes; por ela passavam a saudade, as afirmações de sentimentos 
e paixões, o encorajamento mútuo. É pela chegada de uma carta (aerograma) 
que mães e noivas sabem que os seus filhos e noivos estão vivos. A ansie-
dade e o desassossego dominam quando o correio tarda…

Nas longínquas savanas de Angola ou nas bolanhas da Guiné, a chegada 
do correio provocava sempre compreensível excitação… e havia que estar 
atento a quem nada recebia… ou preferia não ter recebido.

A importância do correio na manutenção do moral das “tropas” motivou, 
em todas as guerras do século XX, um investimento no âmbito do esforço 
psicológico. Daí a importância vital do Serviço Postal Militar no apoio aos 
combatentes e às suas famílias.
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No caso das campanhas do Ultramar, o correio foi objeto de medidas de 
organização pela instituição militar, mas também por parte de organizações 
civis – o Movimento Nacional Feminino – que providenciaram a isenção de 
tarifas postais para a correspondência dos militares mobilizados e a criação 
dos célebres aerogramas. 

Conhecida a missão do SPM, lembrada a eficiência e o empenho com que 
a cumpriu, revisitado o fenómeno da guerra em que se viu envolvido, analisada 
a figura do principal ator e seu maior utilizador – o combatente – pode 
concluir-se que foi da maior importância o papel deste Serviço no apoio das 
“tropas”, das suas famílias e da ação do comando, ao trazer, em momento 
difícil e em local distante, a mensagem de saudade ou a palavra consoladora 
de quem, lá longe, fazia a prece que Fernando Pessoa nos deixou:“ que 
volte cedo e bem, o menino de sua Mãe.”

É oportuna e afigura-se adequada, uma homenagem a essas mulheres – 
mães, esposas e noivas – a quem o SPM também serviu, lembrando a divida 
histórica que lhes é merecida pela sua participação no que o Prof. Adriano 
Moreira chamou de “aventura do reino lançado ao longe”. Num país escas-
samente povoado para sustentar as armadas de cada ano ou para guarnecer 
as fortalezas que se iam erguendo ao longo das rotas da expansão, famílias 
e lares ficavam entregues às “viúvas dos homens vivos”.

Foi assim por séculos, num país quase sempre em armas. Também foi 
assim na última guerra de África em que o Serviço Postal Militar participou e 
em que cumpriu de forma exemplar os objetivos que impuseram a sua criação.

O Exército e as Forças Armadas puderam sentir a importância do papel 
do SPM em benefício dos seus combatentes; a sua eficiência permitiu também 
o bom funcionamento dos restantes serviços e contribuiu decisivamente para 
a manutenção e elevação do moral das tropas e das suas famílias, durante a 
guerra do ultramar.

Nesse período (1961/1974), o SPM transportou 20.573 toneladas de correio 
e encomendas (média de 10 ton por dia), movimentou 2,5 milhões de contos 
em valores declarados e 72.000 contos em vales de correio.

Uma carta depositada em Lisboa às 22 horas, estava no dia seguinte em 
Luanda, Sá da Bandeira, Luso, Lourenço Marques ou Beira, nas mãos do 
destinatário.

Com o encerramento da Estação Postal Militar 5 em Timor (Dili), em 
Agosto de 1975, o SPM ficou confinado à Metrópole, vindo a ser extinto em 
31 de Dezembro de 1981(9).

O Serviço Postal Militar, cuja legenda era “A VIDA POR UMA MENSAGEM”, 
orgulhava-se de poder afirmar:

“O moral que a família ou os amigos do militar lhe enviavam, só o SPM 
lho podia levar.”
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Por isso, é devido o justíssimo reconhecimento e a gratidão, a quantos 
serviram o Serviço Postal Militar, com elevado sentido do dever e a maior 
dedicação, tornando menos difíceis as agruras e os sacrifícios dos portugue-
ses que combateram no ultramar ao serviço de Portugal.

Bem hajam!

Notas: 
(1) A partir de 1933, durante o regime do Estado Novo, o dia 10 de Junho era celebrado 

como “Dia de Camões, de Portugal e da Raça”. A partir de 1963, o 10 de Junho 
tornou-se numa homenagem às Forças Armadas, como exaltação nacional do esforço 
de guerra. Desde 1978, passou a designar-se por “Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas”. 

(2) “O Serviço Postal Militar”. Filme realizado pelos Serviços Cartográficos do Exército, 
em 1968, integrado na série – “O Exército ao serviço da Nação” – transmitida pela 
RTP. 

(3) Decreto-Lei nº 46.826, de 4 de Janeiro de 1966.

(4) Canção IX, Luís de Camões.

(5) “Angola (1966-74). Vitória militar no Leste”, de António Pires Nunes, Ed. Prefácio 
(2002).

(6) Macau foi atingido, em 1966, por graves perturbações de ordem pública, com origem 
na “revolução cultural” maoísta, dirimidas localmente pelas autoridades portuguesas 
e chinesas.

(7) “A ilustre casa de Ramires”, de Eça de Queiroz.

(8) Inauguração do Monumento aos Combatentes do Ultramar. Lisboa, 15 de Janeiro de 
1994.

(9) Despacho de 10 de Julho de 1981, do General CEME.
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1. Introdução
A partir de c. 2400 a. C., com a invenção da escrita, os correios desenvol-

veram-se como serviços de comunicação à distância, para transporte de cor-
reio, mercadorias e outros valores ou para troca de mensagens entre sobera-
nos, governos, empresas ou pessoas singulares. Também para comunicarem, 
entre si ou com as unidades subordinadas, os comandantes dos exércitos 
utilizaram os estafetas, a pé ou a cavalo, que transportavam documentos, 
ordens ou informações, verbais ou escritas1. 

Os estafetas foram evocados por Heródoto2. Em setembro de 490 a. C., 
Milcíades, comandante do exército helénico, ao aperceber-se da ameaça dos 
persas, providenciou a defesa de Atenas e, nesse cenário, enviou a Esparta 
o hemeródromo Fidípedes3, a solicitar reforços militares. 

Os aliados, impedidos de combater devido a compromissos religiosos, só 
estariam disponíveis ao fim de uma semana; os atenienses, não podiam es-
perar tanto tempo, atacaram os persas com os efetivos disponíveis e ganharam 
a Batalha de Maratona. Surgiu, assim, a lenda de Fidípedes, que correu a 
distância de 42 km, entre o campo de batalha e Atenas, para avisar os ate-
nienses de que o seu exército havia derrotado os poderosos persas. A missão 
culminou com a entrada do atlético soldado, na cidade, a gritar “κερδίσαμε” 
[“vencemos”], acabando por morrer de exaustão4.

Na Idade Média, o arauto era o mensageiro da coroa, anunciando procla-
mações reais, títulos de nobreza, a guerra ou a paz… Na Alemanha do Séc. 
XII, o “Correio Metzger”, um serviço de correios a cavalo, da corporação dos 
talhantes, foi o “primeiro serviço postal internacional”. Em cada destino – até 

 * Diretor-gerente da Revista Militar.
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Itália, Países Baixos ou Rússia – o carteiro fazia soar uma corneta, instrumen-
to imortalizado como símbolo dos serviços postais. A partir do Séc. XV, na 
Europa, o correio fez parte da estratégia dos poderes reais, como sinal de 
regularidade e segurança das comunicações postais. 

No Séc. XVI, grandes empresas de correio ligavam importantes cidades 
europeias inseridas em rentáveis rotas de comércio. A partir de Bruxelas, sede 
da Corte dos Habsburgos, a Família Thurn und Taxis explorou o “serviço 
postal do Sacro Império Romano-Germânico”, desde 12 de novembro de 1516, 
com estafetas a cavalo nas ligações a Holanda, Espanha, Borgonha, Itália, 
Alemanha e França. A condução das malas postais evoluiu com o aperfeiço-
amento das vias de comunicação e o desenvolvimento dos meios de trans-
porte. As conquistas ultramarinas originaram comunicações e redes de poder 
à escala mundial. 

No presente artigo, dada a relação intrínseca que, ao longo de séculos, 
tem existido entre as Forças Armadas e os Correios de Portugal, após a in-
trodução, justifica-se uma resenha histórica do “correio nacional”, antecipan-
do os historiais do Serviço Postal Militar e da “isenção da franquia postal”, 
um critério aplicado quando aquele serviço não foi implantado em campanha.

2.  Serviço postal em Portugal – do Correio-Mor ao 
serviço universal

a. Ao serviço da Coroa

Os Tratados de Alcáçovas (1479) e de Tordesilhas (1494), entre Portugal 
e Castela, contribuíam para uma “regulação geográfica das conquistas” mas, 
globalmente, as potências criaram correios para garantir as suas comunica- 
ções e, se aplicável, com os respetivos territórios ultramarinos5. Devido às 
trocas comerciais geradas pela abertura do caminho marítimo para a Índia, 
D. Manuel I, por Carta Régia de 6 de novembro de 15206, criou o ofício de 
Correio-Mor e nomeou Luís Homem para o cargo. 

O Rei pretendia regularizar os serviços postais, pois a correspondência 
com o ultramar era transportada fora do controlo do Correio-Mor, em navios 
mercantes e distribuída, localmente, pelas autoridades instituídas, sendo a 
entrega da mesma, no Reino, feita por agentes não institucionais7. 

b. A primeira privatização do serviço

Na Dinastia Filipina, com Portugal na Coroa espanhola, dois factos mar-
caram o cargo de Correio-Mor:
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–  A nomeação de Juan de Tassis y Acuña, 1.º Conde de Villamediana e 
Correo-mayor de Castilla, como Correio-Mor de Portugal (1583);

–  A privatização do ofício de Correio-Mor, em 19 de julho de 1606, ven-
dido a Luís Gomes da Mata “com tudo o a ele anexo e pertencente, para 
ele e para todos os seus descendentes […], perpetuamente para sempre”, 
tendo o produto do negócio revertido para o exaurido tesouro espanhol8. 

Após a Restauração da Independência de Portugal, o ofício de Correio-Mor 
continuou na Família Gomes da Mata. O 6.º Correio-Mor António Gomes da 
Mata apoiara o movimento restauracionista e, em janeiro de 1641, tinha com-
prado 20.000 cruzados em Padrões de Juro, à Fazenda Real, para financiar 
despesas do Reino9. Ainda neste ano, sucedeu-lhe seu sobrinho Luís Gomes 
da Mata10 que, tendo recebido o ofício de Correio-Mor das Cartas do Mar, 
por doação da rainha D. Luísa de Gusmão, em 26 de outubro de 1657, juntou-
-o ao cargo de Correio-Mor, “pela compra e serviço que deu de oito mil 
cruzados para as despesas do exército”11.

Em 20 de fevereiro de 1705, na sequência dos tratados entre os Reinos de 
Inglaterra e Portugal, de 1703, no âmbito da Guerra da Sucessão de Espanha12, 
celebrou-se em Londres um acordo, entre os Postmasters de Inglaterra, Escó-
cia e Irlanda e o Correio-Mor de Portugal, para “estabelecer uma ligação 
semanal entre os portos de Falmouth e Lisboa, a expensas da coroa britânica, 
para transporte de correio”. Entretanto, D. Pedro I mandou reforçar as pare-
lhas de cavalos no percurso de Aldeia Galega a Elvas e criou uma via postal 
de Lisboa a Almeida13.

Desde finais do Séc. XVII, a via postal que, passando por Badajoz, ia de 
Lisboa a Madrid era a melhor ligação entre Portugal e Espanha, com possi-
bilidades de chegar a outros Estados europeus. O Correio-Mor português, 
para encurtar o tempo da viagem no caminho de Sevilha, que entroncava 
com o de Madrid, decidiu estabelecer, em 1717, um itinerário ligando aque-
la cidade, por terra e semanalmente, por Tavira14. 

c. Monopólio régio

O vínculo hereditário da Família Mata cessou quando o Príncipe Regente, 
em nome de D. Maria I, extinguiu o ofício de Correio-mor e fundou a Admi-
nistração das Postas, Correios e Diligências de Terra e Mar15. A partir de 1 de 
agosto de 197, “o Correio passou a ser oficialmente administrado pela Coroa”, 
dirigido por um Superintendente-Geral dos Correios e Postas do Reino16, o que 
significou também que o porte referente ao transporte de missivas passou a ser 
receita régia. Em 1798, foi inaugurada a “mala-posta” para transporte de pes-
soas e correio em diligências (carruagens de tração animal), havia muito tempo, 
em uso noutros países europeus. No mesmo ano, também foram criados os 
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Correios Marítimos, na dependência da Repartição de Marinha e Domínios 
Marítimos17. Os dias de partida dos envios postais para os territórios ultramari-
nos, Espanha e Norte da Europa bem como a hora das entregas das cartas eram 
anunciados na Gazeta de Lisboa. Em 1880, os correios e os telégrafos fundiram-
-se na Direcção Geral dos Correios Telégrafos e Telefones (DGCTT)18. 

No ultramar, os serviços de correio organizaram-se autónomos em cada 
um dos territórios: Angola (1846), São Tomé e Príncipe (1870), Estado Portu-
guês da Índia (1871), Moçambique (1876), Cabo Verde e Guiné (1877), Macau 
(1884) e Timor (1886). Em Moçambique, a Companhia do Niassa, desde 1890, 
e a Companhia de Moçambique, desde 1891, ambas com direitos de sobera-
nia delegados pelo Governo de Portugal (controlo da administração pública, 
cobrança de impostos, monopólio de correios, moeda própria), condicionavam 
as atividades do correio da colónia.

d. A reorganização de 1911

Com o advento da República, a DGCTT foi reorganizada numa empresa 
estatal, dotada de autonomia administrativa e financeira, integrada no Minis-
tério do Fomento19. A legislação republicana previa que, entre outros aspetos, 
“o transporte e distribuição de cartas missivas […] era da exclusiva compe-
tência do Estado, constituindo por isso um monopólio”20, ficando “a cargo do 
Ministério da Guerra a telegrafia, a telefonia e a posta militar” e à responsabilidade 
do Ministério da Marinha e Colónias “as correspondências telegráficas troca-
das entre dois ou mais navios”21.

Excetuava-se “o serviço da telegrafia militar e o das correspondências 
telegráficas, radiotelegráficas, entre navios de guerra ou mercantes no alto 
mar, ou entre os navios de guerra e os pontos ou estações estabelecidas em 
arsenais., fortes, quartéis ou outras dependências dos Ministérios da Guerra 
e da Marinha e Colónias22”. A correspondência oficial passou a ser isenta de 
franquias ou portes23. 

Nos territórios ultramarinos, o correio passou também a ser “monopólio 
do Estado”, a partir de 194424. Porém, os Serviços dos Correios, Telégrafos e 
Telefones Coloniais (CTTC), constituindo em cada colónia um organismo 
dotado de personalidade jurídica e com autonomia administrativa e financei-
ra, passaram a designar-se Direções dos CTTC (Angola e Moçambique) e 
Repartições Centrais dos CTTC (restantes colónias)25.

Em 1970, já empresa pública, os “CTT – Correios e Telecomunicações de 
Portugal, EP” mantinham o status quo do “monopólio das comunicações”26. 
Com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e 
financeira, a empresa “explorava os correios e telecomunicações em Portugal 
e ilhas adjacentes, com exceção da radiodifusão sonora, da televisão e da pos-
ta e telecomunicações militares27, bem como dos “Telefones de Lisboa e Porto 
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(TLP)” criados em 1968, na sequência do fim da concessão à TheAnglo-Portu-
guese Telephone Company, Limited (conhecida por Companhia dos Telefones)”.

e. De novo, a privatização

O primeiro passo para os CTT “descolarem” da tutela governamental deu-
-se em 1988, com a atualização do Regulamento do Serviço Público de Cor-
reios (RSPC), tendo em conta o Tratado de Berna, de 9 de outubro de 1874, 
que consagrou, a União Geral do Correio, posteriormente designada União 
Postal Universal (UPU), em 187828. Com a publicação do RSPC, “cessaram 
todas as isenções e reduções de taxas aplicáveis aos serviços oficiais”29, des-
de 1 de janeiro de 1990, passando as despesas de correio das entidades 
oficiais a ser suportadas pelo Orçamento do Estado. 

Em 1992, os CTT passaram a sociedade anónima, “CTT – Correios de 
Portugal, S.A.”, pessoa coletiva de direito privado, com capitais públicos, 
mantendo a personalidade jurídica, do antecedente, e “conservando a univer-
salidade dos direitos e obrigações que constituíam o seu património no mo-
mento da transformação”..No mesmo ano, foi entregue à Telecom Portugal 
(empresa criada de raiz) a gestão das telecomunicações a nível nacional, 
exceto Lisboa e Porto, que eram dos Telefones de Lisboa e Porto (TLP)30. Em 
1994, a Telefones de Lisboa e Porto e a Telecom Portugal fundiram-se na 
“Portugal Telecom S.A.”, mais tarde PT Comunicações.

Em contexto de estratégia nacional, a importância das operadoras de cor-
reios e telecomunicações, em domínios privados e em regime de concorrên-
cia, estão salvaguardados pela Lei que regula a mobilização e a requisição 
no interesse da defesa nacional, para “o conjunto de ações preparadas e 
desenvolvidas pelo Estado, com oportunidade e eficácia, destinadas à obten-
ção de recursos humanos e materiais imprescindíveis para a garantia e reali-
zação integral dos objetivos permanentes da política de defesa nacional”31. 
Tais atos serão decididos, no respeito pela Constituição e mais Leis da Repú-
blica: em situação normal, nos regimes do estado de sítio ou do estado de 
emergência32 ou em caso de declaração de guerra33, ou ainda tendo em con-
ta as disposições sobre as situações de alerta, contingência ou calamidade, 
da Lei de Bases da Proteção Civil34.

A definição, em 1999, das bases gerais para o estabelecimento, gestão e 
exploração de serviços postais no território nacional, bem como os serviços 
internacionais com origem ou destino no território nacional35, deu mais  
um impulso no âmbito da garantia de um serviço postal de cariz universal, 
“assegurando o prestador uma recolha e uma distribuição domiciliária, pelo 
menos uma vez por dia em todos os dias úteis”. 

Em face desta política comunitária europeia, “de criação progressiva de 
um mercado único e aberto dos serviços de correios, com vista à liberalização 
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gradual e aberta do mesmo”, o Governo Português e os “CTT – Correio de 
Portugal, S.A.” acordaram as Bases da Concessão do Serviço Postal Universal36. 
Assim, entre outros objetivos, os CTT obrigam-se “a garantir a prestação dos 
serviços concessionados em todo o território nacional, não devendo demons-
trar preferência ou exercer discriminação, indevida ou injustificada, relativa-
mente a qualquer pessoa, singular ou colectiva, que os requeira” [Base VIII, 
n.º 1, alínea a)] e a “garantir, de forma apta e adequada, o funcionamento 
dos serviços concessionados em situações de crise, emergência ou guerra” 
[Base VIII, n.º 1, alínea m)37]. 

3. Serviços postais militares [em campanha]
a.	Correio	regular	da	Leal	Legião	Lusitana	(1809)

A Leal Legião Lusitana (LLL) integrou-se no Exército Português e partici-
pou na Guerra Peninsular, a partir de setembro de 180838. No ano seguinte, 
o 1º. Batalhão, do tenente-coronel William Mayne, sofreu sérios desaires em 
Espanha e o 2.º Batalhão, do coronel Christian Friedrich (barão de Eben), 
participou na ofensiva luso-britânica libertadora do Porto e Norte do País. 
Derrotados os franceses, o Duque de Wellington comandou as operações 
em Espanha, em que participou uma força portuguesa destacada, doravante 
designada por “Força” comandada pelo brigadeiro Robert Wilson, constituí-
da pelo 2.º Batalhão da LLL e o pelo Regimento n.º 5 de Caçadores e o que 
restava do 1.º Batalhão da LLL, estacionado em Zarza la Mayor, na Extrema-
dura espanhola.

Para garantir a comunicação entre Portugal e a força expedicionária além-
-fronteira, o Conselho de Regência aprovou as Instruções para a Posta Militar 
do Exército, de 24 de julho de 1809, que “deveria acompanhar sempre o 
Quartel-General (QG) de Wilson e era composta por um diretor, um primei-
ro-oficial, servindo de contador, e um segundo-oficial respetivamente, pro-
postos pelo Diretor Geral dos Correios39.

As Instruções elegiam a Estação Postal de Almeida (EPA) como “posto de 
reunião e conferência” para a troca das cartas remetidas do Reino para a 
“força” e vice-versa. Também os despachos do General em Chefe Arthur 
Wellesley, para a Regência, fechados em maços e lacrados com o selo real, 
eram recebidos em Almeida e remetidos em segurança para Lisboa, sem serem 
abertos. As malas da “força” eram “recebidas e abertas”, na EPA onde eram 
“fechadas e dirigidas” para os diferentes pontos do Reino. 

Este serviço tinha uma frequência semanal de três vezes, de Almeida para 
Viseu e Coimbra, tal como da “força” para Almeida, em dias interpolados; as 
partidas dos correios da “força” para Almeida, a qualquer distância que esta 



687

estivesse daquela localidade, deviam regular-se em termos de ali chegarem 
no dia da partida do correio para o interior do Reino e algumas horas antes.

As Instruções também contemplavam outras normas, de natureza adminis-
trativa, tais como vencimentos dos funcionários da “posta militar”, atribuição, 
ao “exército” da responsabilidade das despesas com “as carreiras dos correios 
que acompanhavam as malas até Almeida e volta, taxas da correspondência, 
a partir de Portugal ou de Espanha, registos de contabilidade (receitas e des-
pesas), bem como o “mapa dos regimentos” para a tarefa de separação da 
correspondência por unidades.

O serviço durou cinco meses, tendo sido extinto a 29 de dezembro de 
180940. A LLL, após o seu regresso ao território nacional, participou nas ba-
talha do Buçaco, na defesa das Linhas de Torres Vedras e no combate de 
Pombal, após o que foi extinta, tendo dado origem aos Batalhões de Caça-
dores n.º 7, n.º 8 e n.º 941.

b.	Uma	aproximação	ao	Serviço	Postal	de	Campanha	(1908)

Em 1908, a Revista Militar (RM) publicou um artigo do major Luiz A. Vas-
concellos Dias, intitulado “Novas viaturas do Exército” em que, no conjunto 
das viaturas privativas dos quartéis-generais, entre outros veículos de tração 
animal, era apresentado o Carro do Correio m/1907:

O carro do correio sendo destinado ao transporte da correspondência entre as 
repartições postais divisionárias e as testas de etapes ou entre aquelas repartições 
e os pontos de contacto com as viaturas do serviço postal de 2.ª linha enviadas 
pelas testas de etapes, viaturas que, naturalmente, provirão da Direção Geral 
dos Correios e Telégrafos ou serão obtidas por meio de requisição, tem de ser 
muito ligeiro, ter apenas a capacidade suficiente para receber a correspondên-
cia particular e oficial de uma Divisão, possuir umas caixas que possam receber 
correspondência durante a marcha e permitir o transporte, tanto do soldado 
condutor, como do empregado do correio responsável pela receção, conservação 
e entrega da correspondência 42.

No mesmo ano, a RM publicou outro artigo, sob o título “Nota sobre o 
serviço postal em campanha”, do capitão de artilharia Guilherme Gonzaga43, 
na sequência da edição de um Regulamento para o Serviço de Campanha 
(RSC)44, aprovado pelo Secretário de Estado dos Negócios da Guerra, em 15 
de agosto de 1908, “o espírito e a letra” do mesmo inseriam-se nos desígnios 
da uma época em que a estratégia nacional se focava “na continuidade e na 
consolidação do império ultramarino”, um tema do pensamento herdado e 
assumido pelos dirigentes do futuro [muito próximo] Regime Republicano. 

No RSC, uma das competências do Comandante em Chefe era “fixar a 
correspondência que deveria ser directamente remetida à secretaria da guer-
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ra, pelos comandos de grupos de divisões e das divisões e pelos comandos 
superiores das forças que operavam num teatro ou numa zona estratégica de 
operações”45. 

Estas responsabilidades implicavam sistemas de comunicações fiáveis, pelo 
que, nos quartéis-generais, os cargos de Chefe do Serviço Telegráfico e de 
Chefe do Serviço Postal (CSP), subordinados ao Chefe do Estado-Maior, eram 
determinantes, no âmbito da ação de comando46. No caso do CSP, eram-lhe 
as competências técnicas na “direção geral do serviço, expedição e seguran-
ça da correspondência e situação das estações postais militares, competindo-
-lhe as atribuições prescritas pelas Instruções para o serviço postal de campa-
nha 47”. Porventura em razão das vicissitudes políticas e das contingências da 
aproximação ao “fim do regime monárquico” o serviço postal não foi regu-
lamentado. 

c.	O	Serviço	Postal	de	Campanha	(1912)	

Mais de dois anos após a Implantação de República e nos desenvolvi- 
mentos da reorganização do Exército de 1911, o Ministro da Guerra aprovou, 
em 14 de dezembro de 1912, as Instruções para o Serviço Postal de Campa-
nha 48 que tinham “exclusivamente por fim assegurar as comunicações postais 
das forças em campanha49”, no respeito pelas “relações com o serviço postal 
ordinário, isto é, “na zona de guerra, os serviços de correio continuavam a 
executar-se segundo as prescrições dos regulamentos do serviço postal em 
tempo de paz [os CTT] e pelas alterações que fossem determinadas pelo 
comandante em chefe, por intermédio do chefe do serviço postal do exérci-
to, ao qual ficavam subordinados os chefes das estações postais ordinárias. 
O texto para publicação do regulamento estava impresso, para revisão, no 
fim de 191050.

As Instruções continham princípios, conceitos e orientações aplicáveis ao 
Exército, em cenários de operações em território nacional (metrópole e co-
lónias), para o estabelecimento estruturas orgânicas terrestres destinadas à 
receção, movimentos e distribuição de correspondência, tanto no “serviço 
postal de primeira linha”, assegurando as comunicações postais das tropas na 
zona de operações com a zona da retaguarda e, através desta, com o interior 
do País, como no “serviço postal de segunda linha”, assegurando as comu-
nicações postais das tropas na zona da retaguarda, com a zona de operações 
e com o interior do País51.

Uma das deficiências apontadas pelos especialistas ao Regulamento do 
SPC era o facto de este “não estabelecer as formalidades a observar na per-
muta de correspondências registadas e de encomendas entre as EPM e os 
destinatários ou a remeter das unidades”. Embora estas Instruções previssem 
um Serviço Postal de Campanha, vocacionado para apoiar a receção e o 
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envio do correio das tropas em operações, na Metrópole ou nas Colónias, a 
realidade é que elas não foram implementadas no imediato. 

Durante as manobras da Divisão de Instrução, em Tancos, que tiveram 
lugar depois da formalização da declaração de guerra da Alemanha a Portu-
gal, foi ativada uma Estação Postal (EP) no Quartel-General divisionário, na 
dependência do Subchefe do Estado-Maior. A EP, era guarnecida por sete 
funcionários da AGCT, não militarizados, chefiados pelo primeiro-oficial do 
Quadro dos Correios Joaquim da Silva Martins Pizarro, a qual funcionou de 
7 de maio a 7 de agosto de 1916. 

Para o melhor rendimento deste serviço postal, por determinação do Co-
mandante da Divisão, foram elaboradas instruções específicas sobre corres-
pondências (oficial e particular) a expedir e a receber e correspondência 
registada, encomendas postais, emissão de vales de correio e venda de ordens 
postais, onde constavam as correspondentes tabelas de taxas postais52. No 
final das manobras, o Chefe da EP elaborou um relatório sobre o Serviço 
Postal, no qual podem salientar-se as seguintes propostas53: 

–  O reforço do pessoal para apoio da estação, salientando a necessidade de 
o mesmo estar habilitado com instrução, no mínimo, saber ler e escrever;

–  A militarização do serviço, atribuindo ao pessoal dos correios graduações 
em harmonia com os seus vencimentos;

–  A aquisição de viaturas automóveis para o serviço;
–  A elaboração, pelo chefe do serviço postal, de instruções a serem distribu-

ídas aos comandos das unidades e demais formações, adequadas às cir-
cunstâncias, contendo as informações necessárias, por forma evitar atrasos. 

d.  O Serviço Postal de Campanha no cenário europeu da Grande 
Guerra	(1917-1919)54

O capitão graduado Humberto Cunha Serrão, funcionário dos serviços 
postais da Administração Geral dos Correios e Telégrafos (AGCT), organizou 
e chefiou o SPC do Corpo Expedicionário Português (CEP), entre 29 de de-
zembro de 1916 e 11 de Outubro de 1918, tendo-lhe sucedido o capitão 
graduado Moisés Feijão, até à extinção do serviço e à desmobilização, em 
1919. O Serviço dependia hierarquicamente do Subchefe do Estado-Maior do 
CEP e tecnicamente do Administrador Geral dos Correios e Telégrafos, quan-
to à execução do serviço e na ligação com a rede em Portugal, bem como 
do Inspetor do Setor Norte Britânico, no respeitante à integração na rede 
geral da Força Expedicionária Britânica55. 

Para o Serviço Postal do CEP foram recrutados quase cinquenta funcioná-
rios da AGCT, todos voluntários, equiparados a tenentes ou alferes consoan-
te a sua categoria naquela empresa, aos quais se juntou uma equipa auxiliar 
de cerca de uma centena de militares, sargentos e praças dados como inca-
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pazes para o serviço de primeira linha. Para que o Serviço Postal de Campa-
nha melhor pudesse atuar na Flandres, longe do território nacional e em 
perfeita articulação com a Posta Militar Britânica, as regras do Serviço Postal 
Português foram articuladas com as do Exército Britânico e, em março de 
1917, foram publicadas novas Instruções para o SPC do CEP.

Para melhorar o funcionamento deste serviço, foram ainda estabelecidos 
vários acordos, nomeadamente, com a Administração dos Correios da Repú-
blica Francesa, para a permuta direta de malas de correspondência com a 
Estação Central dos Correios de Lisboa e do Porto, com Companhia de Ferro 
do Norte de França, para a permuta de encomendas, o que apenas ocorreu 
de Portugal para França, dado que a AGCT não autorizou o movimento in-
verso, e com o Bureau Central Militaire, para a correspondência expedida 
pelo Corpo Expedicionário Português em França, para os países neutros e 
para o exército francês.

e. Serviço Postal Militar nas Manobras Militares de 1943

O ano de 1943 começou com o sentimento internacional de que estava a 
mudar o curso da Segunda Guerra Mundial. Salazar mantinha o vislumbre do 
País ter uma presença ativa nas relações internacionais, para obter o apoio 
de parceiros estratégicos para manter as colónias africanas e asiáticas. 

Mas, simultaneamente, o Governo Português também pretendia afirmar-se 
em três vetores essenciais: manter a neutralidade, manifestada desde o início 
do conflito, não desalinhando a fidelidade de Portugal à “velha” Aliança 
Anglo-Portuguesa; proclamar reservas quanto às motivações expansionistas 
da URSS na Europa, que podiam atacar e tentar destruir a cristandade do 
Ocidente; controlar, diplomaticamente, o notório antiamericanismo, face às 
capacidades de exteriorização dos EUA.

Nestas circunstâncias, Portugal marcou uma viragem na política externas 
optando por colocar na mesa das negociações diplomáticas a necessidade de 
recursos materiais de natureza militar, não se envolvendo no conflito armado 
mas demonstrando força. Acautelando as hipóteses dos cenários de invasão 
alemã ao território continental ou de ofensiva aliada contra os arquipélagos 
dos Açores e da Madeira, o Governo optou pela aproximação aos aliados, 
acabando por se disponibilizar para negociar as bases açorianas das Lajes56 e 
Santa Maria57, com os britânicos e os americanos, por esta ordem, e decre-
tando o embargo da exportação de volfrâmio58. 

Fruto das tensões criadas pelas negociações e dado que se viviam tempos 
de guerra, a partir de 1940, foram mobilizados e enviados, preventivamente, 
vários batalhões de forças expedicionárias em reforço das guarnições milita-
res dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, bem como das colónias de 
Cabo Verde, Angola e Moçambique. Para esta mobilização, Portugal conseguiu 



691

obter, a partir de 1940, fornecimentos de material militar, de outros países 
neutrais, designadamente da Suécia e da Dinamarca, e até de países belige-
rantes, como a Alemanha e a Itália. 

Ainda neste âmbito, as negociações com os ingleses foram as mais difíceis, 
até na permuta das datas de desembarque de tropas do British Army, nos 
Açores, e do desembarque de material britânico, em Lisboa. Porém, o desfe-
cho das discussões satisfez ambas as partes: “o primeiro embarque de mate-
rial para Lisboa fez-se, em Inglaterra, em 17 de agosto de 1943, no dia em 
que, na capital portuguesa, era assinado o Acordo para a cedência da Base 
das Lajes, aos ingleses, fixando-se a data de 8 de outubro, seguinte, para o 
desembarque inglês nos Açores59.

Foi neste envolvimento de crise internacional que o Exército Português 
realizou as Manobras Militares de 1943, na região Santarém-Lisboa-Alcácer do 
Sal, de 5 a 28 de outubro. Tratou-se da “convocação” de um efetivo de cerca 
de 80.000 homens, “aparentemente, para treino de rotina de um Corpo de 
Exército (CE), a três Divisões”, mas por detrás do cumprimento do dever in-
dividual de cidadania, no quadro da Lei do Serviço Militar, estava um desígnio 
estratégico de uma “arriscada manifestação de força”, quiçá uma “operação de 
propaganda política”, simultaneamente, de âmbito interno e internacional.

A diretiva do Comandante do CE estabelecia como objetivo final das Ma-
nobras “a preparação técnica e tática das Divisões para campanha”60. Em 
relação ao Serviço Postal de Campanha, testou-se o “sistema das Instruções 
de 1912, se bem que incompletamente61, tendo existido um Serviço Postal 
Militar (SPM), com funcionários requisitados aos CTT chefiados pelo Inspetor 
de Correios Carlos Paz, assim estruturado:

–  Chefe do SPM, com um adjunto, no QG/CE, em Alhandra; 
–  Estação Postal Militar (EPM) de Alhandra, para o QG/CE e elementos 

não endivisionados, em Alverca, Arruda, Alenquer e Samora Correia;
–  EPM do Carregado, no QG/3.ª Divisão, para tropas em Vila Franca, 

Sobral, Abrigada e Azambuja;
–  EPM do Cartaxo, no QG/1.ª Divisão, para unidades em Alcoentre, Rio 

Maior, Alcanhões e Santarém; 
–  EPM de Vendas Novas, no QG/2.ª Divisão, para tropas em Pegões, Ca-

nha, Lavre, Montemor-o-Novo, Escoural e S. Martinho.

As malas de correio chegadas nas Ambulâncias Postais às estações de 
caminhos-de-ferro de Alhandra, Setil, Vendas Novas e Carregado, seguiam em 
viaturas automóveis do SPM, respetivamente, para as EPM/CE, 1.ª, 2.ª e 3.ª 
Divisões, onde a correspondência era dividida por unidades. Ali, compareciam 
os estafetas respetivos, a horas predeterminadas. Era utilizada a mesma via, 
em sentido inverso, para o correio a expedir. A correspondência registada e 
as encomendas, a enviar e a distribuir, tinham controlo seguro em cada uni-
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dade. O SPM utilizou instalações, transportes automóveis, pessoal de apoio, 
telefone da rede militar e estafetas, do Exército; a AGCT disponibilizou o 
telégrafo, os telefones da APT e CTT. 

Lições aprendidas da participação de funcionários da AGCT: 
–  O adestramento nesta modalidade especial de serviço postal, com a 

certeza da perfeita adaptabilidade ao SPM, tanto dos que exerceram 
funções militares como os que continuaram no serviço da empresa; 

–  A oportunidade de se apresentar, a pedido das entidades militares com-
petentes, um projeto de Regulamento do SPM que, no futuro, facilitará 
a organização e o funcionamento daquele serviço;

–  Uma proposta de mecanização do Serviço Postal, a iniciar com a cons-
trução de estações postais automóveis, com interiores semelhantes às 
ambulâncias postais dos Correios, tendo em vista:

 •  O acompanhamento das tropas em marcha, sem necessidade de pa-
ralisar o serviço, podendo, em estacionamento, ser ampliadas com 
tendas de campanha anexas ou por edifícios; 

 •  Permitir, se as circunstâncias o aconselharem, a deslocação da própria 
estação a locais julgados convenientes para a permuta de correspon- 
dência com as unidades.

4.  Isenção de franquia e marcação da correspon- 
dência

a. Campanhas de pacificação e ocupação em Angola e Moçambique

Na segunda metade do Séc. XIX, Portugal empenhou, nas suas colónias 
ultramarinas, os esforços do Exército e da Marinha, mormente nas campanhas 
de pacificação e ocupação em Angola e Moçambique. 

À época, o monopólio dos correios, detido pela Coroa, apenas isentava 
de franquia postal a correspondência oficial. Por isso, em 1906, para serem 
isentas do pagamento da franquia postal “as correspondências expedidas, 
para o continente do Reino, ilhas adjacentes e províncias ultramarinas 
portuguesas, pelos oficiais e praças de pré que constituíam a expedição 
ao sul da província de Angola, teriam de ser marcadas com um carimbo 
especial contendo a legenda: «Expedição ao sul de Angola – Serviço pos-
tal»62”, decisão complementada com uma Portaria a determinar que as 
mesmas deveriam ser “consideradas oficiais”63.

b.	Regulamento	do	Serviço	Postal	de	Campanha	(1912)

O RSPC (1912), reconhecendo as “determinações do serviço postal ordi-
nário”, estabelece, em matéria de “isenção de franquia e marcação da corres-
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pondência”, que “a correspondência ordinária expedida por militares e civis 
fazendo parte do exército, na zona de guerra, é isenta de franquia, devendo 
porém ser toda marcada na estação expedidora com um carimbo indicando 
a data e a unidade ou direção a que pertence esta estação”64.

c. Portugal na Grande Guerra em África

Em 1915, em plena Grande Guerra, tendo Portugal enviado forças milita-
res para o teatro de operações africano, o Governo da República, mandou 
“que ficassem isentas de pagamento da franquia postal as correspondências 
expedidas para o continente, ilhas adjacentes e colónias, pelos oficiais, praças 
de pré e indivíduos da classe civil que constituíam as expedições militares às 
províncias de Angola e Moçambique, devendo as mesmas correspondências, 
para gozarem a referida isenção, ser marcadas conforme a procedência, com 
um carimbo especial tendo a legenda «Expedição Militar a Angola – Serviço 
Postal» ou a legenda «Expedição Militar a Moçambique – Serviço Postal»65.

d. O CEP

Em 30 de Janeiro de 1917, quando zarparam do Tejo os navios que leva-
vam a bordo, para Brest, no âmbito da Grande Guerra, o contingente da 1.ª 
Brigada do CEP, comandada pelo general Gomes da Costa, os militares já 
sabiam que “estariam isentas de franquia as correspondências ordinárias ex-
pedidas [de França] por intermédio do correio, pelos oficiais, praças de pré 
e indivíduos da classe civil que constituíam o corpo expedicionário a França, 
devendo as mesmas correspondências ser marcadas com um carimbo especial 
tendo a legenda «Corpo Expedicionário Português – Quartel General»”66.

As correspondências ordinárias enviadas de Portugal para o pessoal do 
CEP não estavam isentas de franquia; apesar disso, uma grande quantidade 
de cartas não franqueadas chegou a França, tendo as mesmas sido entregues 
aos destinatários, por iniciativa do Chefe do Serviço postal do CEP, capitão 
graduado Humberto Serrão67.

e.	Forças	Expedicionárias	(1943)

Em 1943, no decurso da Segunda Guerra Mundial, os militares que inte-
gravam as forças expedicionárias que foram enviadas para as colónias portu-
guesas africana viram “isentas de pagamento da franquia postal as cartas e 
os bilhetes-postais, não registados e que não ultrapassassem o limite de peso 
de 20 gramas, que fossem expedidos para o continente e ilhas adjacentes, 
desde que fossem entregues nos serviços dos CTT por intermédio dos co-
mandantes das unidades”68. 

Esta isenção foi estendida às forças expedicionárias aos arquipélagos dos 
Açores e da Madeira e todas as correspondências deviam ter afixado um 
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carimbo especial com a legenda «Expedição militar a … (Açores, Madeira, 
Cabo Verde, Angola ou Moçambique)», conforme a procedência. Além disso, 
“tendo em vista as facilidades de manipulação postal […] foi recomendada a 
preferência pela utilização de bilhetes-postais69. 

Na época natalícia de 1943, “nas colónias de Cabo Verde, Angola e Moçam-
bique foram isentas das formalidades de despacho e de direitos de importação 
[…] as encomendas postais que nas épocas do Natal, do Ano Novo e da Páscoa 
fossem dirigidas a militares que façam parte das forças expedicionárias ali 
existentes, não são abrangidos os volumes, embora em regime de encomenda 
postal, que se verificasse poderem destinar-se à especulação comercial”70.

f.		Alterações	da	ordem	pública	em	Angola	(1961)	–	início	da	Guerra	
em	África	(1961-1974)

As “alterações da ordem pública” surgidas no Norte de Angola, desde março 
de 1961, que se alastraram ao resto da Província, tal como veio também a acon-
tecer, posteriormente, na Guiné (1963) e em Moçambique (1964), provocaram 
a mobilização de milhares de militares dos três ramos das Forças Armadas para 
os territórios ultramarinos e a guerra, então iniciada, durou catorze anos.

Com a chegada dos contingentes metropolitanos a Angola, para entrarem 
imediatamente em campanha, e o reforço preventivo dos efetivos das restan-
tes Províncias Ultramarinas, os decisores políticos foram sensíveis ao sistema 
da “comunicação postal”, entre os militares e os respetivos círculos familiares, 
contribuindo, simultaneamente, para a sustentação do moral e bem-estar dos 
militares, em campanha, e tranquilidade das famílias, à retaguarda. 

Três meses após os primeiros incidentes em Angola, uma Portaria dos 
Ministérios do Ultramar e das Comunicações determinava “a isenção tempo-
rária do pagamento de porte e de sobretaxa aérea das cartas e bilhetes-
-postais com correspondência de índole familiar que fossem expedidos para 
qualquer ponto do território português pelo pessoal dos três ramos das forças 
armadas ou das corporações militarizadas destacadas nas províncias ultrama-
rinas, bem como os expedidos do continente e ilhas adjacentes para aquele 
pessoal pelos familiares e madrinhas de guerra”71.

Tratava-se de um privilégio postal em que o envio de cada carta ou bi-
lhete-postal tinha que obedecer aos seguintes critérios: 

–  Não podia ultrapassar 3 gramas de peso;
–  Quando originário do continente ou ilhas adjacentes, tinha de ser en-

tregue nas estações dos CTT, em mão e nas condições estabelecidas 
pela respetiva Administração-Geral; 

–  Quando expedidos das províncias ultramarinas, podia, se adotado igual 
procedimento pelas direções ou repartições centrais dos CTT do Ultramar 
(CTTU), se outro não fosse julgado mais adequado;
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–  Ser despachado pelos comandos militares para transporte pela Força 
Aérea ou, em casos excecionais, pelas companhias de navegação aérea, 
de preferência nacionais, sem encargos para os serviços postais.

5. Conclusão
O Serviço Postal de Campanha contribuiu para satisfazer as necessidades 

de comunicação postal, quer de índole oficial quer de natureza particular, dos 
militares em campanha, em terras distantes, tanto das suas unidades mães como 
dos seus núcleos familiares, contribuindo, simultaneamente, para a ligação 
institucional à unidade mobilizadora, para a sustentação do moral e bem-estar 
das tropas, em campanha, e para a tranquilidade das famílias, na retaguarda. 

Sempre em interatividade com os serviços de correio civis, foram funcio-
nários destes que garantiram a organização e o funcionamento dos serviços 
postais militares. Nesta lógica, igualmente se constata que o SPM (1966-1981), 
foi o mais inclusivo, cuidando das necessidades de relacionamento postal 
num contexto estratégico mais abrangente, isentando de franquias a corres-
pondência básica dos militares para as suas famílias e vice-versa, levando 
também o correio não isentado aos locais mais recônditos da campanha, numa 
geografia nacional, propagandeada pelo Estado Novo, “do Minho a Timor”.

Não sendo possível ultrapassar, neste número, os intuitos e os critérios 
editorais da RM, assume-se que evocar o SPM, nos diferentes contextos his-
tórico-militares, tornar-se-á ainda mais aliciante quando, ao tema, se associa-
rem correspondência dos prisioneiros de guerra (ao abrigo de tratados inter-
nacionais), da censura postal (por razões de natureza operacional, incluindo 
a segurança das operações e da estratégia nacional) e, nos diferentes contex-
tos contemporâneos de projeção de forças (no âmbito das Organizações In-
ternacionais de que Portugal é membro). 
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Os movimentos insurgentes armados em luta contra a soberania portugue-
sa, iniciaram as hostilidades com o assalto em Luanda à Casa de Reclusão e 
à Esquadra da Polícia de Segurança Pública, em 4 de Fevereiro de 1961. Pos-
teriormente, ocorreram as atrocidades cometidas pelos guerrilheiros da União 
das Populações de Angola (UPA) contra as populações do Norte de Angola, 
em 15 de Março do mesmo ano, em que foram mortos 800 portugueses.

Para fazer face a esta agressão, foram mobilizadas inicialmente algumas 
unidades militares, transportadas de início por via aérea e posteriormente por 
via marítima, colocando no terreno milhares de efectivos (figura 1).

Figura 1 – Luanda, Agosto de 1961. O desfile das tropas após o desembarque.

Doutores Eduardo Barreiros e Luís Barreiros*
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O Serviço Postal Militar1 (SPM) foi organizado em consequência destes 
acontecimentos tendo expandido os seus serviços a todas as Províncias Ultra- 
marinas. 

O SPM foi estruturado segundo as normas utilizadas anteriormente no Re-
gulamento do Serviço Postal de Campanha, do Corpo Expedicionário Português-
-CEP, que serviu as tropas portuguesas em França, de Fevereiro de 1917, com 
a chegada das primeiras tropas à Flandres, até ao fim da 1ª Guerra Mundial.

O aumento do número dos efectivos militares em operações no Norte de 
Angola, e a impossibilidade de actuação dos Correios Telégrafos e Telefones 
(CTT) da Província de Angola, na localização das unidades militares nas zo-
nas de intervenção, determinou a acumulação em Luanda de grande quanti-
dade de correspondência não encaminhada para os destinatários.

Foi esta situação dramática que o responsável pela Chefia do SPM, Capi-
tão graduado Ernesto Lourenço Dias Tapadas encontrou no dia 27 de Junho 
de 1961, quando chegou a Luanda (figura 2).

Figura 2 – Luanda, Agosto de 1961. O Capitão Ernesto Tapadas  
em frente ao Q.G. da 3ª Região Militar de Angola.

Em 25 de Julho de 1960, tinha sido requisitado aos CTT, graduado com o 
posto de Capitão e mandado apresentar no Quartel-General da 3ª Divisão, no 
Campo Militar de Santa Margarida, por ter sido nomeado Chefe do Serviço 
Postal da Divisão (O.S. do Q.G./3ª Divisão n.º 140). Tinha organizado com 
reconhecida eficiência o Serviço Postal durante as manobras militares. Em 19 

 1 BARREIROS, Eduardo e Luís. História do Serviço Postal Militar. Guerra Colonial 1961-1974. 
Lisboa. 2004.
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de Agosto, terminadas as manobras, regressou aos CTT (O.S. do Q.G./3ª Di-
visão n.º 161).

Em 23 de Junho de 1961, é de novo requisitado, graduado com o posto 
de Capitão e encarregado pelo então Chefe do Estado-Maior do Exército, 
General Luís M. Câmara Pina, para organizar e pôr em funcionamento um 
Serviço Postal Militar no Ultramar (informação nº. 37/P.J. da 1ª Repartição do 
E.M.E., de 17 de Junho, O.S. n.º 49 do E.M.E.). 

Figura 3 – Carta enviada de Constância, em 11 de Julho de 1961,  
endereçada a militar no Quartel-General em Luanda. De notar,  

o apontamento a lápis do Indicativo Postal Militar e em cima nota  
manuscrita do destinatário de ter sido recebida com atraso.

O principal objectivo era criar uma estrutura, que fosse capaz de libertar o 
correio que se encontrava acumulado, desde há três meses, em Luanda, e de o 
fazer chegar às mãos dos militares em campanha, seus destinatários, e assegurar 
a continuidade desse serviço em condições de regularidade, destinado a satisfa-
zer todas as necessidades postais e telegráficas da população militar de Angola. 

Uma das medidas mais importantes e que foi determinante para a rápida 
implantação e bom funcionamento do SPM, foi a introdução do código de 
endereço, a que se chamaria Indicativo Postal Militar ou vulgarmente conhe-
cido como número do SPM (figura 3). Era constituído por um número com 
quatro algarismos em que os três primeiros, à esquerda, definiam a unidade 
militar e o quarto, a Província Ultramarina. 

Os algarismos representativos das Províncias Ultramarinas e da Metrópole 
ficaram assim distribuídos: 

Índia 1 São Tomé 2 Macau 3
Moçambique 4 Timor 5 Angola 6
Cabo Verde 7 Guiné 8 Metrópole 9
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Os Indicativos Postais2 (IP) terminados em 1, inicialmente destinados ao 
Estado da Índia, foram mais tarde atribuídos aos navios da Armada Portugue-
sa. Até Agosto de 1966, aos navios da Marinha de Guerra, eram atribuídos os 
IP correspondentes às Províncias Ultramarinas onde prestavam serviço. No 
entanto, as deslocações frequentes destas unidades navais, criavam dificulda-
des na entrega do correio com os inevitáveis atrasos. A fim de resolver este 
problema, a Chefia do SPM, em nota-circular n.º 3250/A, de 23-8-1966, deci-
de anular os IP que lhes estavam atribuídos e substituí-los por outros termi-
nados em 1.

Os IP eram inicialmente atribuídos pelo Estado-Maior do Exército às uni-
dades mobilizadas, antes do embarque para o Ultramar, devendo o militar 
transmiti-lo aos seus correspondentes, que o deviam escrever no endereço. 
Os Comandos das Regiões Militares ou os Comandos Territoriais Independen-
tes atribuíam os IP às unidades militares mobilizadas a partir dos territórios 
ultramarinos. A circular n.º 3597/PJ do EME, de 10 de Agosto de 1961, regu-
larizava a utilização do Indicativo Postal e a circular n.º 3142/PJ do EME, de 
19 de Janeiro de 1962, fazia anteceder os algarismos das letras SPM, para que 
não houvesse confusão entre os IP e os números das Caixas Postais em uso 
nos correios civis ultramarinos (figura 4). 

Figura 4 – Carta enviada do Cadaval, em 15 de Agosto de 1961,  
para militar da Companhia n.º 103 do Batalhão de Caçadores 96,  
comandada pelo Tenente-Coronel Maçanita, em operações em  

Nambuangongo, Norte de Angola. Foi enviada para a caixa postal 1246  
por não estarem ainda organizados os Indicativos Postais Militares.

 2 BARREIROS, Eduardo e Luís. História do Serviço Postal Militar. Guerra Colonial 1961-1974. 
Lisboa. 2004. Anexos pág. 406.
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Mais tarde, a atribuição dos IP às unidades passou para a competência da 
Chefia do SPM. Os Indicativos Postais (figura 5), por corresponderem à loca-
lização das unidades militares em operações, deviam manter-se confidenciais 
e o seu conhecimento era limitado aos militares em funções de comando. A 
indicação do IP tornou-se obrigatória a partir de 1-1-1963, conforme as ins-
truções da circular n.º 3597/PJ emitida pelo EME, em 18-8-1961.

Figura 5 – Carta enviada de Leiria, em 16 de Outubro de 1961,  
para o mesmo destinatário, em Angola (figura 4), mas já com o  

respectivo Indicativo Postal Militar da unidade, SPM 1316.

A partir de 1 de Julho de 1962, todas as correspondências deveriam ser 
devolvidas ao remetente se apresentassem, para além do número, nome, 
posto do destinatário e IP, a localização e indicação exacta da unidade a que 
pertenciam. 

Inicialmente, os IP, cujos números contivessem zeros à esquerda, definiam 
unidades da guarnição normal e os restantes designavam unidades de refor-
ço. Mais tarde, esta regra veio a ser alterada pelo aumento do número de 
unidades militares, principalmente em Angola, à medida que foi necessário 
atribuir novos IP. Apesar de, como já referimos anteriormente, a cada unida-
de militar ser atribuído um número de IP ou SPM, é possível encontrar o 
mesmo número de SPM atribuído a diferentes unidades, em épocas distintas 
da Guerra do Ultramar3.

O SPM era constituído por uma Chefia, como órgão directivo e coordenador, 
tinha como objectivo a centralização das correspondências militares, com in-

 3 Idem, pág. 406-456.
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dependência face aos CTT, apesar destes continuarem a ser os órgãos de re-
colha da correspondência nacional, e a enviassem ao centro de correio militar. 

Inicialmente, o pessoal que ingressou nos quadros do SPM era consti- 
tuído por funcionários dos CTT e CTTU que foram graduados em Oficiais e 
Sargentos, de acordo com a sua posição hierárquica nesses serviços. No 
entanto, e porque os CTT não podiam continuar a ver desfalcados os seus 
quadros, houve necessidade de recorrer ao pessoal miliciano, surgindo, em 
1966, o Centro de Instrução do SPM para Oficiais e Sargentos Milicianos, que 
funcionou na Chefia do SPM, no Forte do Bom Sucesso, com pessoal docen-
te e meios de instrução, nomeados e criados para esse fim.

A dimensão que atingiu o SPM pode traduzir-se pelo número dos efectivos 
militares, oficiais, sargentos e praças que constituíram os seus quadros. Assim, 
exerceram funções técnicas na Metrópole e no Ultramar um total de 202 
oficiais e 504 sargentos. Para além destes, há que fazer referência ao pessoal 
não técnico, ordenanças e condutores que auxiliavam o SPM.

Cada órgão postal era inicialmente definido a partir do efectivo militar a 
servir, o que imediatamente influenciava as respectivas dotações. Um efectivo 
militar até 3000 homens definia um Posto Militar de Correio (PMC) e, quando 
superior, uma Estação Postal Militar (EPM). Muito mais tarde, estes índices 
foram alterados e organizados segundo o esquema:

–  de 800 a 1500 homens – PMC chefiado por um 1.º Sargento;
–  de 1501 a 2500 homens – PMC chefiado por um 1.º Sargento com reforço;
– superior a 2500 homens – EPM chefiado por oficial subalterno.

Existiam também as Estações Postais Militares Principais com a dotação de 
um Capitão e um ou dois subalternos, coadjuvados por sargentos. 

Dependente de cada EPM principal havia tantas EPM secundárias quantas 
as necessárias. A numeração destas estações fez-se com dois algarismos, sen-
do o primeiro representativo da EPM secundária e o segundo da EPM prin-
cipal. Por exemplo, as EPM secundárias em Moçambique tiveram a numeração 
14, 24, 34, 44, 54 e 64.

Em cada unidade militar, havia um ou mais elementos responsáveis em 
dar sequência ao serviço de correio proveniente dos Órgãos Postais Militares, 
entregando as correspondências ao pessoal das suas unidades, executando 
pequenas operações de carácter postal, procedendo à expedição do respec-
tivo correio em malas fechadas, segundo as indicações técnicas e os ensina-
mentos adquiridos em cursos adequados de especialização. 

As EPM mais importantes foram: a EPM-19 que funcionou em Lisboa no 
Aeródromo Base n.º 1, no Figo Maduro; o Posto Militar de Correio PMC-176, 
em Luanda, na Base Aérea n.º 9; a EPM-17 no Aeródromo de Trânsito n.º 1 
(AT1) na Ilha do Sal, em Cabo Verde (figura 6); o PMC-108 na Base Aérea n.º 2 
em Bissalanca, em Bissau – Guiné (a partir de 1965 a Base Aérea n.º 2 passou 
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a designar-se por n.º 12); a Delegação da EPM-4, no Aeroporto da Beira, e 
ainda todas as EPM servidas directamente por aeroportos e gares marítimas.

Figura 6 – Aeródromo de Trânsito N.º 1, Ilha do Sal, em Cabo Verde,  
carta isenta de franquia para o RAP 1, em Sacavém.

A grande maioria dos carimbos4 ou marcas postais datadas, que obliteravam 
a correspondência, utilizadas pelo SPM, salvo algumas encomendadas a ofi-
cinas locais em Angola e Moçambique, foram fabricadas pela firma Viçoso, 
Moratalla & Cpª. Lda., com sede em Lisboa, desde 1948 e que dispunha de 
oficina especializada, e era a habitual fornecedora de marcas de dia dos CTT 
e CTTU. 

Após a publicação do Decreto-Lei n.º 46 826, de 4 de Janeiro de 1966 e 
da Portaria n.º 22 118, publicada no Diário do Governo5, I Série, n.º 165 de 
18 de Julho de 1966, que aprovou, pôs em execução e regulamentou o SPM, 
ficou completamente definida a organização do SPM na Metrópole e Ultramar. 
Estes diplomas legais vieram preencher uma lacuna e serviram finalmente 
para corporizar oficial e juridicamente a existência de um serviço, cuja acti-
vidade se desenvolvia efectivamente desde Julho de 1961. Os Decretos n.ºs 
45 253, de 20 de Setembro de 1963, e 47 643, de 15 de Abril de 1967, defi-
niram condições técnicas adicionais e complementares, resultantes de acordos 
prévios com os CTT e CTTU. No entanto, os quadros do SPM só ficaram 
completos no ano de 1968.

À medida que o SPM se foi instalando no terreno, ganhou progressiva au-
tonomia em relação aos CTTU, aumentando também a sua eficácia e prestígio. 

 4 Idem, pág. 53.
 5 Idem, pág. 400.
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Ao contrário do que sucedeu em Angola, o SPM já estava montado e em 
pleno funcionamento, quando tiveram início as acções de guerrilha, na Gui-
né e Moçambique.

Nasceu assim o Serviço Postal Militar, que se iria expandir, nos anos se-
guintes, a todas as Províncias Ultramarinas, servindo com grande eficácia os 
três ramos das Forças Armadas e Forças Militarizadas.

1 – Lisboa – Estação Postal Militar n.º 9

Figura 7 – Lisboa – 1962. Largo da Graça, escadaria dos antigos Serviços de Saúde. 
Grupo de Oficiais e Sargentos que formaram o núcleo inicial do SPM. Em primeiro 

plano, ao centro, o Major Ernesto Dias Tapadas (1) . A Chefia da EPM-9, foi 
confiada ao Tenente Aguinaldo Raposo de Andrade (2), tendo como colaboradores 

o Tenente Francisco António Sezinando (3) e os Alferes milicianos, Álvaro de 
Oliveira Gonçalves Serra (4), Carlos Guilherme de Andrade Peres e Sá, Amarílio 

Gonçalves Cardoso (5), João Dias Belo, José Henrique Pargana Calado (6), Rúben 
Rodrigues Costa (7) e António Escoval Charrama (8) e ainda os Sargentos Fernando 
Delgado Oliveira (14), Manuel Pereira (15), José Esteves (16), Dâmaso Martins da 

Silva, Rui Fernando de Oliveira Verdial, José Manuel Gonçalves e o Furriel Domin-
gos Mendes Raposo. Nesta fotografia, podemos ainda identificar os Alferes João 

Gonçalves Pinheiro (9), Cristiano Ribeiro Galvão (10), Joaquim Pires Afreixo (11), 
Fernando G. Dias Costa (12), Américo Augusto Alves de Lima (13).
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O grande volume de correspondência e a necessidade de, por razões de 
segurança, se terem abandonado as formas clássicas de endereço e a sua 
substituição pelo Indicativo Postal Militar, demonstrou a necessidade de esta-
belecer na Metrópole um órgão postal com funções de centralização do correio. 

Esta estação teria que ter capacidade para seleccionar as correspondências 
e as encomendas, com base na interpretação dos Indicativos Postais, manter 
reservadas as medidas de segurança militar, estar apta diariamente a ser in-
formada acerca da posição das unidades destacadas no Ultramar, com o 
objectivo de proceder ao encaminhamento adequado e imediato do correio. 
Constituiu-se assim, por alvará n.º 216, de 14 de Setembro de 1961, a Estação 
Postal Militar n.º 9 (EPM-9) localizada inicialmente no Convento da Graça, no 
Largo da Graça n.º 94, em Lisboa, aberta à exploração em 9 de Setembro de 
1961 (figura 7). Mais tarde, para dar assistência às correspondências de “úl-
tima hora” foi criada, a Estação Postal Militar n.º 19 (EPM-19) instalada no 
Aeródromo Base n.º 1 da Força Aérea, no “Figo Maduro”, próximo do Entre-
posto Postal Aéreo dos CTT.

A EPM-9 e a Chefia do SPM, em 31 de Dezembro de 1964, foram transfe-
ridas para o Forte do Bom Sucesso, em Pedrouços, onde mantiveram a sua 
actividade até ao seu encerramento, a 31 de Dezembro de 1981.

2 – Serviço Postal Militar em Angola
Como já foi referido anteriormente, a organização do SPM teve início em 

Angola, e foi determinada pela necessidade imperiosa de distribuir às tropas 
em combate, no Norte de Angola, uma grande quantidade de correspondên-
cia acumulada numa área do 3.º andar do Quartel General, em Luanda. 

Antes da abertura à exploração da Estação Postal Militar n.º 6 em Luanda, 
todo o volume de correspondência recebida, em dia de chegada de avião, 
era manipulada apenas por dois sargentos, sem formação específica para o 
efeito, e que normalmente trabalhavam toda a noite, na separação e distri-
buição do correio, não conseguindo, no entanto, resultados satisfatórios.

No início do funcionamento do SPM, a reexpedição da correspondência 
para a zona operacional funcionava em regime acidental, sem garantia de 
expedição e sem conhecimento das vias mais indicadas para o escoamento 
da correspondência, uma vez que a Força Aérea nem sempre oferecia a alter- 
nativa mais eficaz, em comparação com as linhas aéreas regulares da DTA 
– Direcção dos Transportes Aéreos de Angola – ou o Caminho de Ferro. 

A entrega de correspondência e das encomendas fazia-se por via aérea, 
militar ou civil, por via de superfície, quer fosse por comboio, colunas mili-
tares ou carreiras de camionagem. 
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O trânsito da correspondência pela Estação Central dos Correios de Luan-
da dava origem a atrasos consideráveis na chegada à EPM-6, pelo que havia 
necessidade de ultrapassar este obstáculo, fazendo transitar as malas directa-
mente da Central Militar em Lisboa, a EPM-9, para a EPM-6.

Assim, com a publicação do Alvará n.º 21, publicado no Boletim Oficial,  
I série, n.º 29 de 1961, é posta a funcionar, em 21 de Julho de 1961, a Esta-
ção Postal Militar Principal n.º 6, em Luanda. Ficou inicialmente instalada no 
edifício da Companhia de Comando e Serviços do Quartel-General (figura 8).

Com base no cálculo provável de tráfego, em função dos efectivos mili-
tares e segundo o horário de funcionamento, foi a EPM-6 dotada com o se-
guinte pessoal: 

– Chefe da EPM, com o posto de Tenente graduado;
– 1 Alferes graduado; 6 Aspirantes graduados;
– 2 Sargentos e 3 Cabos milicianos – para o serviço de carteiro;
– 1 Cabo miliciano amanuense – para a secretaria;
– 3 Primeiros Cabos condutores – para as viaturas;
– 3 Soldados – para a carga e descarga de malas e serviço de limpeza.

O primeiro Chefe da EPM-6 foi o Tenente Manuel Ferreira Nunes. 
A Chefia do Serviço Postal Militar Regional de Angola foi confiada ao Ca-

pitão graduado António Henrique Serra de Mesquita, deslocado da Metrópole.

Figura 8 – 1964. Grupo de Oficiais, Sargentos e Praças  
que faziam parte do Serviço Postal Militar em Luanda.

A EPM-6 montou um serviço de Ficheiro que se destinava a identificar de 
forma actualizada a localização de todo o pessoal em campanha, indicando 
o destino a dar a cada correspondência desde a sua reexpedição, devolução 
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ao remetente ou queda em refugo. A verificação da correspondência no ser-
viço de Ficheiro era confirmada pela aposição de um carimbo especial data-
do SERVIçO POSTAL MILITAR/data/E.P.M. – 6/F (figura 9 frente e verso).

Figura 9 – Aerograma (frente e verso) enviado por militar do QG do CTI 
de Cabo Verde, em 21 de Novembro de 1970, para Major Manuel Viegas 
Barreiros, em Angola, sem o Indicativo Postal. O recurso aos serviços do 

Ficheiro, em 21 de Dezembro de 1970, permitiu a localização da 
unidade militar do destinatário, evitando a devolução ao remetente.

Dados estatísticos do tráfego da EPM-6 durante os primeiros onze dias de 
funcionamento: 

RECEPÇÃO EXPEDIÇÃO

Correspondência ordinária 74 064 7 793

Correspondência registada 1 345 30

Telegrama 137 36

Encomendas - 13
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Inicialmente, esteve prevista a instalação de três estações postais militares. 
A EPM-6 (figura 10) a que já fizemos referência, a EPM-16 e a EPM-26, que 
começou a funcionar no Negage, Distrito do Huíge, próximo da Cidade de 
Carmona, em 2 de Outubro de 1961, e que se destinava a assegurar o trans-
bordo e encaminhamento das malas de correio expedidas da EPM-6, em 
Luanda, para as unidades no Norte de Angola. No Negage, estava instalado, 
desde 1960, o Aeródromo Base n.º 3 que, a partir de 1961, começou a rece-
ber os aviões da Força Aérea que enfrentaram os primeiros ataques da guer-
rilha. A EPM-26 foi transferida do Negage para Carmona, em Setembro de 
1962, por determinação do Comando de Sector desta Cidade, e aí permaneceu 
até à sua transferência para Cabinda, em Novembro de 1964.

Figura 10 – Carta registada com marca de dia da EPM-6 /R/LUANDA,  
em 6 de Dezembro de 1961, para Lamego.

A EPM-16, criada para dar apoio ao Comando Naval de Angola, não che-
gou a ser instalada por se ter considerado desnecessária. Foi instalada mais 
tarde, em 1964, em Cabinda. Em Angola, funcionaram seis Estações Postais 
Militares e treze Postos Militares de Correio6.

A EPM-6 foi desde o início a estação com maior tráfego postal. Pelo facto, 
foi transferida, em 1968, para instalações mais amplas e funcionais em edifí-
cio moderno. O SPM ocupava os dois primeiros pisos de um edifício de oito 
andares destinados a alojamento de militares.

Em 1970, reunia um efectivo de 180 militares, sendo o seu quadro cons-
tituído por onze Oficiais, vinte e um Sargentos e o restante por Praças. Logo 
desde o início da instalação do SPM, o aumento progressivo do número de 
efectivos militares instalados no terreno determinou a necessidade da criação 

 6 Idem, pág. 87.
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de novos órgãos postais nesta Província. A generalização da utilização do 
SPM em Angola, pelos três ramos das Forças Armadas e organizações para-
-militares, e o reconhecimento do elevado nível de desempenho do SPM, 
determinou que alguns sectores administrativos da Província solicitassem a 
sua intervenção, na assistência postal às populações civis, localizadas em 
áreas de actuação da guerrilha, que impedia a utilização dos transportes pos-
tais regulares dos CTT de Angola. Esta actuação ocorreu em outras Províncias, 
particularmente na Guiné.

A Chefia do SPMT de Angola foi sucessivamente desempenhada pelo  
Capitão Serra de Mesquita, Major António Sebastião, Major José Ferrão Dinis, 
Major Manuel Ascensão Boto e pelo Major Cristiano Ribeiro Galvão.

3 – Serviço Postal Militar na Guiné
A organização e montagem do Serviço Postal Militar nesta Província teve 

início no dia 19 de Outubro de 1961, com a chegada ao Comando Territorial 
Independente da Guiné (CTIG) do Capitão Ernesto Tapadas, Chefe do SPM 
que se fez acompanhar dos Oficiais e Sargentos que iriam constituir a guar-
nição do SPM na Guiné7.

A Estação Postal Militar 8 foi criada em 23 de Novembro de 1961, pelo 
Alvará n.º 57, da Repartição Provincial dos Serviços dos Correios, Telégrafos 
e Telefones, publicado no Boletim Oficial da Guiné n.º 48, de 15 de Dezem-
bro de 1961.

A EPM-8 ficou instalada numa dependência no bloco do Pelotão de Co-
mando e Serviços do Quartel General do CTIG (figura 11). 

Figura 11 – Guiné – Outubro de 
1961. Os primeiros elementos 

da guarnição da EPM-8. Da 
esquerda para a direita o 

Sargento Dâmaso Martins da 
Silva, o Tenente Manuel de 

Ascenção Boto, Chefe do SPMR, 
o Sargento Rui Fernando de 

Oliveira Verdial, e os Aspirantes 
Amadeu Baptista Raposo e 

Rafael Pereira Lopes. Em baixo 
o 1.º Cabo condutor Francisco 

Mendes.

 7 Idem, pág. 103-115.

Guerra Colonial 1961-1974 – O Serviço Postal Militar



Revista Militar

714

A EPM 8, como inicialmente não dispunha de marca de dia própria, uti-
lizou a marca da estação dos CTT com o topónimo MANSABÁ (figura 12). 

Figura 12 – Carta remetida da Guiné, com marca de dia de MANSABÁ,  
de 28 de Outubro de 1961, para uma Madrinha de Guerra.

Em 31 de Dezembro de 1966, existiam, no Serviço Postal Militar Territorial 
da Guiné, 116 encarregados das funções de Delegado Postal da Unidade.

Sempre que chegava à Guiné qualquer navio fretado para transporte de 
tropas, a EPM-8 fazia deslocar a bordo uma equipa postal, que aí lhe pres-
tava assistência em regime permanente mesmo durante o período da noite, 
enquanto o navio se mantivesse ancorado no rio Geba e que, pelo seu cala-
do, não pudesse acostar directamente ao Porto de Bissau.

 Esta equipa era constituída por um Oficial, dois Sargentos, um Condutor-
-auto e um Ordenança, e encarregava-se da venda de selos, expedição de 
aerogramas, recepção de encomendas e aceitação de telegramas que eram 
entregues, logo que possível, nos CTT para transmissão. Esta correspondência 
era depois enviada à EPM-8 para expedição. Desta forma, ficavam assegura-
dos os primeiros contactos telegráficos e postais com os familiares e amigos 
dos conhecidos na gíria como “periquitos”, ou seja, militares fardados de 
verde recém chegados da Metrópole.

A correspondência dos militares, no interior da Província, era, na sua 
grande maioria, encaminhada por via aérea. A via fluvial era importante pelas 
condições geográficas, visto que o território da Guiné era cruzado por inú-
meros cursos de água. A via de superfície tinha pequena expressão, por razões 
de segurança.

Os principais destinos da correspondência militar no interior da Guiné, 
eram o PMC-128, em Bafatá, e o PMC-138, em Nova Lamego. O PMC-128 
estava instalado numa dependência do Esquadrão de Reconhecimento de 
Cavalaria, junto ao comando.
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Figura 13 – Carta do Comando Militar da Província da Guiné, em 19 de  
Maio de 1973, para o 1.º Tribunal Territorial em Luanda, SPM 0486.

Na Guiné, tal como em Angola e Moçambique, a partir de 1964, o SPM 
passou a colaborar activamente no transporte de malas com correio civil em 
aviões da Força Aérea, sobretudo, em áreas de maior actividade militar e em 
que os CTT locais se tinham tornado inoperacionais. O auxílio prestado esten-
deu-se a Buba, Fulacunda, Ingoré, Mansabá e outras. A quantidade de objectos 
postais (cartas, aerogramas, encomendas, valores declarados, telegramas, etc.) 
movimentados pelo SPM desta Província cresceu de forma exponencial. Assim, 
para servir um efectivo de 5 000 homens, em 1962, verificou-se um movimen-
to de 1700 000 objectos de correspondência; em 1963, 10 300 homens movi-
mentaram 3 500 000 objectos; em 1964, 14 600 homens mobilizaram 8 500 000 
objectos; em 1965, 18 000 homens movimentaram 13 516 688 objectos e, em 
1966, 22 000 homens movimentaram 19 800 000 objectos postais.

Durante o ano de 1966, fecharam-se na EPM-8 (figura 13) e nos PMC da 
Guiné cerca de 300 000 malas de correio, correspondendo-lhes uma média 
mensal superior a 25 000 malas (figura 14).

Figura 14 – Etiqueta de mala de 
correio de encomendas, enviada por 

via marítima da EPM-9, em Lisboa, 
para o PMC-128, em Bafatá.
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Nesse mesmo ano, os Órgãos Postais da Guiné, dependentes da Chefia 
do SPM, prestaram assistência a cerca de 180 unidades militares e Serviços 
dos três ramos das Forças Armadas, sendo 165 do Exército, 7 da Marinha, 6 
da Força Aérea e 2 da Polícia de Segurança Pública.

Figura 15 – Carta registada remetida da Guiné PMC-128, em Bafatá,  
para Viena de Áustria, em 12 Dezembro de 1970.

Na Guiné funcionaram a EPM-8, em Bissau, o PMC-108, na Base Aérea 
12, o PMC-128, em Bafatá (figura 15), e o PMC-138, em Nova Lamego. 

4 – Serviço Postal Militar em Cabo Verde
O Serviço Postal Militar em Cabo Verde8, começou a ser montado pelo 

Major Ernesto Tapadas, em Setembro de 1962. No entanto, já no final do ano 
de 1961 se tinha pensado estender a este Arquipélago a organização do SPM. 
Contudo, o Comando Territorial Independente de Cabo Verde, considerava 
desnecessária a abertura de Órgãos Postais Militares, atendendo ao pequeno 
número de efectivos militares existentes.

Verificavam-se, contudo, algumas deficiências na recepção e expedição da 
correspondência para os militares.

Assim, o correio destinado ao Pelotão de Atiradores 7, sediado em Chão-
-Bom, na Ilha de São Nicolau, chegava aos destinatários com muitos dias de 
atraso, o que determinou um pedido de ajuda por parte do respectivo Co-
mando. Para solucionar este caso decidiu-se que o correio destinado a esta 

 8 Idem, pág. 117-124.
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unidade poderia passar a ser lançado de bordo dos aviões Lockheed P2V-5 
Neptune da Força Aérea que diariamente faziam voos de observação sobre o 
Arquipélago.

Também, toda a correspondência destinada aos militares em Cabo Verde 
era expedida numa mala única, o que obrigava a que no Aeródromo de 
Trânsito n.º 1 (AT1) da Ilha do Sal (figura 16), se fizesse a abertura das ma-
las e selecção do correio de acordo com os seus destinos. 

Figura 16 – Cabo Verde 1960 – Aeroporto da Ilha do Sal. Estacionado  
na pista pode ver-se um avião Douglas C-54 – Skymaster dos Transportes  

Aéreos Militares-TAM. Sobrevoando a pista, um avião Lockheed P2V-5  
Neptune da Força Aérea Portuguesa (fonte CDI-INAC).

Para a resolução deste problema, a EPM-9 em Lisboa passou a fazer a 
selecção da correspondência para os militares, segundo as unidades e locais 
onde se encontravam os destinatários, fechando malas individuais para esses 
destinos. Estas, seriam incluídas num saco colector, a abrir pelo Sargento que 
no AT1 do Sal ficou encarregado do SPM. Os Transportes Aéreos de Cabo 
Verde (TACV) mantinham as ligações aéreas regulares entre as ilhas de São 
Tiago, São Vicente, Sal, Boavista e São Nicolau. As tropas em serviço na Ilha 
de São Tiago, seriam servidas por malas directas expedidas, quer do Sal quer 
de São Vicente.

Como cerca de 70% dos efectivos militares do CTI se encontravam na Ilha 
do Sal, definiu-se logo a necessidade de situar naquela Ilha o Órgão Postal 
de maior importância e dotá-lo de um Oficial e de um Sargento graduados. 
A Chefia do Serviço ficou instalada na Ilha de São Vicente por determinação 
do Estado-Maior do CTI. Para o efeito, foi cedido um espaço no bloco do 
Pelotão de Comando e Serviços que foi equipado com o material indispen-
sável para a sua utilização.
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Foram efectuados os habituais contactos com os CTT locais, tendo-se 
obtido acordos de colaboração para a abertura à exploração da EPM-7.

Como o Órgão Postal de São Vicente, designado por EPM-7, não podia 
funcionar sem o apoio do elemento colocado na Ilha do Sal, procedeu-se à 
ampliação da rudimentar organização do SPM que já ali existia, desde 6 de 
novembro de1961, através do Posto de Trânsito 17. 

Assim, em 10 de Setembro de 1962, entrava em regime de exploração 
postal a EPM-17. Funcionaram em Cabo Verde a EPM-7, a EPM-17, a PMC-
107, na cidade da Praia, e o PMC-117, em S. Vicente (figura 17).

Figura 17 – Carta registada do PMC 117, remetida de S. Vicente  
de Cabo Verde para Leiria, em 22 de Agosto de 1966. 

A Estação Postal, com a designação de EPM-7, iniciou a sua actividade em 
31 de Agosto de 1962, ficou instalada em São Vicente e foi chefiada pelo 
Alferes Américo Augusto Alves de Lima. Durante o período de 1965 a 1967, 
a Chefia do Serviço Postal Militar do CTI de Cabo Verde esteve a cargo do 
Tenente Francisco Nascimento Ramos que acumulava as funções de Chefe da 
EPM-7. Em 1968, a Chefia esteve a cargo do Tenente Rafael Pereira Lopes, 
enquanto a Estação Postal Militar na Ilha do Sal esteve entregue ao Tenente 
João da Luz Gomes.

O último Chefe do SPM em Cabo Verde foi o Capitão Álvaro Gonçalves 
Serra.

5 – Serviço Postal Militar em São Tomé e Príncipe
A 14 de Setembro de 1962, chegou a esta Província o Chefe do Serviço 

Postal Militar com o objectivo de instalar o SPM. 
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A organização do Serviço nesta Província9 não levantou qualquer dificul-
dade dado o pequeno efectivo de tropas, quer de reforço quer da guarnição 
normal. A EPM-2, Estação Postal Militar de 2.ª classe, foi criada pelo Alvará 
n.º 1, de 22 de Setembro de 1962, da Repartição Provincial dos Serviços dos 
Correios Telégrafos e Telefones, publicado no n.º 43 do Boletim Oficial de 
S. Tomé e Príncipe, de 25 de Outubro de 1962. 

Pelo Comando Militar, foi cedido um pequeno compartimento no bloco 
da Companhia de Comando Militar de S. Tomé, sendo mais tarde transferida 
para o Quartel General do Comando Territorial Independente.

A Chefia da EPM-2 foi confiada ao Aspirante a Oficial graduado António 
Escoval Charrama. 

Como as tropas se encontravam aquarteladas em vários locais da cidade 
e fora dela, foi montado um Serviço de Estação Postal Auto para efeitos de 
recolha e distribuição do correio.

Para a unidade militar destacada na Ilha do Príncipe foi assegurada a 
expedição e recolha da correspondência através da via aérea, que utilizava 
os aviões das linhas aéreas civis, dos Serviços de Transportes Aéreos de  
S. Tomé – STA. 

A partir de 1968, a EPM-2 (figura 18) ficou definitivamente alojada em 
instalações próprias, no Quartel-General que, para esse efeito, foram cons-
truídas. Chefiava então o SPM, o Tenente José Henrique Pargana Calado.

Figura 18 – 1968, a equipa da EPM2, chefiada pelo  
Tenente José Henrique Pargana Calado.

 9 Idem, pág. 125-131.
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No aspecto postal, a Província era servida de forma deficitária especial-
mente quanto à recepção de correspondência procedente da Metrópole. Com 
a finalidade de melhorar esta situação, foram dadas indicações à EPM-9 em 
Lisboa, para que fizesse a remessa do correio aproveitando também os aviões 
da linha aérea, Lisboa-Luanda-São Tomé (figura 19). 

Figura 19 – Etiqueta de mala de 
correio para a EPM-2 em S. Tomé 

transportada pela TAP e DTA.

Apesar de tudo, as correspondências sofriam atrasos, visto que os aviões 
da Força Aérea demoravam normalmente quatro dias a percorrer este trajec-
to. 

Em 1970, a guarnição militar normal de São Tomé e Príncipe era consti-
tuída pelo Quartel-General e a sua Companhia de Comando e Serviços (CCS), 
Repartições do Comando e outros serviços, em que se incluía o SPM. 

O total dos efectivos militares, da responsabilidade do Comando Militar, 
era de 750 a 800 homens.

Na Província de São Tomé e Príncipe havia uma guarnição da Polícia de 
Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana na dependência direc-
ta do Governo da Província e que, como já foi referido anteriormente, utili-
zavam também os serviços do SPM. 

Em 1974, já com outra dimensão, a EPM-2 estava guarnecida com um 
Alferes e dois Sargentos e era chefiada pelo Capitão Abel Pereira Lontro.

6 – Serviço Postal Militar em Moçambique
A organização do SPM em Moçambique10, em Setembro de 1962, alicerçou-

-se na criação de três Estações Postais Militares.
A grande maioria dos efectivos militares estacionados nesta Província lo-

calizava-se no Norte e no Centro.
As três ligações aéreas semanais dos aviões da TAP, a partir de Lisboa, na 

linha de África, destinavam-se, um, à cidade de Lourenço Marques, outro, à 

10 Idem, pág. 132-153.
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cidade da Beira, e um terceiro, fazia escala nas duas cidades. Estes voos eram 
efectuados em avião Lockheed Super Constellation, a partir de Lisboa.

Ficou assim estabelecido que os Órgãos Postais a instalar seriam uma 
Estação Postal Militar Principal na Beira (EPM-4) e duas Secundárias, uma, 
em Lourenço Marques (EPM-14), no Sul da Província, e outra, em Nampula 
(EPM-24), no Norte.

A Chefia do Serviço Postal Militar Regional (SPMR) ficou instalada em 
Lourenço Marques (figura 20).

Figura 20 – Moçambique – Lourenço Marques, Setembro de 1962.  
Primeiros elementos que constituíram a guarnição do SPM em Moçambique, 

trabalhando em instalações provisórias. Em cima da mesa e em primeiro plano, 
a primeira marca de dia da EPM-14. Da direita para a esquerda, o Tenente Aguinaldo 

Raposo de Andrade, Capitão José Ferrão Dinis (sentado), Alferes Joaquim Pires 
Afreixo, Alferes Francisco Nascimento Ramos e o Aspirante José Saraiva Dantas.
 
A EPM-14 foi criada por Alvará da Direcção Provincial dos Correios Telé-

grafos e Telefones, de 10 de Outubro de 1962, publicado no Boletim Oficial 
II série, n.º 44 de 3 de Novembro de 1962. Esta Estação ficou instalada em 
duas dependências do Quartel-General, tendo aberto à exploração postal em 
16 de Outubro de 1962.

Figura 21 – Carta oficial, isenta de 
franquia, registada, remetida da 

EPM-14, em Lourenço Marques, para 
a chefia do SPM, em Lisboa, em 6 

de Maio de 1969.
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A Chefia desta Estação foi confiada ao Alferes graduado Joaquim Pires 
Afreixo.

A Chefia do Serviço Postal Militar Regional (SPMR) de Moçambique ficou 
instalada em Lourenço Marques, tendo sido nomeado para seu primeiro che-
fe o Capitão graduado José Ferrão Dinis.

Concluída a instalação da EPM-14 (figura 21), seguiu, em 22 de Outubro 
de 1962, o Major Ernesto Tapadas, a bordo do navio Angola, com destino à 
cidade da Beira, com o objectivo de instalar e abrir à exploração a Estação 
Postal Militar Principal, a EPM-4. Acompanhavam-no o Chefe do SPMR e os 
Oficiais destinados ao futuro Serviço.

Esta Estação, foi criada por Alvará, datado de 20 de Outubro, e publicado 
no Boletim Oficial II série, n.º 45 de 10 de Novembro de 1962, e ficou ins-
talada numa dependência, no aquartelamento do Batalhão de Caçadores da 
Beira. 

A EPM-4 entrou em funcionamento em 29 de Outubro de 1962.
A Chefia da EPM-4 ficou atribuída ao Tenente graduado Aguinaldo Rapo-

so de Andrade. 
Em 26 de Outubro de 1962, foi criada a EPM-24, em Nampula, por Alva-

rá, datado de 20 de Outubro, e publicado no Boletim Oficial II série, n.º 45, 
de 10 de Novembro de 1962, chefiada pelo Alferes graduado Francisco do 
Nascimento Ramos.

Esta Estação, localizada em zona onde se encontrava concentrado o maior 
efectivo de tropas, viria a ser o Órgão Postal com maior tráfego em Moçam-
bique (figura 22).

Figura 22 – Carta registada, remetida da EPM-24, em Nampula,
para Lisboa, em 21 de Abril de 1970.
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Em 1973, com nove centenas de Indicativos Postais atribuídos à RMM, 
constituiu-se um esquema de localização e de encaminhamento postal ade-
quado, apoiado por cada um dos Órgãos de execução postal EPM e PMC, 
que formavam a rede postal militar da Província.

O Serviço de Ficheiro ficou centralizado em Lourenço Marques, visto que, 
inicialmente, só o Quartel-General da Região Militar de Moçambique dispunha 
de ficheiros do seu pessoal. Este Serviço transitou posteriormente, em Junho 
de 1971, para a EPM-24, sediada em Nampula, acompanhando a transferência 
do Quartel-General da Região Militar, do Comando Naval e do Comando da 
Região Aérea, para esta cidade.

De salientar a grande utilidade deste Serviço do SPM, sem o qual haveria 
muitas dezenas de milhares de cartas, impressos, aerogramas, encomendas 
postais e até valores declarados que teriam que ser devolvidos aos remeten-
tes, por flagrante impossibilidade de entrega aos seus destinatários.

A movimentação das malas de correio, entre Moçambique e a Metrópole, 
fazia-se sempre pela via aérea civil ou militar, ou seja, pela TAP ou pelos TAM.

Tal como já fizemos referência na Província da Guiné, também em Mo-
çambique se prestou assistência postal aos militares a bordo dos navios.

Efectivamente, por proposta da Chefia do SPMR e com o despacho favo-
rável do General Comandante da Região Militar, de 7 de Março de 1968, foi 
determinado fazer deslocar para bordo dos navios, fretados pelo Ministério 
do Exército, uma Delegação Postal do SPM, a fim de prestar assistência às 
tropas embarcadas, durante a navegação ao longo dos 2 795 Km de extensão 
da costa moçambicana (figura 23).

Figura 23 – Postal remetido de Moçambique para Lisboa, em 16 de Agosto de 1968, 
de bordo do navio Vera Cruz, de transporte de tropas, a caminho do porto de 

Nacala. Marca de dia SPMR/data/BORDO – TT para marcação de correspondência 
militar. Postal circulado na segunda viagem de um transporte de tropas, em que 

funcionou uma Estação Postal Militar a bordo.
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A primeira referência a este serviço prestado a bordo data de 10 de Maio 
de 1968.

Ao contrário do que acontecia na Guiné, em que a equipa do SPM se 
deslocava e trabalhava no navio enquanto ancorado, em Moçambique, a 
equipa acompanhava as tropas embarcadas até ao último cais de desembarque, 
desde Lourenço Marques até Mocimboa da Praia, no extremo Norte da Pro-
víncia. Permaneciam no navio e acompanhavam os militares que, depois de 
rendidos, regressavam à Metrópole e aos quais prestavam assistência postal 
durante a viagem, no sentido inverso até Lourenço Marques. 

O movimento postal do SPM em Moçambique, à semelhança do que 
aconteceu nas outras Províncias, teve um significativo crescimento anual, 
como se pode verificar no quadro abaixo.

SERVIÇO POSTAL MILITAR REGIONAL
Movimento de correspondências 

 1966 1967 1968
Correspondência franquiada 9 015 729 16 912 349 22 673 101
Corresp. Isenta / Aerogramas 7 450 009 11 622 398 16 352 524
Correspondência Registada  208 028  291 195  409 450
Correspondência classificada  191 625  301 223  430 759
Encomendas Postais  2 586  37 672  43 988
Peso das malas expedidas (Kg) 367 244 620 267 1 009 146

Em 1973, os Órgãos Postais Militares nesta província compreendiam uma 
Estação Postal Militar Principal, seis Estações Postais Militares Secundárias e 
três Postos Militares de Correio.

Neste ano, o SPM nesta Província servia aproximadamente 58 000 homens, 
pertencentes a 642 unidades militares conforme está representado no quadro.

Movimento Postal em Moçambique em 1973 

Órgão Postal
Unidades
assistidas

Correio Ordinário Aerogramas
Expedido Expedidos

EPM – 4 120 1 015 481 1 149 994
EPM – 14 84 1 600 194 1 101 770
EPM – 24 115 1 005 560 1 665 990
EPM – 34 86 1 504 064 1 523 630
EPM – 44 91 1 604 945  1 300 571
EPM – 54 24 810 027 903 000
EPM – 64 70 1 830 029 1 597 211
PMC – 104 12  252 407 210 200
PMC – 114 28 255 619 204 315
PMC – 124 12 248 621 281 550

Total 10 126 947 9 938 231
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7 – Serviço Postal Militar em Timor
O SPM em Timor11 foi criado por Despacho do Ministro do Exército, em 

11 de Dezembro de 1962. Em 6 de Janeiro de 1963, seguiu para Timor, por 
via aérea, o Chefe do SPM, Major Ernesto Tapadas, que aí se deslocou para 
montar o SPM. Fazia-se acompanhar pelo Alferes graduado Luís Gonçalves 
de Lima, que ia chefiar a futura EPM-5 e pelo Furriel graduado José Moreira 
Marques, nomeado para reforço do pessoal da estação.

 A EPM-5 abriu à exploração postal em 15 de Janeiro de 1963. Nesta data, 
e por não estar disponível uma marca de dia do SPM, terá sido utilizada uma, 
requisitada aos CTT locais.

 A EPM-5 ficou instalada em Taibesse, próximo de Dili, em edifício loca-
lizado nas proximidades do Quartel-General (figura 24). 

Figura 24 – Timor-1964. O 2.º Sargento Fernando Delgado Oliveira  
em frente ao edifício da Estação Postal Militar-5, em Taibesse.

Em 1965, o Tenente Fernando Gonçalves Dias Costa, substituiu o Alferes 
Gonçalves de Lima na Chefia da EPM-5 e o Sargento Fernando Delgado Oli-
veira substituiu o Sargento Marques, em Junho de 1963. 

O Posto Militar de Correio em Baucau, PMC-105, entrou em funcionamen-
to em 8 de Fevereiro de 1965 tendo ficado instalado junto ao Comando de 
Sector e Batalhão de Caçadores 12.

Em 1963, quando da instalação do SPM, a Província de Timor era servida 
por um voo internacional por semana, aumentando para dois, só nos anos 
70 (figura 25). 

11 Idem, pág. 154-161.
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Figura 25 – Carta registada, remetida de Timor (Díli) para Lisboa,
com marca de dia da EPM-5, de 16 de Setembro de 1972.

Nos primeiros anos, o transporte do correio do SPM por via terrestre, no 
interior da Província, era feito em viaturas militares por estradas de montanha, 
de muito má qualidade e que frequentemente se tornavam intransitáveis, na 
época das chuvas, o que originava atrasos consideráveis na entrega da cor-
respondência.

Os responsáveis pelos CTTU de Timor, ao contrário do que aconteceu nas 
outras Províncias, recusaram inicialmente qualquer colaboração na organização 
do Serviço Postal Militar e ofereceram alguma resistência à instalação da EPM-5.

Também a criação do PMC-105 em Baucau não foi pacífica, tendo rece-
bido forte oposição por parte dos CTT locais. 

A criação do PMC-105 era fundamental para uma rápida e eficaz distribui-
ção do correio destinado às unidades da área de Baucau (figura 26).

A partir de 1973, começaram as obras de construção do edifício da aero-
gare e apetrechamento necessário do aeroporto de Baucau, para benefício 
do tráfego internacional.

Sempre que se justificava, o transporte de tropas, de e para Timor, para 
rendição dos efectivos, era efectuado por aviões a jacto fretados às compa-
nhias aéreas internacionais que utilizavam, para o efeito, o aeroporto de 
Baucau.

Em 1975, o PMC-105, era chefiado pelo 1.º Sargento Joaquim Dias Albino, 
tendo encerrado as suas actividades em 31 de Março de 1975, sendo o espó-
lio deste Posto entregue na EPM-5.

A EPM-5, chefiada pelo Capitão Fernando Gonçalves Dias da Costa, na 
sua segunda comissão de serviço em Timor, encerrou apressadamente à ex-
ploração postal, em 26 de Agosto de 1975, após os graves tumultos que 



727

ocorreram em Dili e que resultaram da confrontação das diferentes forças 
políticas locais, emergentes após o 25 de Abril de 1974. O Governador de 
Timor e as Autoridades Militares Portuguesas retiraram para a Ilha de Ataúro, 
localizada 30 Km em frente a Dili, no dia 27 Agosto de 1975.

Figura 26 – Timor-Baucau, 1973. Recepção das malas de correio  
pelo pessoal do PMC-105, no aeroporto de Baucau. A matrícula do avião,  
permite identificar um dos dois bimotores, De Haviland DH – 104 Dove,  

ao serviço dos Transportes Aéreos de Timor.

A Indonésia invade e ocupa o território de Timor, em 7 Dezembro desse 
ano.

8 – Serviço Postal Militar em Macau
Em Macau, apesar de ser a mais pequena das Províncias, quer em dimen-

sões territoriais quer em pessoal militar, era bem servida por transportes 
aéreos internacionais, a partir de Hong Kong, e o sistema de distribuição e 
entrega do correio era sobreponível ao utilizado na Metrópole.

Em 24 de Janeiro de 1963, desembarcou em Macau o Major graduado do 
SPM Ernesto Dias Tapadas, vindo do CTI de Timor, a fim de proceder à 
montagem do Serviço Postal Militar12. 

Por Alvará n.º 1/1963, de 31 de Janeiro, da Repartição Provincial dos Ser-
viços de Correios, Telégrafos e Telefones de Macau, publicado no Boletim 

12 Idem, pág. 162-166.
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Oficial de Macau com o n.º 5, foi criada a EPM-3, Estação Postal de terceira 
classe, destinada ao Serviço Militar. 

Nesse Alvará, ficou estabelecido que a estação se destinava aos serviços 
postais de venda de selos, recepção e expedição de correspondência ordiná-
ria e registada, ficando a chefia a cargo do funcionário militar ou militarizado 
a prover pelos Serviços Militares.

A EPM-3 abriu à exploração postal em 28 de Fevereiro de 1963, tendo 
ficado instalada no Pavilhão onde funcionava a Liga dos Combatentes da 
Grande Guerra (figura 27), localizado no Jardim de São Francisco, defronte 
do Quartel-General. O edifício era composto por dois pisos, funcionando no 
rés-do-chão a Estação Postal e no primeiro piso a Chefia do Serviço Postal. 
O responsável pela Chefia acumulava as funções de Chefe da EPM-3. 

Figura 27 – Macau - Jardim de São Francisco.
Edifício onde funcionou a Estação Postal Militar 3.

O primeiro Chefe desta Estação foi o Aspirante Altino de Bastos.
Com a montagem e funcionamento do Serviço em Macau ficou concluído 

o plano de organização do Serviço Postal Militar no Ultramar.
A EPM-3 funcionou em Macau durante o período de 28-2-1963 a 31-10-

1974 (figuras 28 e 29).
A Chefia da EPM-3 foi sucessivamente entregue ao Tenente João Gonçal-

ves Pinheiro (1964-1966), Tenente Joaquim Pires Afreixo (1966-1968), Tenen-
te Francisco Nascimento Ramos (1968-1972) e ao Tenente António Conceição 
Domingos, que encerrou a Estação em 1974. 
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Figura 28 – Carta remetida de Macau, com marca de dia da EPM-3,  
de 1 de Abril de 1967.

 

Figura 29 – Aerograma editado pelo Movimento Nacional  
Feminino (MNF) de Braga, franquiado com a taxa de 30 avos,  
remetido em 30 de Maio de 1969, por militar da Companhia  

de Polícia Militar 2428 de Macau, para elemento da  
Companhia de Artilharia 2329, em Moçambique.

Através da Nota Circular n.º 15/74 P.º G-35/118 da CSPM/ME, de 9 de 
Outubro de 1974, é extinto, a partir de 1 de Novembro, inclusive, o Serviço 
Postal Militar em Macau, e encerrada a Estação Postal Militar n.º 3. O Alvará 
de encerramento tem o n.º 1/1974, e foi publicado em 2 de Novembro de 
1974, no n.º 44 do Boletim Oficial de Macau. 
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As instalações do SPM foram entregues ao Governo do Território. Após o 
encerramento, cessou a expedição e recepção de aerogramas militares, pelo 
que toda a correspondência particular e oficial passou a ser obrigatoriamen-
te franquiada, a fim de ter encaminhamento pelos CTT. 

A soberania portuguesa sobre o território de Macau manteve-se após o 
encerramento desta Estação Postal Militar.

A dimensão que foi atingida pelo SPM pode ser revelada pelo seu movi-
mento postal. Assim, entre 1961 e 1975, transportaram-se 20 573 toneladas de 
correio e encomendas, com uma expedição média diária de quase 10 tonela-
das. Também neste período, transitaram pelo SPM mais de 2 milhões e meio 
de contos em valores declarados e mais de 72 000 contos em vales de correio.

A insígnia utilizada pelo SPM foi aprovada por Despacho Ministerial de 9 
de Maio de 1963, e era constituída por um gládio de prata, guarnecido a 
ouro, apontado para cima, uma estrela formada por seis raios de ouro e, 
sobre o conjunto, uma carta em prata. 

O SPM usava com todo o mérito no seu Brasão a divisa “A VIDA POR 
UMA MENSAGEM”.

O SPM foi extinto, em cumprimento do Despacho 104/REO, de 10 de 
Julho de 1981, do General Garcia dos Santos, Chefe do Estado-Maior do 
Exército.

Assim, todas as actividades do Serviço Postal Militar terminaram em 31 de 
Dezembro de 1981.
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** Comandante do Regimento de Infantaria 2, com sede em Abrantes, e que integrava a Divisão 
Nuno Álvares (1957/59). Serviu em Timor (1959/62), em Angola (1963/65, na Guiné (1967/69) 
e em Moçambique (1971/73).

Coronel José Aparício**

Como é conhecido, ao longo dos tempos, as Forças Armadas Portuguesas 
tiveram Serviços Postais Militares próprios em duas ocasiões específicas:

1. Primeiro, durante a 1ª Grande Guerra, em apoio ao Corpo Expedicio-
nário Português (CEP) enviado para a Flandres, em 1916;

2. Depois, no início da Guerra do Ultramar, no 2º trimestre de 1961, na 
então Província Ultramarina de Angola, e nos anos subsequentes, na 
Guiné e Moçambique até ao final.

Entretanto, entre estes dois períodos, concretamente nos anos de 1958/59, 
realizaram-se no Campo Militar de Santa Margarida as manobras anuais da en-
tão 3ª divisão, “Nun’Alvares”. Conforme o Quadro Orgânico das divisões ame-
ricanas desse tipo, e em que a divisão portuguesa se baseava, havia necessida-
de de constituir uma secção postal para o tratamento do correio. Na minha 
modesta opinião, a experiência que se adquiriu no serviço postal da divisão 
Nun’Álvares foi muito importante para o desenvolvimento do Serviço Postal 
Militar (SPM) criado posteriormente quando se iniciou a guerra do Ultramar.

Para a criação dessa secção postal na divisão portuguesa, o então Chefe 
do Estado-Maior do Exército (CEME), general Câmara Pina, solicitou aos CTT 
um elemento devidamente qualificado. Os Correios indicaram, então, para o 
efeito, o Chefe dos Serviços de Exploração dos CTT de Elvas, Ernesto Lou-
renço Dias Tapadas. Muitos dos militares que então integraram a divisão 
conheceram o então capitão graduado Ernesto Tapadas, e alguns dos poucos 



Revista Militar

732

elementos dos CTT que trouxe consigo. Então, nas grandes manobras anuais 
de agosto/setembro, concentravam-se na zona de Santa Margarida até a Pon-
te de Sor, cerca de 15.000 militares. Então, nas reuniões de estado-maior 
preparatórias dos movimentos operacionais a serem efetuados durante os 
exercícios, os oficiais de transmissões dos grandes regimentos (Abrantes, 
Tomar e Leiria) estavam sempre presentes para conhecerem com antecipação 
as futuras localizações dos Postos de Comando das suas unidades, para onde, 
em tempo oportuno, tinham de lançar linhas telefónicas. Foi nessas reuniões 
que, como oficial de transmissões do RI2 (Abrantes), conheci e convivi com 
o Capitão graduado Ernesto Tapadas. Um alentejano típico, com um conta-
giante bom humor, muito realista e objetivo, que tornava fácil as situações 
complicadas que por vezes ocorreram. A sua atuação nas manobras foi um 
êxito completo, bem realçado pelos oficiais observadores americanos que 
acompanhavam os exercícios. No final das manobras, o diretor Ernesto Ta-
padas regressava sempre às suas funções em Elvas.

Quando, em Março de 1961, ocorreram os graves incidentes no Norte de 
Angola, nos meses de abril e maio seguintes chegaram a Luanda vários bata-
lhões e companhias, a maior parte foi logo encaminhada para o Norte, para 
as zonas afetadas. Os CTT em Angola tinham, na altura, estações do correio 
apenas nas grandes cidades ou povoações importantes. O avolumar do correio 
enviado da metrópole para as tropas cedo entupiu a estação de Luanda, que, 
incapaz de resolver a situação, o encaminhou na sua totalidade para o Quartel-
-General da Região Militar de Angola onde se amontoou desordenadamente.

Em 23 de Junho de 1961, o CEME, ainda o general Câmara Pina, requisi-
tou formalmente aos CTT o ainda chefe de serviço Ernesto Tapadas, que de 
novo graduou em capitão e encarregou de organizar e pôr em funcionamen-
to um Serviço Postal Militar. Assim nasceu o SPM que, durante todo o tempo 
que existiu, desenvolveu um trabalho notabilíssimo.

Comparando o Serviço Postal de Campanha (SPC) da 1ª Grande Guerra e 
o SPM da Guerra do Ultramar, há alguns pontos comuns, mas também assi-
naláveis divergências. Assim:

• O SPC foi criado em 14 de Dezembro de 1912, mas a sua primeira atu-
ação conhecida só ocorreu em 1916, nas manobras militares efetuadas 
na região de Tancos; por várias dificuldades, só em 1917 é que se tornou 
operacional em França;

• O SPM foi criado em 23 de Junho de 1961; um mês depois (21 de Julho 
de 1961), a Estação Postal Militar de Luanda (EPM6) entrou em funcio-
namento normal;

• Ambos os Serviços Postais tiveram à sua frente funcionários dos CTT; o 
SPC teve com principal responsável o engenheiro Humberto Serrão, 
graduado em capitão; o SPM teve como diretor o chefe de serviços 
Ernesto Tapadas, inicialmente também graduado em capitão;
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• O SPC só funcionou regularmente a partir de 1917 apoiando, durante alguns 
meses apenas, os 55.000 militares estacionados em França; o SPM esteve 
operacional desde o início da Guerra do Ultramar (21 de Julho de 1961) 
até à sua extinção, em 10 de Julho de 1981, apoiando cerca de um milhão 
de militares portugueses espalhados pelos vários Teatros de Operações, a 
dezenas de milhar de quilómetros de distância e em vários continentes;

• Enquanto o SPC se organizou em Estações Postais junto dos Quartéis-
-Generais das divisões do CEP e a partir daí até aos diferentes batalhões 
e Grupos, o SPM era muito descentralizado, com uma Chefia em Lisboa, 
várias “Estações Postais Militares (EPM)” nas cidades mais importantes da 
Metrópole e do Ultramar, e Postos Militares de Correio (PMC) nos locais 
onde na proximidade se encontrassem maior número de unidades militares.

Como já referido, a primeira situação crítica resolvida foi fazer chegar ao 
seu destino a enorme quantidade de correio acumulado em Luanda, desde o 
início da guerra em Angola.

Entretanto, foram definidos os critérios para os códigos de endereços de 
todas as unidades dos três ramos das Forças Armadas Portuguesas, os cha-
mados Indicativos Postais (IP). Todos os endereços consistiam nas três letras 
indicativas do Serviço (SPM), logo seguido de quatro dígitos. Destes, o últi-
mo dígito indicava a Província Ultramarina (PU) de destino, correspondendo 
inicialmente o “1” ao então Estado da Índia, o “2” a S. Tomé, o “3” a Macau, 
o “4” a Moçambique, o “5” a Timor”, o ”6” a Angola, o “7” a Cabo Verde, o 
“8” à Guiné, e o “9” à Metrópole.

Os três dígitos iniciais de cada endereço indicavam o número da unidade 
ou subunidade do destinatário. Porém, como, cedo, o número de unidades 
passou a ser da ordem do milhar, estes três dígitos passaram a ser determi-
nados pelo Estado-Maior do Exército (EME) para as unidades mobilizadas no 
continente, e pelos Comandos Militares Ultramarinos para as unidades cons-
tituídas nos Territórios à sua responsabilidade.

Inicialmente, os navios da Armada tinham normalmente como último dí-
gito do seu IP o correspondente à PU onde se encontravam atribuídos. Como, 
porém, alguns dos navios se movimentavam operacionalmente entre as PU, 
ou para «fabricos» em docas de países vizinhos, algumas dificuldades de en-
caminhamento surgiram. A situação só se resolveu depois da queda do Esta-
do da Índia, passando então o último dígito “1” a ser o IP de navio da Arma- 
da; os restantes dígitos eram designados pelo Estado-Maior da Armada (EMA) 
e que indicavam o navio onde se encontrava embarcado o destinatário.

Em agosto de 1961, foi aprovado o «aerograma», depois de muitas e compli- 
cadas reuniões tuteladas pelo Secretário-Geral da Defesa Nacional (SGDN) com 
a administração dos CTT e com cada uma das diferentes administrações dos 
CTT do Ultramar (CTTU). O «aerograma» deveria ter o peso máximo de 3 gra- 
mas, e as suas dimensões máximas de 150x105 mm e mínimas de 100x70 mm. 

A História do Serviço Postal Militar durante a Guerra do Ultramar 
(1961/1974)
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O Movimento Nacional Feminino (MNF) foi posteriormente autorizado a pro-
duzir e distribuir aerogramas, mas a ideia, e todos os trabalhos para o con-
seguir, foram de Ernesto Tapadas.

Uma das lutas mais intensas e difíceis que Ernesto Tapadas travou foi com 
as autoridades de segurança (PIDE/DGS) e com as autoridades alfandegárias 
nacionais; ambas tinham autoridade e competências exclusivas na Metrópole e 
nas diferentes PU. A PIDE/DGS, na Metrópole e nas diferentes PU, “bisbilho-
tava”, ou retinha, correspondência a seu bel-prazer nas estações dos CTT e 
CTTU. Por seu lado, as alfândegas verificavam os conteúdos de todas as enco-
mendas em movimento de um lado para outro, cobrando, na maioria dos casos, 
direitos alfandegários. As diferentes reuniões sobre estas matérias tiveram tam-
bém sempre lugar na SGDN e sob a sua égide. Ernesto Tapadas conhecia em 
pormenor a mecânica interna dos CTT, mas também os controlos que aquelas 
entidades exteriores exerciam sobre a correspondência. Com a preocupação 
permanente de que todo o correio chegasse aos seus destinatários no mais 
curto espaço de tempo, obstinadamente tudo fez para que não houvesse qual-
quer interferência exterior sobre o correio militar, o que conseguiu brilhante-
mente. Alguns intervenientes nessas reuniões contaram depois o argumento 
básico que usou com toda a simplicidade, sobre um chouriço enviado por uma 
mãe portuguesa para um seu filho soldado em comissão no Ultramar; se fossem 
efetuados os controlos que pretendiam, o chouriço iria chegar ao destino cer-
tamente em muito mau estado! Em altura de total empenho da Nação no apoio 
aos largos contingentes de tropa enviados para Angola, ninguém insistiu na 
exigência de controlo extra sobre a correspondência para os militares!

Como já mencionado, em 21 de Julho de 1961 entrou em funcionamento 
pleno a EPM6 guarnecida inicialmente por elementos dos CTT de Angola.

O SPM foi-se entretanto organizando à medida das necessidades opera-
cionais crescentes e também projetando o próximo futuro nas outras PU. 
Assim, quando se iniciaram as hostilidades na Guiné e em Moçambique, o 
SPM já ali se encontrava devidamente organizado e operacional.

A organização geral do SPM baseava-se numa Chefia em Lisboa (inicial-
mente, na Graça, depois, no Forte do Bom Sucesso, até à sua extinção); nas 
cidades mais importantes da Metrópole e do Ultramar foram criadas Estações 
Postais Militares (EPM). Nos locais onde nas diferentes PU se encontravam 
maior número de unidades militares foram constituídos Postos Militares de 
Correio (PMC). Nos principais aeroportos de cada território existiam EPM 
secundárias. Em Lisboa, no Aeroporto do Figo Maduro, funcionava uma das 
mais importantes do sistema, a EPM19. Todo o correio aéreo para militares 
não entrava no circuito normal dos CTT e CTTU.

Globalmente, existiam nove EPM na Metrópole e Ilhas Adjacentes, em 
Angola, foram criadas seis EPM e treze PMC, na Guiné, uma EPM e três PMC, 
em Moçambique, sete EPM e sete PMC. Em cada território havia uma EPM 
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principal identificada pelo último dígito referente ao território onde se encon-
trava, e as EPM secundárias que fossem consideradas necessárias; neste caso, 
a sua identificação consistia em dois dígitos, sendo o primeiro o identificador 
da estação, e o segundo, o da EPM principal de quem dependia.

No fim da linha organizacional, encontravam-se os Encarregados da De-
legação Postal Militar da Unidade (EDPU), normalmente os primeiros-cabos 
escriturários das diferentes subunidades que, para o efeito, recebiam a for-
mação adequada para lidarem com o correio.

Todas as EPM e PMC tratavam, e desembaraçavam, todo o tipo de correio, 
correio oficial, correio normal, registos, encomendas, até valores declarados 
para o envio de dinheiro. Quando da permanência dos maiores efetivos em 
África, a média diária de transporte de correio era de cerca seis toneladas de 
correio e encomendas; e o volume total de correio transportado foi de cerca 
de vinte e uma mil toneladas. Além dos milhões de aerogramas e de cartas, 
transitaram pelo SPM dois milhões e meio de contos em valores declarados 
e cerca de 70 mil contos em vales do correio. Foram realmente notáveis os 
trabalhos desenvolvidos com total segurança.

O SPM foi um serviço totalmente constituído por milicianos, graduados 
em oficiais (cerca de 200) e sargentos (cerca de 500). Face a dificuldades 
crescentes no recrutamento nos CTT, a partir de 1966, o recrutamento passou 
a fazer-se entre os oficiais e sargentos milicianos do recrutamento geral, a 
quem era dado um curso específico no Centro de Instrução do SPM no For-
te do Bom Sucesso, em Lisboa.

Em 10 de Julho de 1981, o SPM foi extinto, cessando toda a atividade em 
31 de dezembro desse ano.

Com a discrição e a simplicidade com que iniciaram a sua Missão, assim 
a terminaram, sem o reconhecimento público que tanto mereceram. 

É por isso de toda a justiça esta homenagem nacional que hoje se cumpre 
devidamente.

Todos os milhares de militares portugueses que, de 1961 a 1981, serviram 
no Império, e naturalmente todos os seus familiares, sentem uma enorme 
dívida de gratidão para com Ernesto Tapadas, e para com todos os que inte- 
graram o SPM durante toda a sua existência. Muitos anos passados, TODOS, 
não nos esquecemos do muito que Vos devemos.

Referências Bibliográficas
Arquivo Histórico Militar, Serviço Postal Militar, Cx 569.

Barreiros (Eduardo e Luís), Guerra Colonial /1961-1974, História do Serviço Postal 
Militar, Edição dos autores, Lisboa 2000.

Serrão (Humberto Júlio da Cunha), O Serviço Postal do Corpo Expedicionário Português, 
Ed CTT.

Notas pessoais do autor do artigo.

A História do Serviço Postal Militar durante a Guerra do Ultramar 
(1961/1974)



Revista Militar

736

AMM_RevMilitar_160x230_Repsol_Tema_Caminho_PB_2019.pdf   1   7/10/19   4:17 PM



737

Revista Militar

N.º 8/9 – agosto/setembro 2020

pp. 737-743

Os aerogramas e o Serviço Postal Militar em 
Angola durante a Guerra Colonial 

* Licenciatura em Relações Internacionais pela Escola de Economia e Gestão da Universidade 
do Minho.

Dr.ª Joana Catarina Ramos Castro*

Introdução 
Desde 1917, quando Portugal iniciou a sua jornada na I Guerra Mundial, que 

se tentou implementar uma primeira experiência para estabelecer um contacto 
entre os militares destacados na Flandres com os seus parentes mais próximos. 

Em 1961, com o início da guerra no Ultramar, com o envio dos primeiros 
contingentes, torna-se fulcral estabelecer um contacto entre aqueles que se 
encontravam na Metrópole e os militares que se encontravam na Guerra Co-
lonial. Sem esquecer as experiências passadas, logo em Abril de 1961 é cria-
do pelo Movimento Nacional Feminino (MNF) um serviço de distribuição e 
envio de aerogramas, que mais tarde, em 1971, passa a estar sob a alçada do 
Serviço Postal Militar.

1 –  A emergência do Movimento Nacional Femi-
nino e o Serviço Postal Militar 

A Guerra Colonial (1971-1974), decorrida nos territórios ultramarinos de 
Angola, Moçambique e Guiné, contou com cerca 149 mil efectivos militares, 
e desse total cerca de 65 mil estiveram presentes no teatro de operações em 
Angola. 

Face à crescente onda de guerra e insegurança por parte das primei- 
ras rebeliões a que se assistia no norte de Angola, processa-se o envio dos 
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primeiros contingentes militares, a 21 de Abril de 1961, a bordo do navio 
Niassa. 

Para a manutenção do bem-estar dos militares era necessário contacto com 
as suas famílias, e este assentava através da troca assídua de aerogramas. 
Nesse sentido, a 28 de Abril, é criado o serviço de distribuição dos aerogra-
mas pelo MNF. 

O MNF era uma organização representada por Cecília Supico Pinto (espo-
sa de Luís Supico Pinto, ministro da economia durante o governo de Salazar) 
e contava com o auxílio de várias mulheres da alta burguesia da época. Teve 
um papel fundamental no apoio moral e social aos soldados e suas famílias. 
O MNF imprimia e distribuía e os aerogramas que serviam como meio de 
comunicação entre aqueles que se encontravam no Ultramar e os seus pa-
rentes mais próximos.

A sua proximidade ao Estado Novo fazia com os ideais salazaristas esti-
vessem presentes no seio desta organização, apesar de se afirmar como uma 
organização independente do Estado. O MNF incutia nas suas integrantes a 
ideia de que a guerra era para o bem da integridade do povo português. 
Neste sentido, competia à mulher assegurar o bem-estar das suas famílias, 
bem como o desenvolvimento económico do país na ausência da maioria dos 
homens que se encontravam ocupados a combater o inimigo, em território 
africano. 

O MNF, em parecia com o Serviço Postal Militar (SPM), detinha também 
outra grande função, desmentir as notícias falsas que pudessem chegar aos 
soldados, por via dos aerogramas vindos da metrópole e vice-versa. Por vezes, 
as próprias comissões distritais entravam em contacto com os diversos des-
tacamentos, de modo a entender e dar conforto às famílias relativamente a 
questões como a falta de correspondência. 

Porém, já no final da década de 60, o MNF encontrava-se bastante enfra-
quecido, quer pela cada vez maior descrença face à guerra quer economica-
mente, uma vez que a organização vivia da publicidade, da caridade e fruto 
de trabalho voluntário. Desse modo, a partir de 1971, o SPM passa a contro-
lar directamente o transporte e distribuição dos aerogramas, funções que até 
aí pertenciam aos comandos militares e ao MNF. 

No início das operações militares, o SPM em Angola não se encontrava 
organizado, nem existia um local para acomodação dos efectivos militares e, 
assim sendo, inicia-se a construção do Campo Maior de Grafanil, nos arredo-
res de Luanda. As comissões de serviço militar duravam cerca de dois anos 
e os militares durante a sua estadia podiam ocupar vários locais, na Província 
onde se encontravam destacados. 

Quando chegados ao Ultramar, os militares recebiam o seu número de 
Indicativo Postal, normalmente constituído por 4 dígitos, onde o primeiro se 
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referia às unidades militares ou sub-militares do destino e o último deles 
referia-se ao local onde se encontravam os militares. Entre as possíveis des-
locações, o Indicativo Postal Militar (ou SPM) atribuído a um militar mantinha-
-se habitualmente inalterado, sendo que o indicativo da Província de Angola 
terminava com o número 6.

2 – Os aerogramas como meio de correspondência
Em Junho de 1961, o MNF, após a publicação do despacho de isenção de 

franquia militar (Portaria n.º 18545, de 23 de Junho de 1961), coloca em cir-
culação os primeiros aerogramas, o primeiro desses emitido no início de 
Agosto, pela Tipografia Labor.

Inicialmente, eram distribuídos com algumas limitações, sendo destinados 
somente aos militares ao serviço do Ultramar, e só posteriormente são con-
cedidos àqueles que se encontravam destacados na Metrópole e Ilhas. 

No que concerne ao conteúdo, não se podiam transportar folhas de papel 
ou objetos, nem existia censura sobre o conteúdo dos mesmos. Todavia, 
inúmeros militares, por vezes, acrescentavam folhas de papel no seu interior, 
quando tinham muito para dizer ou queriam poupar noutro aerograma. 

Quanto às normas de circulação, no aerograma só deveriam constar o nome 
do militar, o seu posto, o número do destinatário e o seu número de SPM, que 
era pessoal, bem como intransmissível, e lhe era dado quando este embarcava, 
nunca podendo constar a província ultramarina onde este se encontrava. 

Todos os dias eram mandados aerogramas provenientes das várias regiões 
do país para Lisboa, onde eram organizados, segundo os indicativos postais 
de cada província. Já no Ultramar funcionava de forma diferente, pois os 
militares mandavam as suas cartas para os comandos, que as enviavam para 
as forças armadas. 

Este tipo de correspondência, isenta de franquia, era então dividida em 
dois tipos: os aerogramas amarelos, que eram enviados no sentido Ultramar-
-Continente e os aerogramas azuis, enviados no sentido Continente-Ultramar. 
Contudo, devido à grande carência de aerogramas, a cor nem sempre era 
cumprida, pois, apesar dos esforços feitos pelo MNF, não conseguia respon-
der às solicitações crescentes, pois o MNF sobrevivia sobretudo graças a 
patrocínios. 

Dado isso, o preço de cada aerograma era de 20 centavos e o carimbo 
com o preço era colocado na frente do aerograma. Durante a Guerra Colonial, 
a troca massiva de aerogramas era uma realidade conhecida por todos, toda-
via, os números conhecidos que a ela se referem, por vezes, demonstram 
uma certa discrepância. 

Os aerogramas e o Serviço Postal Militar em Angola  
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Segundo dados do SPM, durante a Guerra Colonial foram trocados, em 
média, cerca de 300 milhões de aerogramas. Contudo, estes dados divergem 
com os fornecidos pela Liga dos Combatentes, que nos afirma que foram 
trocados 373 629 533 aerogramas, valor este superior àquele apontado pelo 
SPM. Neste contexto, são ainda mencionados os dados apontados pelo 
historiador António de Oliveira Marques, na obra “Catálogo de Inteiros Postais 
Portugueses”, que afirma que as emissões totalizariam 376 milhões de aero-
gramas.

3 –  Sentimentos daqueles que se encontravam na 
Metrópole e Saudade daqueles que partiram 
para a Guerra 

3.1 – A Metrópole 

Os aerogramas eram uma espécie de refúgio para tentar diminuir a dis-
tância daqueles que estavam na guerra e daqueles que se encontravam na 
metrópole. 

A carência de aerogramas e a demora no envio e receção dos “aéreos” 
era uma realidade conhecida por todos e neste sentido é possível encontrar 
nos vários fundos documentais, aerogramas recebidos e enviados na sua 
maioria quase pelas mesmas pessoas. 

As madrinhas de guerra detinham um papel primordial no consolo das 
saudades de casa destes soldados. As jovens que estabeleciam contacto com 
estes militares muitas vezes pertenciam ao MNF, mas, noutras, o envio de 
aerogramas para os militares fazia-se através de uma iniciativa livre. Por nor-
ma, obedeciam a características que o regime pretendia e, segundo as direc-
trizes do MNF, deveriam moldar os seus afilhados com os ideais tipicamente 
patrióticos, estabelecendo um vínculo regular com estes. 

Os pedidos para madrinha de guerra eram crescentes, principalmente a 
partir da segunda metade da década de 60, o que levava a que muitas delas 
tivessem vários afilhados e, talvez por isso, existam espólios, poucos aero-
gramas redigidos pelas mesmas, o que demostra uma troca de correspondên-
cia pouco regular ou pode ainda colocar-se a hipótese da maioria dos aero-
gramas dos fundos documentais existentes se terem extraviado ou, então, de 
as conversas entre os dois intervenientes serem tão superficiais que se man-
tinham por um curto período de tempo. 

As famílias e todos os que eram mais próximos destes soldados tinham 
também um importante papel no seu conforto. Nos aerogramas enviados a 
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partir da metrópole era comum o relato de acontecimentos banais, quer da 
sua vida bem como da vida alheia, como forma de conceder ao combatente 
a ideia de tranquilidade da vida na Metrópole, de o entreter e satisfazer a sua 
curiosidade. Contudo, em algumas cartas são concedidas informações acerca 
do falecimento de algum conhecido dos combatentes, notícia que muitas 
vezes não era expressa através de “aerogramas de luto” (este tipo de aero-
gramas era redigido normalmente quando se tratava de noticiar o falecimen-
to de algum familiar direto). 

Genericamente, o discurso dos familiares e amigos assumia frequentemen-
te um carácter subtil no que diz respeito à guerra, preferindo-se na maioria 
das vezes relatar acontecimentos banais do dia-a-dia na metrópole, ou do 
quotidiano das suas famílias. Contudo, por vezes, é nos possível constatar, 
nos vários aerogramas, um discurso de adesão aos ideais nacionalistas vin-
culados pelo Estado Novo, mas também a constante crítica ao regime e às 
desgraças resultantes da guerra. 

No entanto, existiam, por vezes, algumas dificuldades nesta troca de 
correspondência, pois, além da carência de aerogramas, as dificuldades  
económicas não permitiam às famílias suportar esta troca massiva de aero-
gramas. 

O analfabetismo da população portuguesa é também uma realidade co-
nhecida por todos, uma vez que a maioria não sabia ler nem escrever, so-
bretudo, a população mais velha, tinham necessidade de pedir auxilio a fa-
miliares ou vizinhos mais instruídos para os ajudarem a escrever os aerogra-
mas, bem como para ler aqueles que recebiam. E, assim sendo, estavam 
subjugados à disponibilidade ou à boa vontade destes. 

Além disso, por vezes, o envio e receção de aerogramas não chegavam 
atempadamente às famílias e tal era justificado pela incapacidade do MNF e 
do SPM em conseguir acompanhar as crescentes trocas de aerogramas, que 
ocorreram a partir de meados da década de 60. Estes atrasos levavam ainda 
a que, por vezes, se fizessem suposições sobre possíveis acontecimentos, 
colocando-se, assim, a traição conjugal como hipótese.

3.2 –  Lutar pela sobrevivência em Angola. A visão daqueles que se 
encontravam a defender a Nação 

As representações da Guerra Colonial que os militares transmitiam para a 
Metrópole assentavam, sobretudo, numa imagem de bem-estar na colónia, 
como se o pior da guerra tivesse já passado. Todavia, tinham também os seus 
momentos de fraqueza, e isso reflete-se, sobretudo, na correspondência tro-
cada entre os vários militares onde é facilmente dedutível as suas críticas à 
manutenção da guerra, e consequentemente ao regime. 

Os aerogramas e o Serviço Postal Militar em Angola  
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De facto, segundo os relatos trocados por entre os vários militares, o desa-
grado face à guerra era uma constante, e este refletia-se nas suas ações, bem 
como nos seus discursos. A guerra era vista como uma catástrofe e todos es-
tavam inseridos no conflito por obrigação. Os soldados, de modo geral, estavam 
sujeitos a más condições, bem como a má alimentação, não lhes sendo con-
cedido o básico para que estes pudessem exercer as suas funções de guerrilha. 

Contudo, apesar do clima de estabilidade transmitido às suas famílias, é pos-
sível denotar-se, por vezes, queixas por parte dos soldados em questões como 
o excesso de burocracias para obter os rendimentos, pela sua participação na 
guerra, o que levava a que, por vezes, não tivessem dinheiro para se sustentar.

A carência e falta de preocupação com o bem-estar daqueles que se en-
contravam a defender a pátria eram uma constante refletindo-se nos constan-
tes pedidos por parte dos militares às suas famílias, quer ao envio de dinhei-
ro bem como aerogramas para lhes conseguirem escrever. 

No que concerne ao dinheiro, os atrasos nos pagamentos eram constantes 
como mencionado anteriormente, bem como a falta de dinheiro e o medo 
que este pudesse ser extraviado levavam à pouca estabilidade e crença em 
tudo o que estava por detrás da guerra. E note-se que quando as famílias 
enviavam dinheiro aos militares tinha de ser com a máxima discrição, através 
de correio normal e embrulhado em jornais para existirem menos probabili-
dades de o envelope ser aberto. 

Quanto aos aerogramas, várias fontes refletem a carência destes, pois no 
final da década de 60 e início da década de 70 já poucos aerogramas eram 
concedidos aos militares, talvez devido à deterioração do serviço, que após 
1971 passa a estar sob alçada do SPM. 

Devido ao ódio ao inimigo, alimentado, quer pela guerra quer pelo regi-
me, empregavam o calão frequentemente, designando os inimigos por “turras”. 
A linguagem imprópria era usada em aerogramas enviados para a metrópole, 
mas intensificava-se nos aerogramas enviados entre os militares, onde nestes 
parecia não constar o medo da censura nem o medo de poderem ser abertos. 

A sua linguagem torna-se particularmente obscena quando os militares se 
referiam às mulheres africanas, sendo mencionadas na correspondência como 
prostitutas, que vendiam serviços sexuais aos soldados, existindo vários relatos 
da maneira de como estas mulheres se insinuavam aos homens, e da forma 
de como muitas delas se colocavam à porta destes esperando a sua aprovação.

Conclusões 
Desde o início que a Guerra Colonial refletia um regime já vencido pelo 

cansaço, onde todos lutavam mais por obrigação do que para defender a Pátria. 
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Apesar de todos os contras desta guerra que levou milhares de jovens, 
devemos destacar o Serviço Postal Militar, bem como o serviço de impressão 
e distribuição de aerogramas implementado pelo Movimento Nacional Femi-
nino como um dos serviços mais relevantes prestados pelas Forças Armadas.

Os treze anos de guerra serviram somente para lutar contra algo que pa-
recia inevitável: a autodeterminação dos povos, que desejavam libertar-se de 
Portugal e conseguir a estabilidade, que nos dias de hoje ainda parece uma 
utopia, servindo ainda como uma das bases para derrubar o regime e a guer-
ra, a 25 de Abril de 1974.
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O autor dêste artigo não é militar, nem teve nunca a honra de o ser.
Funcionário dos Correios, Telégrafos e Telefones, com a categoria de 1.º 

oficial em 1916, coube-lhe, por fôrça da lei, ser mobilizado para o Serviço 
Postal do C. E. P. em França, mantendo a sua categoria civil; e, como era 
o mais graduado dos funcionários mobilizados teve de exercer o cargo de 
Chefe do Serviço, com equiparação no posto de capitão.

1) Preliminares – Estudos e Tentativas

Antes de 1916, quando foi resolvida a participação de Portugal na Gran-
de Guerra, não estava prevista a organização de um corpo de tropas expe-
dicionárias, para actuar num país estranho, sem ligação directa com territó-
rio português.

Pelo menos, no que respeita ao Serviço da Posta Militar, e segundo as 
Instruções para o serviço de campanha, de 14 de Dezembro de 1912, previa-
-se apenas a organização de um serviço em ligação directa com a rêde 
postal civil portuguesa.

O serviço postal da Divisão de Instrução de Tancos regulou-se por essas 
instruções, e, embora tivesse trazido preciosos ensinamentos, não podia 
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servir de exemplo para a organização de um serviço em circunstâncias tão 
diferentes de funcionamento.

Por êsse motivo, em Janeiro de 1917, antes da partida do primeiro con-
tingente de tropas para França, foi o signatário, com cinco dos seus cola-
boradores, enviado em missão de estudo e de preparação do serviço para 
junto dos elementos do Quartel General do C. E. P. que já se encontravam 
na futura zona de operações do Exército Português.

Desde logo, a missão viu confirmadas as suas presunções, que acima 
enunciei: o serviço postal do C. E. P. devia ser organizado em bases abso-
lutamente diferentes das previstas e, por isso, as Instruções de 1912 não 
podiam ter aplicação.

Em contacto directo com o Serviço Postal do Exército Britânico e tendo 
de haver a possível uniformidade entre os dois serviços, a organização do 
S. P. C. do C. E. P. teve por objecto a sua adaptação às normas gerais que 
regiam aquêle, embora conservando, no que foi possível, as características 
nacionais.

O resultado dêsse estudo foi a publicação, em princípios de 1917,  
de novas Instruções para o Serviço Postal, que se ressentem da falta de 
prática da execução do serviço e de obedecerem à primitiva organização 
do C. E. P., não se prevendo, por isso, a existência de Divisões, nem de 
outros organismos com que mais tarde foi dotado.

Não me deterei, pois, no exame dessas Instruções, que não puderam, 
em parte, ser postas em execução.

Se a memória nos não atraiçoa – e só da memória me sirvo, porque não 
possuo documentos, e já lá vão 23 anos... – a organização do C. E. P. 
definiu-se, de uma maneira estável, nos meados de 1917. Houve então 
ensejo de organizar paralelamente o S. P. C., modificando aquelas Instruções 
pouco a pouco, à medida das necessidades; de maneira que, com a devida 
autorização do Sub-Chefe do Estado Maior do C. E. P., de quem dependia, 
por intermédio da Repartição dos Serviços, fui organizando e estabelecen-
do normas e preceitos por que se regulou o S. P. C. até ao fim da campa-
nha, mas que só consegui compilar em Setembro de 1918, não tendo ha-
vido tempo – e ainda bem – de as publicar.

São essas as Instruções que receberam a sanção da prática e que vou 
resumir.
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2) Organização do Serviço
Sintetizo-a no seguinte esquêma:

A rêde de comunicações postais também pode ser representada pelo se-
guinte esquêma:

O Serviço Postal do Corpo Expedicionário Português
(França – 1917-1918)
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Em relação ao primeiro esquêma, explica-se:
O Chefe do S. P. C. do C. E. P. dependia: a) do Sub-Chefe do Estado 

Maior do C. E. P., na organização do serviço dentro do C. E. P., bem como 
na disciplina; b) do Inspector da zona norte do Exército Britânico, no respei-
tante à integração do S. P. C. do C. E. P. na rêde geral do mesmo exército; 
c) do Administrador Geral dos Correios e Telégrafos, na parte técnica da 
execução do serviço e na ligação do S. P. C. com a rêde da Metrópole.

Para facilitar as relações entre o Chefe do S. P. C. e o Inspector Britânico, 
existiu sempre junto daquele um agente de ligação inglês.

As restantes indicações do primeiro esquêma não necessitam de explicação.
O movimento da correspondência na rêde representada no segundo es-

quêma era o seguinte:

Recepção – De Portugal, chegavam diàriamente, por caminho de ferro, 
malas com correspondência e encomendas postais. Diàriamente também, eram 
recebidas malas da rêde civil francesa e da Base Postal lnglêsa, contígua à 
nossa E. C. B. P.

Tudo era dividido em malas, depois de manipulado, expedindo-se uma 
mala para cada estação do S. P. C. As malas para as Bases de Desembarque 
e de Embarque – (Brest e Havre) e para o D. M. (Calais) – eram enviadas 
por caminho de ferro. Tôdas as outras eram normalmente transportadas em 
viaturas automóveis.

Um camião do S. P. C. fazia diàriamente o seguinte percurso: E. C. B. P. 
(Boulogne), S. P. C. da zona de instrução, S. P. C. do Q. G. C., Testa de 
Étapas da 1.ª Div. e Testa de Étapas da 2.ª Div. Camiões também do S. P. C. 
faziam, dentro da zona de cada uma das Divisões, o trajecto do S. P. C. da 
Testa de Étapas para os 4 S. P. C. divisionários.

As malas eram abertas em todos os S. P. C., manipuladas as correspon-
dências e encomendas, e entregues às ordenanças postais das diferentes 
unidades servidas por cada S. P. C., onde compareciam diàriamente.

As encomendas postais circulavam normalmente por caminho de ferro.

Expedição – Entregues as correspondências nos S. P. C., pelas ordenanças 
postais, eram aí manipuladas e seguiam caminho inverso ao já descrito para 
a recepção.

Entre tôdas as estações postais duma zona e entre, as diferentes zonas, 
havia diàriamente troca de correspondencia, principalmente da reexpedida 
por mudança das unidades de uma para outra zona postal e de oficiais e 
praças de uma para outra unidade.

Serviço Postal das Unidades – Em cada unidade, havia um encarregado do 
serviço postal, responsável pela entrega das correspondências e encomendas 
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aos destinatários, pela expedição das correspondências, depois submetidas à 
censura local, para o S. P. C. respectivo. e pela reexpedição das correspon-
dências e encomendas.

Censura geral da correspondência – A correspondência a expedir pela  
E. C. B. P. só podia seguir, depois de censurada pela Comissão especial en-
carregada dêsse serviço.

A censura exercia-se sôbre a correspondência proveniente das unidades 
diàriamente indicadas à E. C. B. P., pela referida Comissão de Censura.

3) Pessoal
Todo o pessoal técnico foi, nos termos da lei, fornecido pela Administração 

Geral dos Correios e Telégrafos: 1.os oficiais, equiparados a capitães, para di-
rigirem o S. P. C. do C. E. P. e o S. P. C. da 2.a linha, êste subordinado àquêle; 
2.os oficiais, equiparados a tenentes, para dirigirem o S. P. C. das Divisões, a 
E. C. B. P. e as estações mais importantes e para servirem de adjuntos aos dois 
1.os oficiais; aspirantes, equiparados a alferes, para chefiarem as restantes esta-
ções e para adiuntos de estações importantes, principalmente da E. C. B. P.

Sob o ponto de vista técnico, eram todos subordinados ao Chefe do  
S. P. C. do C. E. P. e, portanto à Administração Geral dos Correios e Telégra-
fos; na disciplina militar, cada um estava subordinado ao comandante da 
formação de que fazia parte o organismo postal onde prestava serviço.

Além do pessoal técnico, havia pessoal auxiliar – sargentos, cabos e sol-
dados – que tentei escolher entre o pessoal menor dos correios e telégrafos, 
mobilizado para o serviço de linha, mas que realmente foi recrutado entre os 
sargentos e praças dados por incapazes para o serviço da 1.a linha.

Com autorização do Sub-Chefe do Estado Maior do C. E. P., estabeleci a 
rendição (roulement) do pessoal técnico entre as várias estações e serviços, 
depois de ter classificado os lugares segundo o maior ou menor perigo que 
oferecia o seu desempenho. Foi o primeiro serviço do C. E. P. onde se esta-
beleceu esta rendição.

4) Evolução e funcionamento do S. P. C.
A organização descrita correspondia ao C. E. P. em pleno funcionamento 

e foi-se estabelecendo à medida das necessidades.
De princípio limitada a um rudimento da E. C. B. P. e ao S. P. C. do  

Q. O. C., a rêde postal foi-se estendendo às brigadas que iam chegando a 
França, depois à l.ª Divisão e, por último, à 2.ª Divisão.

O Serviço Postal do Corpo Expedicionário Português
(França – 1917-1918)
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Depois do dia 9 de Abril de 1918, a rêde sofreu uma redução brusca, 
correspondente à suportada pelo C. E. P., restabelecendo-se à medida que 
êste se reorganizou.

A acção do S. P. C; durante o dia 9 de Abril e seguintes, foi passiva como 
era natural. Perdeu-se material e malas com correspondência e encomendas, 
que as circunstâncias não permitiram que se salvassem, a-pesar dos esforços 
empregados pelo respectivo pessoal. Mas, o pessoal cumpriu o seu dever, 
não tendo eu registado qualquer acto de negligência, antes alguns de energia 
e de sangue-frio. As perdas limitaram-se a um alferes e duas praças, que fi-
caram prisioneiros.

A minha missão no C. E. P. terminou em Outubro de 1918, a um mês do 
armistício, por ter sido promovido a Chefe de Divisão dos Corretos e Telé-
grafos e não me competir já a equiparação a capitão, posto máximo do  
S. P. C. do C. E. P.

A tarefa de liquidação do S. P. C., no fim da campanha, coube ao meu 
distinto colega, então meu adjunto e hoje aposentado, Moisés Moreira Feijão, 
meu sucessor no cargo, o qual foi reduzindo gradualmente o S. P. C. até 
completa extinção, acompanhando o C. E. P. até aos últimos momentos.

Como foi desempenhado o S. P. C. do C. E. P., não me compete a mim 
dizê-lo, porque poderia vêr-se menos imparcialidade nas minhas apreciações. 
Êsse julgamento pertence não só às autoridades a quem o signatário estava 
subordinado, mas principalmente aos utilizadores, quer os que fizeram parte 
do C. E. P., quer os seus correspondentes em Portugal.

Pela minha parte, o que posso afirmar, é que, a despeito de diversas 
contrariedades, o pessoal do S. P. C. empregou tôda a boa-vontade no de-
sempenho da tarefa que lhe foi cometida, não só pelo desejo de bem servir, 
como ainda para honrar a corporação civil a que pertencia e o C. E. P. a que 
estava adstrito.

5) Comentários
Não foram poucas nem pequenas, no entanto, as contrariedades que ten-

taram dificultar o funcionamento normal do S. P. C.:
a) O desconhecimento, em Portugal, das regras a seguir para a redacção 

dos enderêços das correspondências, apesar de bastante divulgadas.
Havia pessoas que julgavam que o C. E. P. seria um aglomerado de tropas, 

no centro do qual existia uma estação postal, que mandava entregar as cor-
respondências, cujos destinatários podiam ser identificados apenas pelos 
nomes e pelos postos. Um enderêço vi eu, redigido da seguinte forma: “F ..., 
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soldado do regimento de ... – Campos da Batalha-França1. Outras curiosidades 
foram colecionadas num processo especial, cuja consulta seria interessante 
para documentar a minha afirmação.

Dêsse desconhecimento, provieram tentativas de campanhas, em Portugal, 
contra o S. P. C., felizmente desfeitas por falta de base séria, mas com traba-
lho insano e inútil em inúmeras averiguações e relatórios.

b) As dificuldades de implantação, numa organização militar, de um ser-
viço civil que, creio eu, funcionava pela primeira vez nessas condições, de-
sempenhado de mais, por funcionários civis que, na sua grande maioria – e 
nela me incluo – não tinham qualquer preparação militar.

Estas dificuldades foram fàcilmente superadas pela inteligente e pronta 
intervenção das autoridades militares do C. E. P.

c) A dificuldade de aceitação, por parte da Administração Geral dos Cor-
reios e Telégrafos, de normas contrárias à orgânica dos respectivos serviços, 
mas que eram impostas, por motivo de segurança, pelo serviço de Censura.

d) As naturais deficiências de material próprio para o desempenha de um 
serviço completamente novo em campanha, principalmente em meios de 
transporte. No entanto, não só se adaptou o material existente e se conseguiu 
material próprio do Exército Britânico (B. E. F.), como se puderam utilizar 
viaturas automóveis, dispensáveis em outros serviços.

e) A falta de aproveitamento, no S. P. C., de praças do C. E. P. que, na 
vida civil, pertenciam ao pessoal menor dos Correios e Telégrafos, e a falta 
de legislação que permitisse requisitar êsse pessoal à Administração Geral dos 
Correios e Telégrafos, por forma idêntica à usada para a requisição do pes-
soal técnico.

f) A dificuldade havida em obter da Metrópole maior número de funcio-
nários técnicos, como exigia o aumento dos efectivos militares do C. E. P.

Tôdas essas dificuldades, todavia, foram compensadas pela satisfação de 
ter sido levado a cabo, julgo que com agrado para a maioria dos utilizadores, 
um serviço na aparência tão insignificante e tão modesto.

Na aparência, digo; e repito: só na aparência, porque o serviço postal num 
exército em campanha, longe de desempenhar um papel banal e dispensável, 
representa um dos factores de maior importância para a manutenção, se não 
elevação, do nível moral, não só das praças, mas também dos oficiais2.

 1 N. D. – Registamos êste endereço duma carta recebida em Mossâmedes e vinda de qualquer 
aldeia do nosso Minho: A meu filho António Soisa, soldado do 18 nas terras negras de África.

 2 N. D. – Sob o aspecto moral é um dos serviços mais importantes para as tropas em opera-
ções. Em Marrocos, já depois da Grande Guerra, o General francês Boichut assumindo o 
comando e vendo que muita coisa faltava, teve um primeiro cuidado que foi organizar e 
assegurar o funcionamento do Serviço Postal.

O Serviço Postal do Corpo Expedicionário Português
(França – 1917-1918)
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Eu próprio sentia pessoalmente essa influência. Melhor do que eu, porém, 
poderão atestá-la aqueles que, nas unidades, assistiam à chegada e distribui-
ção do correio, à alegria dos contemplados e à decepção dos esquecidos.

Creio que, do S. P. C. do C. E. P., terão ficado recordações agradá- 
veis, como de um serviço simpático, não pelos seus executores, mas pela 
missão que lhe coube. Mas, se alguma influência para isso teve o pessoal do 
S. P. C., ao esforço dos seus colaboradores se deve; e a êles, portanto, en-
dereço o meu profundo agradecimento.

Nas autoridades militares de quem dependia, encontrei sempre o mais de-
cidido apoio para o cumprimento da minha missão, por vezes difícil. A elas, 
pois, o meu maior reconhecimento, especialmente ao então Sub-Chefe do 
Estado Maior do C. E. P. e hoje ilustre general, Sr. Luís Augusto Ferreira Martins.

É necessário que os comandos estabeleçam um plano 
completo de reabastecimentos para cada operação, em 
harmonia com plano geral de operações e que atenda às 
possibilidades dos Serviços.

Cor. TH. JOCHIM
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O SPC do CEP e o «9 de Abril»*

Engenheiro Humberto Júlio da Cunha Serrão**
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** Ex-capitão chefe do S. P, C. do Corpo Expedicionário Português, Director de Serviços dos 
C.T.T., aposentado.

O autor do presente artigo é o Sr. Engenheiro Humberto Júlio da Cunha 
Serrão, funcionário superior dos C.T.T., onde, no alto cargo de Director dos 
Serviços Industriais, foi ultimamente aposentado por limite de idade.

Mobilizado em 1917 como Chefe do Serviço Postal em Campanha, do 
Corpo Expedicionário Português, com o posto de capitão, equiparado, pres-
tou em França esse serviço, da maior responsabilidade, com uma compe-
tência, uma dignidade, uma austeridade calma mas eficiente em absoluto, 
e um notável espírito de camaradagem, qualidades estas que afirmou ca-
balmente durante todo o tempo em que exerceu aquele importante cargo, 
e que lhe grangearam a maior simpatia e estima de todos quantos tiveram 
ensejo de apreciá-las.

Tem o maior prazer em apresentá-lo aos Leitores, prestando-lhe esta 
justa homenagem, quem, na qualidade de Sub-chefe do estado maior do 
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C. E. P., entre os catorze variados serviços em que superintendia (os normais 
de um Corpo de Exército e outros que as circunstâncias especiais da guer-
ra estabilizada levaram o Comando a criar), incluia o Serviço Postal, e 
teve, por isso, ocasião de conhecer e apreciar os serviços prestados pelo seu 
Chefe, e as suas qualidades como funcionário, como homem e como ca-
marada.

O Engenheiro Serrão, civil como era, militarizado de momento, foi, 
posso afirmá-lo, um dos chefes de Serviços com quem tratei, que mais me 
agradaram, pela forma como sempre cumpriu, como desempenhou as suas 
funções de Chefe, como, de facto, conseguiu manter o S. P. G., como ele 
diz «num nível nada inferior ao dos Serviços desempenhados pelos profis-
sionais militares».

O Serviço Postal do Corpo, que, além da sua complexa organização, 
tinha a maior importância e a mais grave responsabilidade sob o ponto de 
vista moral, porque lhe incumbia manter em permanência a ligação entre 
os combatentes e a Pátria distante, nunca me deu preocupações, desde que 
a experiência me permitiu convencer-me de que estava bem entregue: podia 
confiar em quem o chefiava.

O pequeno artigo que agora publica, quarenta anos depois de ter pres-
tado o seu excelente serviço em campanha, dá-nos bem a impressão de 
como esse Chefe tinha perfeito e completo conhecimento do Serviço que 
dirigia, e de todo o pessoal que lhe estava subordinado.

Este artigo, escrito por quem maior autoridade tinha para o escrever, 
vem – embora curto e resumido – preencher uma lacuna na obra «Portugal 
na Grande Guerra» (única história documentada, até hoje aparecida, sobre 
a intervenção militar de Portugal na primeira guerra mundial), onde o 
autor do Capítulo «Os Serviços do C. E. P.» _ o nosso saudoso Camarada 
Henrique Pires Monteiro – apenas mencionou o Serviço Postal, sem entrar 
em pormenores, receoso de contribuir para alongar demasiadamente a 
obra, que, apesar de tudo, ainda excedeu o limite que previamente lhe tinha 
sido fixado.

É, pois, mais um serviço que o Engenheiro Humberto Serrão vem prestar 
ao Exército, e pelo qual a Revista Militar se lhe confessa muito grata.

GENERAL FERREIRA MARTINS

Teria maior valor evocativo, conforme os costumes, recordar o que foi o 
«9 de Abril de 1918» para o SPC do CEP, (Serviço Postal de Campanha, do 
CIDP) a meio século desse dia memorável. Porém, a lógica e a prudência 
aconselham-me a não esperar mais 10 anos.

Olho para o reduzido número dos que sobreviveram (vivem 18 dos 48 
oficiais mobilizados) e considero uma graça para mim estar ainda nele inclui-
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do. Contento-me, portanto, com os 40 anos, lapso de tempo suficiente para 
que, nesta era de galope, o facto tenha já bastante sabor histórico.

Saltemos sobre essas quatro décadas, durante as quais fomos gastando, 
de acordo com o imperioso determinismo da vida, o melhor das nossas for-
ças; e eis-nos no momento em que a causa dos «aliados» poderia ter sofrido 
um rude golpe.

A batalha de «la Lys», desencadeada na madrugada de 9 de Abril de 1918, 
foi esse momento; e o exército português, no sector de La Gorgue a La Bas-
sée, foi actor de primeiro plano na tragédia, por determinação do Estado 
Maior alemão.

Oito divisões, creio eu, lançaram o seu maior peso de tropas frescas, so-
bre uma divisão portuguesa, fatigada e desfalcada em oficiais e praças, que, 
apoiando os flancos em duas divisões britânicas, ocupava o centro do sector 
atacado.

A moderna táctica usada no ataque era caracterizada, segundo Foch, pela 
surpresa, violência e rapidez na execução, visando uma penetração profunda. 
Pois nem assim o «9 de Abril» foi para o CEP o «Salve-se quem puder» geral. 
Cem canhões bombardeando em cada quilómetro de frente e os efectivos 
empregados não impediram milagres de resistência, como o de La Couture, 
onde se lutou até às 11 h e 45 m do dia seguinte.

Mas, a descrição da batalha e da gloriosa resistência de alguns núcleos do 
exército português não me compete e já teve vários e ilustres cronistas. Como 
Chefe do SPC do CEP, que fui durante quase todo o tempo da permanência 
dos portugueses na Flandres, tomo apenas a iniciativa de apresentar umas 
notas que darão pálida ideia dos efeitos dessa ofensiva alemã sobre o redu-
zido e sossegado núcleo de funcionários da Administração-Geral dos Correios 
e Telégrafos mobilizados como oficiais, que, em França, executavam, junto 
do exército e correndo em grande parte os mesmos perigos, a pacífica tare-
fa de manter todos os homens do CEP em ligação confortante, por via postal, 
com as suas famílias, amigos e relações.

Era essa uma missão de evidente importância, mesmo sob o ponto de 
vista militar, embora indirectamente, missão que, em todos os tempos, con-
tribuiu «puissamment au raffermissement, dans l›armée, du facteur moral, ce 
facteur qui, au cours de notre histoire» – da história de todos os povos – «joua 
toujours un rôle décisif», segundo a opinião dum colaborador da «Revue des 
Postes» da Administração Suíça, opinião já por mim citada noutro trabalho 
que publiquei há anos.

Na madrugada do dia 9, regressava eu de Paris, onde estivera uns dias no 
desempenho de uma Comissão de serviço de que fora encarregado pela 
Administração-Geral dos Correios e Telégrafos. Já em Boulogne-sur-Mer, na 
manhã desse dia, tomei conhecimento de que o nosso Sector fôra violenta-

O SPC do CEP e o «9 de Abril»
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mente atacado. Dirigi-me imediatamente para a região de Desvres, nova Sede 
do Quartel General do CEP, já determinada antes do dia da ofensiva.

Com esse Quartel General, tinha-se deslocado o chefe interino do SPC, 
que dele fazia parte, bem como a estação postal privativa do mesmo Q. G., 
(SPC-6), chefiada pelo tenente equiparado, Aníbal Lameiras Fernandes.

Ali entrei em contacto com o meu substituto, o tenente equiparado José 
António Cidrais, já falecido, que não soube instruir-me sobre a situação das 
diversas estações do SPC; estando em Saint Floris, antiga sede da Secretaria 
do SPC, recebeu directamente do Q. G. do CEP ordem de se deslocar para 
Samer-Desvres, num automóvel do Q. G. Assim fez, passivamente, sem ter 
tomado qualquer providência para conhecer a situação dos S.P.C. que deve-
riam estar envolvidos no turbilhão da ofensiva. Por esse motivo, desloquei-me 
imediatamente, num camião, único meio de transporte de que podia dispor, 
e fui, estrada fora, à procura dos S.P.C. que faltavam.

Encontrei diversas unidades militares em retirada normal, iniciada antes 
do ataque, e os restos de outras que sofreram o embate alemão. Só me foi 
possível atingir Mametz, onde ainda se encontrava o S.P.C. regional da Zona 
de instrução, SPC-14, cujo Chefe, Alferes equiparado Gomes da Silva, nada 
me pôde dizer de definitivo sobre a situação das nossas estações.

Reconhecendo a impossibilidade de avançar e esgotados todos os esforços 
para saber do seu paradeiro, regressei ao anoitecer à região de Desvres. Aí 
vim a saber que essas estações tiveram de ser abandonadas e que, a custo, 
quase todo o seu pessoal dirigente e o auxiliar haviam retirado, uns acom-
panhando os restos das formações a que estavam adstritos, outros em grupos 
desligados dessas formações e ainda outros completamente sós.

Com o que restava, reorganizei os serviços, que tiveram de subordinar-se 
a esquema diferente, por serem outras as necessidades e posições.

Os esquemas A, B e C dão ideia do movimento violento das unidades do 
SPC, provocado não só pela retirada das tropas em resultado da ofensiva alemã, 
corno pela deslocação anterior das diversas unidades, para descanso, corno 
fôra determinado pelo Comando Superior Britânico, na véspera do ataque.

Descreverei agora, o mais sucintamente possível, o que se passou em cada 
SPC, porque só pelo exame das ocorrências individuais se pode avaliar do 
papel geral do S.P.C., durante a confusão ocasionada pela ofensiva do «9 de 
Abril».

1.ª Divisão – As estações adstritas à l.a Divisão eram:
– SPC-5 = (Q. G. da 1.ª D.)
– SPC-4 = (» » » 1.ª B.I)
– SPC-13 = (» » » 2.ª » )
– SPC-3 = (» » » 3.ª » )
– SPC-l = (Centro de Transportes postais da 1.ª D.)
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As estações SPC-5, SPC-4 e SPC-l encontravam-se em deslocação normal, 
acompanhando as unidades que retiravam para descanso na rectaguarda, nada 
tendo sofrido, portanto, com o ataque.

As duas restantes, SPC-13 e SPC-3, actuaram como passo a descrever.
SPC-13 (Q. G. da 2.ª B.I.) – Encontrava-se em 9 de Abril em Croix-Mar-

muse, povoação situada ainda na Zona da frente, separado do Q. G. a que 
estava adstrito.

O respectivo Chefe, alferes equiparado José Vital Simões, hoje ilustre 
Chefe de Serviços de Exploração, dirigindo superiormente a Estação Central 
Telefónica de Lisboa, e então um dos empregados mais distintos e de maior 
aprumo de que dispunha o SPC do CEP, – reclamava, desde 5 de Abril, 
transporte para efectuar a deslocação que lhe fôra ordenada e rações para o 
pessoal, nada obtendo do Q. G. da Brigada, preocupado nessa ocasião com 
problemas de ordem militar e disciplinar, embora estranhos à ofensiva do 9 
de Abril; nestas condições, foi o SPC-13 surpreendido pelo conhecimento do 
ataque.

Quando o seu chefe, por falta de recursos, determinara o abandono da 
estação, depois de cumpridas as instruções aplicáveis que, no final deste 
trabalho, indico, apareceram-lhe ocasionalmente camiões, de um dos quais 
se pôde servir para o transporte da estação até Parenty (região de Desvres).

SPC-3 (Q. G. da 3.a BT) – Este SPC pertencia, também, como disse, à 1.ª 
Divisão, mas, não se tendo deslocado a tempo de La Gorgue, na frente, por 
não lhe ter sido fornecido transporte, sofreu a sorte dos que pertenciam à 2.ª 
Divisão: perdeu todos os seus utensílios, mobiliário e correspondência.

O pessoal retirou às 11/15 h de 9 de Abril, servindo-se dos meios de que 
pôde dispor e percorrendo grandes distâncias a pé, para chegar a Enquinsur-
-Baillün (região de Desvres) passados 3 dias, a 12.

O chefe deste SPC, alferes equiparado Filinto Martins Torres, manifestou-
-se sempre de uma serenidade e sangue frio invejáveis; várias vezes o encon-
trei em situações de justificar o meu juízo sobre o seu temperamento. Ainda 
hoje gosa, creio eu, a sua aposentação.

2.a Divisão – Pertenciam à 2.a Divisão as seguintes estações que ocupavam 
as localidades que também menciono, todas compreendidas na Zona da 
frente. Segundo notas do comandante da Divisão, General Gomes da Costa, 
de que tive conhecimento ulteriormente, as tropas da 2.ª Divisão deviam ser 
substituidas por tropas inglesas, em 8, 9 ou 10 de Abril.

– SPC-10 = (Q.G. da 2.ª D.) = Lestrem
– SPC-11 = ( » » 4.ª B.I.) = Laventie
– SBC-15 = (Q.G. da 5.ª B.I.) = Le Touret
– SPC-12 = ( » » 6.ª B.I.) = Huit Maisons
– SBC-2 = (Centro de Transportes da 2.ª D.) = Lestrem.

O SPC do CEP e o «9 de Abril»
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SPC-10 (Q.G. da 2.ª D.) – O Chefe desta estação superintendia não só no 
serviço local do SPC-10 como em todas as estações da Divisão, acima descri-
tas. Era o tenente equipam do Balduino Gameiro da Mata.

Antes de lhe ser dada ordem de retirar, desapareceu o camião privativo 
do SPC da 2.ª Divisão, a cargo do Centro de Transportes SIPC-2, e não for-
neceram outro para evacuação das duas estações SPC-10 e SPC-2. Teve de 
abandonar o material e algumas correspondências, deslocando-se com o 
chefe do SPC-2, desacompanhado dos estafetas da sua Estação.

SPC-11 (Q.G. da 4.ª B.I.) – Em consequência do intenso bombardeamen-
to de Laventie, o pessoal deste SPC encontrava-se num abrigo, enquanto a 
estação era totalmente destruida.

O respectivo chefe, alferes equiparado Manuel Lopes, quando lhe foi 
possível, deslocou-se a pé e sem poder receber qualquer indicação superior, 
tendo-se apresentado em Samer talvez em 12.

Não houve mais notícias dos estafetas.
SPC-15 (Q.G. da 5.ª B.I.) – Estava instalado na Rue du Bois (Ferme du 

Bois). O seu Chefe, alferes equiparado, Carlos Alberto Freire, não conseguiu, 
por falta de transportes, salvar os utensílios e correspondências da Estação; 
apenas pôde transportar 97 francos de selos de franquia e uma carta registada.

No entanto, com o Capitão Velhinho Correia e um estafeta da Estação, 
salvou 100.000 francos pertencentes ao Quartel General da Brigada. Isto valeu-
-lhe um louvor em Ordem da Brigada e, mais tarde, a Cruz de Guerra de 4.ª 
classe pela coragem mostrada nesta emergência.

SPC-12 (Q.G. da 6.ª B.I.) – Encontrava-se em Huit Maisons, na frente, em 
9 de Abril.

O Chefe da Estação, Alferes equiparado João Augusto Fachada, foi feito 
prisioneiro, bem como dois dos estafetas. O relato de outro estafeta, que se 
salvou, não me esclareceu sobre o destino do seu chefe e camaradas: só o 
vim a saber mais tarde.

Perdeu-se todo o material e arquivo da Estação, bem como a correspon-
dência.

SPC-2 (Centro de Transportes da 2.ª Divisão) – Foi muito activo o proce-
dimento do Chefe desta Estação, Alferes equiparado Joaquim de Oliveira 
Costa. Conseguiu em 9 de Abril, de manhã, expedir para a rectaguarda as 
malas normais, não podendo, porém, expedir para as Brigadas da 2.ª Divisão 
30 malas com correspondência, em consequência do violento bombardea-
mento do Sector.

Como já referi em relação ao SPC-10 (Q.G. da sua Divisão), desapareceu 
o camião privativo do SPC da mesma Divisão e nenhum outro se conseguiu 
obter: por isso, não se pôde salvar o material da Estação SPC-2 nem as cor-
respondências e encomendas postais, contidas em 200 sacos.
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Não é para estranhar que esta Estação tivesse nesse momento em seu 
poder tão grande quantidade de sacos, visto que era a encarregada de pro-
ceder à sua troca entre as estações da 2.ª Divisão e as da rectaguarda, in-
cluindo a Estação Central do SPC de Boulogne-Sur-Mer.

O cofre-forte, com selos, carimbos e documentos importantes, foi salvo, 
pelo facto de o referido oficial ter conseguido o seu transporte num carro 
militar de outro serviço.

O Alferes Joaquim de Oliveira Costa seguiu para a rectaguarda com o seu 
superior, Chefe do SPC da 2.ª Divisão e outros oficiais, tendo tentado duas 
vezes retroceder para salvar os 200 sacos a que aludi. Nada conseguiu, mas 
mesmo assim a sua acção deve ser considerada notável.

____________

Secretaria do SPC do CEP – Estava a funcionar em Saint Floris, a 2 quiló-
metros à frente do Quartel General do CEP, que era em Saint Venant.

O Chefe interino dos Serviços, meu substituto, deslocou-se, como já disse, 
num automóvel do mesmo Q.G., sem ter providenciado de qualquer forma, 
quer a respeito dos serviços externos, quer da própria Secretaria.

Esta apareceu em Samer em 10 à tarde, acompanhada do sargento ama-
nuense e do soldado servente, tendo sido o Chefe do SPC-2, Alferes Joaquim 
de Oliveira Costa, quem conseguiu arranjar para o transporte um camião que 
não era destinado a esse fim.

Como final destas recordações, quero aqui inserir uma nota pessoal: Au-
sente, corno disse, em Paris, ficaram os meus objectos pessoais em Saint 
Floris, no aboletamento que me fora distribuido.

À chegada da Secretaria a Samer, tudo me foi entregue rigorosamente 
exacto, pelo estafeta da mesma Secretaria, Adelino Pinto, soldado de infan-
taria 23 e meu impedido. Este e muitos outros procedimentos demonstrativos 
da sua solicitude tornaram-no merecedor da minha simpatia e gratidão.

____________

Descrevi os embates que sofreram as diversas unidades do SPC, omitindo 
muitos pormenores que mais tarde vim a ouvir aos funcionários dos Correios 
e Telégrafos que viveram o momento. Houve realmente aventuras fáceis de 
avaliar, resultantes da retirada precipitada de alguns sob a ameaça de vários 
perigos, com falta de subsistências, até, porque, na rectaguarda e mesmo na 
zona média, as populações civis as recusavam a qualquer elemento militar 
português; a mim, por exemplo, negaram uma refeição de que eu necessita-
va. Mas, para contar todos esses episódios, teria de ser muito extenso, de 
consultar os sobreviventes, saindo mesmo do âmbito deste relato. Resta, 
portanto, registar as perdas havidas em pessoal e material e tirar as conclusões 
dos factos que vieram ao meu conhecimento.

O SPC do CEP e o «9 de Abril»
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Perdas:

A – Pessoal desaparecido:

–  Alferes equiparado João Augusto Fachada, Chefe do SPC-12;
–  2.º Cabo n.º 735 da 4.ª Companhia de Infantaria 1, Augusto Cordeiro 

– Placa de identidade n.º 60416 – Estafeta do SPC-12;
–  Soldado n.º 655 da 4.ª Companhia de Infantaria 1, Edmundo Silvério 

Pais Pinto – Placa de identidade n.º 60423 – também estafeta do 
SPC-12.

Do primeiro, soube, como referi a propósito do SPC-12, que caiu prisio-
neiro; esteve na Alemanha e foi libertado em tempo oportuno. Continuou 
depois, normalmente, a sua carreira nos CTT e está actualmente aposentado 
como 1.º Oficial.

Das praças, nada mais pude saber. Estavam junto do Alferes Fachada e 
devem ter tido a mesma sorte.

B – Correspondência e encomendas postais perdidas:

–  23 sacos, contendo 124 cartas registadas;
–  1313 sacos, contendo 642 encomendas postais;
–  6 sacos, contendo correspondências ordinárias.

C – Material perdido:

–  42 móveis e 72 utensílios.

O valor global deste material era pequeno, porque, propositadamente, o 
mobiliário tinha características rudimentares.

D – Fórmulas de franquia, perdidas:

–  603 selos de 1 centavo
–  571 » » 2 centavos
–  795 » » 5 »

Valor facial, global: 57$20

Não é de estranhar o pequeno valor actual dos selos perdidos: o valor da 
moeda era então outro e só se exigiam franquias para os países estrangeiros, 
pois as correspondências para Portugal estavam isentas de porte.

Conclusões
Se compararmos os factos que relatei com os momentos dramáticos ou 

heróicos que viveram algumas unidades do CEP, no dia 9 de Abril e seguin-
tes, teremos de considerar aqueles, insignificantes. Apresentei-os em relatório 
oficial às competentes autoridades militares, em 1918.
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Julgo, no entanto, que merecem ser do conhecimento do público, que 
compreenderá não se poderem exigir do S.P.C. – serviço, como disse, pací-
fico e passivo em relação às operações do exército – narrativas com relevo, 
de carácter militar.

Houve, no entanto, casos em que se demonstrou coragem, sendo de pôr 
em destaque a acção do Alferes equiparado Carlos Alberto Freire, já falecido, 
que salvou valores no meio do bombardeamento, o que lhe fez merecer um 
louvor e uma condecoração, a que já aludi.

Não se registou nenhum acto criminoso do pessoal do SPC, sob o ponto 
de vista da honorabilidade profissional ou pessoal, o que me satisfez por 
completo.

As instruções, por mim dadas em Março, de 1918, sobre o procedimento 
a haver no caso de ataque do inimigo – caso verificado em 9 de Abril –, não 
puderam ser integralmente cumpridas, dada a violência súbita do bombarde-
amento, não tendo havido, pois, tempo para proceder a todas las formalida-
des previstas.

Essas instruções determinavam que, em caso de retirada precipitada, se 
fizessem todos os esforços para salvar os materiais, as correspondências e 
encomendas e arquivos a cargo dos chefes dos SPC; e que, no caso de im-
possibilidade de salvamento, se procedesse à inutilização dos documentos 
importantes e dois carimbos – marcas de dia.

____________

Será esta talvez a última oportunidade que tenho, de tratar, em público, 
do SPC do CEP. Por isso, julgo ainda curioso registar alguns dados sobre as 
condições actuais do pessoal que nele serviu.

Foram mobilizados para o SPC 48 funcionários do pessoal maior dos Cor-
reios e Telégrafos, dos quais, de início, ou durante a campanha, foram:

equiparados a Capitão ............... 3
   » a Tenente ............... 7
   » a Alferes ................. 38
   Total ................ 48

Nesta data, a sua situação é a seguinte:

Em serviço activo1 ......................  1
Aposentados ................................  18
Saíram dos Serviços dos CTT ....  1
Faleceram ....................................  28
   Total .................................  48

1 O já citado oficial José Vital Simões.

O SPC do CEP e o «9 de Abril»
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Aproveito o ensejo para, mais uma vez, agradecer aos meus 47 colabora-
dores – dos quais, 28 a título póstumo – os serviços prestados, que me per-
mitiram manter o SPC do CEP em nível nada inferior ao dos serviços desem-
penhados pelos profissionais militares, no meio dos quais trabalhámos e vi-
vemos.

Igual agradecimento devo a mais de 100 sargentos, cabos e soldados, para 
cuja identificação não tenho elementos, pelo muito que auxiliaram o SPC do 
CEP, em todas as circunstâncias.

Não seja tomada corno esquecimento a falta de referência às autoridades 
militares de quem o SPC dependia e a todos aqueles a quem serviu: no re-
latório principal que, em tempo oportuno, apresentei às autoridades militares, 
ficou expresso esse agradecimento pelas facilidades recebidas.

Eu sou, por ora, um dos funcionários aposentados, que se sente tomado 
de emoção ao verificar que dos seus subordinados e companheiros (não 
compreendendo as praças), perto de 60 % já não podem ler as palavras de 
saudade, que deixo aqui registadas, dos tempos em que, quase todos jovens, 
desempenhámos a nossa missão sem considerarmos os perigos que, apesar 
de não combatentes, nos cercavam.

Lisboa, 9 de Abril de 1958
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Um Testemunho
Cativo na terra onde nasci

* Nasceu em Goa, Estado Português da Índia (EPI). Ingressou na Escola do Exército, em 1955 
(Licenciatura em Ciências Militares – Infantaria). Como alferes, foi nomeado para a CCaç  
n.º 12, em missão no EPI. Em consequência da invasão por Forças Armadas da União Indiana, 
caiu prisioneiro de guerra, agora subalterno na CCaç n.º 1. Como capitão, comandou a CCaç 
n.º 2304, no norte de Moçambique. Por ação em combate, foi condecorado com a Cruz de 
Guerra 3.ª Classe. Concluiu os Cursos Geral e Complementar de Estado-Maior e Superior de 
Comando e Direção. Comandou o Batalhão de Infantaria Mecanizado/1BMI. Representou o 
Exército Português em diversas atividades de âmbito internacional. Colaborou em várias pu-
blicações das Forças Armadas. Tem alguns livros publicados, o último, em 2020, O Mundo da 
Índia, a Índia no Mundo, Linda-a-Velha: DG Edições.

Coronel Tirocinado Óscar Gomes da Silva*

O portão do quartel que fora do Destacamento de Engenharia da Índia 
(DEI) abriu-se sob o olhar atento de uma guarda de soldados sikhs, enquanto 
dezenas de militares portugueses permaneciam longas horas em fila no exte-
rior, a fim de serem revistados por oficiais e sargentos do Exército Indiano.  
O ingresso no quartel fazia-se lentamente e com o maior rigor, num processo 
exasperante para os que se viam forçados à humilhação de serem prisioneiros 
de guerra, vítimas de uma agressão a coberto do diáfano manto da paz.

O Sol já ia alto, o calor apertava, o suor escorria pelos corpos, penosa era 
a espera …

Estava-se em Pondá, Goa, Estado Português da Índia de jure, na manhã 
de 27 de Dezembro de 1961. 

Vim do Altinho, em Pangim, para este local juntamente com um grupo de 
militares que incluía um número reduzido de elementos da Companhia de 
Caçadores Nº1. 

Iniciava-se, nesse funesto dia, um dos períodos mais tristes da minha vida, 
o meu cativeiro na terra onde nasci, no Campo de Prisioneiros apelidado 
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pelos indianos de Alpha Detenues Camp, em consequência da Operação Vijay 
desencadeada pela Forças Armadas da União Indiana.

____________

Foi em 27 de Fevereiro de 1950 que o governo da União Indiana apre-
sentou pela primeira vez, através do seu ministro em Lisboa, um documento 
reclamando formalmente os territórios de Goa, Damão e Diu e solicitando o 
início de negociações sobre o seu futuro.

Salazar declarava, em 10 de Julho de 1953, não poder o seu governo, quer 
por plebiscito quer sem ele, negociar a cessação ou a transferência de uma 
porção de território português e dos seus habitantes.

O ano de 1953 estava no final quando a Índia estabeleceu o bloqueio 
daqueles territórios.

Em 12 de Abril de 1954, insistia Salazar: “…o pequeno Estado da Índia é 
efectivamente uma província de Portugal e precisamente aquela a que estão 
ligados alguns dos maiores nomes que a Nação Portuguesa pôde dar à Histó-
ria Universal…”.

Um grupo de indivíduos armados, vindos da União Indiana, assaltou Dadrá 
em 22 de Julho de 1954, causando a morte do subchefe da polícia Aniceto 
do Rosário e do guarda António Fernandes. Horas depois, seguiu-se a inves-
tida contra Nagar-Aveli.

O governo indiano reiterava o argumento “Goa, Damão e Diu são parte 
da Índia”. 

Fonte: Revista Visão História,Dezembro de 2011.

Figura 1 – Goa, Damão e Diu como parte integrante da Índia.
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O ministro da defesa indiano, Krishna Menon, pressionou Nehru a ordenar 
o avanço das forças armadas indianas contra o Estado Português da Índia, cuja 
concentração junto às fronteiras teve início a partir de Dezembro de 1961.

Declarava Salazar: “Depois de afagar as pedras das fortalezas de Diu ou 
Damão, orar na Igreja do Bom Jesus, abraçar os pés do Apóstolo das Índias, 
todo o português pode combater, até ao último extremo, contra dez ou contra 
mil com a consciência de cumprir apenas um dever. Nem o caso seria novo nos 
anais da Índia”.

____________

A mitologia hindu considera que Goa emergiu do mar Arábico quando 
Parashurama, uma encarnação do deus Vishnu, lançou uma seta do alto dos 
Gates, recebendo o nome de “Gomant” ou “Gomantak” ou “Govarashtra”. 
Goa, durante o curso da História, esteve na posse de vários dominadores, até 
que caiu sob o jugo dos Adil Shah de Bijapur, já os portugueses haviam 
chegado à Índia e iniciado o domínio do comércio das especiarias. A popu-
lação goesa, de maioria hindu, opunha-se ao regime opressivo muçulmano, 
tendo o chefe Timoja persuadido Afonso de Albuquerque a conquistar Goa, 
o que aconteceu em 25 de Novembro de 1510, tendo-se mantido portuguesa 
até à invasão e ocupação pela União Indiana em 18 Dezembro de 1961.

____________

A instalação dos militares e poucos civis portugueses continuou pelo dia 
fora. Também fui inspeccionado, a minha máquina fotográfica Zeiss Contaflex 
foi confiscada com a promessa de devolução futura, não mais tornei a vê-la.

O meu camarada e amigo alferes Sebastião Pires Morão cometeu a proe-
za de esconder, sob o solo arenoso, um pequeno fogão eléctrico que trou-
xera do Altinho, escapando ao seu confisco e conseguindo introduzi-lo no 
campo juntamente com os demais pertences.

Figura 2 – Altinho, Pangim, o autor como intérprete, 19 de Dezembro de 1961.

Cativo na terra onde nasci
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Coube-me ficar alojado no edifício do refeitório, num quarto anteriormen-
te destinado a dois praças do DEI, agora ocupado por seis alferes: Sebastião 
Morão, Pereira Pinto, Artur Ferreira, Portugal, Andrade e eu.

Continuei a exercer a função de intérprete, iniciada desde a manhã de 19 
de Dezembro no Altinho, em Pangim.

____________

Na segunda quinzena de Novembro de 1961, as unidades militares na 
Índia Portuguesa entraram de prevenção em consequência de informações 
colhidas sobre a presença de unidades militares indianas na proximidade da 
fronteira com os territórios portugueses.

A Companhia de Caçadores Nº 1, aquartelada na capital Pangim, era cons-
tituída maioritariamente por goeses – cristãos, hindus e muçulmanos – tinha 
como Comandante o capitão João Ressurreição, e como subalternos os alferes 
Sebastião Morão, Vítor Santos, Artur Ferreira e eu próprio. 

Esta Companhia integrava-se no Agrupamento D. João de Castro, coman-
dado pelo major de Cavalaria Acácio Nunes Tenreiro, cabendo-lhe a defesa 
da região Norte de Goa (concelhos de Ilhas, Bardez, Perném, Bicholim e 
Satari). 

Esta unidade, tal como as demais, estava mal preparada e equipada. Com 
as antiquadas Mauser, escassas munições, falta de aparelhos de transmissões 
e generalizada insuficiência de mantimentos, via-se com reduzido potencial 
de combate relativamente ao seu poderoso adversário indiano.

Apesar da gravidade da situação que então se vivia, não faltava o bom 
humor para manter elevado o moral. À hora da terceira refeição, o alferes 
Victor Santos brindava, erguendo o cálice de Porto: “Pelo nosso último jantar!”. 
No jantar do dia seguinte, repetia-se o brinde… até que se realizou mesmo 
o último…

Os familiares Gomes da Silva (mulheres e menores) deixaram Goa numa 
das aeronaves enviadas pelo Governo Português, refugiando-se em Lisboa. 
Permaneceram em Goa o meu pai e o irmão Luís, este também militar.

____________

Será oportuno recordar que, já em 1923, o general Gomes da Costa ex-
pressara a opinião, em relatórios por si elaborados, de que a Índia, Macau e 
Timor eram indefensáveis do ponto de vista militar.

O marechal Costa Gomes, subsecretário do Exército em 1959, entrevistado 
em 1998 por Maria Manuela Cruzeiro, declarou: “…na Índia retirei quase 
metade da guarnição. Não merecia a pena manter lá grandes forças porque 
não tínhamos a mínima hipótese de fazer face a qualquer acção militar por 
parte da Índia…”
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“…..a questão de Goa é por demais liliputiana quando comparada com os 
colossais interesses disputados pelas duas maiores potências existentes na face 
da terra no momento actual: os Estados Unidos e a União Soviética…Goa será 
apenas e tão só aquilo que elas quiserem e determinarem…” (Valentino Viegas, 
Goa o preço da identidade, 2013).

____________

Chegou-se, dia após dia de ansiedade e expectativa, à madrugada de 18 
de Dezembro. Acordei sobressaltado. As Forças Armadas Indianas acabavam 
de lançar a Operação Vijay com cerca de 45.000 homens bem treinados e 
equipados, apoiados por forças navais e aéreas.

Os efectivos portugueses somariam 3500 homens no total dos três territórios.
Nessa minha 25ª hora1 não admiti a rendição, senti-me decidido a com-

bater pela defesa da minha Pátria luso-indiana até ao sacrifício maior. Cons-
ciente da superioridade do invasor, não vislumbrei a possibilidade de sobre-
vivência.

Em obediência à ordem do capitão, o meu pelotão começou por se ins-
talar defensivamente na margem sul do rio Mandovi próximo do cais de 
ferryboats onde se fazia a ligação fluvial entre Pangim e Betim, no concelho 
de Bardez. 

Eram seis horas da manhã, já nascera o Sol, o calor aumentava, respirava-
-se um ar quente e húmido. 

Cerca das 08H00, recebi ordem para deslocar o meu pelotão para um 
local entre Ribandar e Velha Goa, a cerca de 7 km da capital, ordem que 
executei assim que me foram fornecidos os meios de transporte. 

Reflectindo sobre a nossa situação, foi fácil concluir sobre o despreparo, 
o fardamento e equipamento inadequados, a falta de rações de combate, a 
inexistência de aparelhos de transmissões indispensáveis para me comunicar 
com o meu comandante e pelotões amigos. Estava completamente isolado 
com os meus trinta homens…

De tempos em tempos, era o capitão que vinha no seu jeep ao meu en-
contro para se informar sobre a evolução dos acontecimentos.

Foram avançando as horas, o planeta continuou a sua inexorável rotação 
indiferente aos conflitos humanos, de inimigo nem sombra…

Cerca das 17H00, um goês meu conhecido aproximou-se e informou-me 
que as tropas portuguesas na capital já se tinham rendido.

Trinta minutos depois, chegou o capitão a quem comuniquei o que sou-
bera, tendo ele resolvido, por não se dispor de meios radio, deslocar-se ao 

 1 Referência ao romance de Virgil Gheorghiu.

Cativo na terra onde nasci
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encontro do comandante de Agrupamento, a fim de se informar sobre a 
situação. 

Cerca das 19H30, o capitão regressou ao local onde me encontrava e 
ordenou a retirada e reunião da Companhia no Largo do Liceu em Pangim. 
Presente todo o pessoal, o capitão Ressurreição informou que recebera ordem 
de rendição. As praças nativos foram autorizados a regressar a suas casas, 
permanecendo apenas os oficiais, os sargentos e algumas praças metropoli-
tanos. O armamento e o equipamento foram reunidos para serem destruídos, 
de modo a não caírem na posse do Exército Indiano.

Dirigi-me à Messe de Oficiais do Altinho, local de reunião e de alojamento 
dos militares portugueses do Agrupamento D. João de Castro.

No dia seguinte, depois de autorizado pelo capitão, conduzindo um jeep, 
fui até à minha casa no Bairro das Fontainhas, a fim de encontrar o meu pai. 
A casa estava fechada, resolvi, então, seguir para a aldeia de Santa Cruz, onde 
o encontrei na residência de uma família amiga. O nosso reencontro foi 
emocionante, abraçámo-nos demoradamente, chegou o momento da despe-
dida, senti o coração apertado. Uma voz ecoou no meu íntimo: “A Pátria 
honrai, que a Pátria vos contempla!”

No regresso ao Altinho, passei pelo Palácio do Idalcão e observei que a 
tricolor indiana já flutuava no mastro onde antes se via a bandeira portugue-
sa. Alguns grupos de jovens hindus gritavam “Jai Hind”2.

No Altinho, pelas nove horas, chegaram alguns militares indianos, incluin-
do o tenente-coronel sikh Suchan Singh, comandante do batalhão, alguns 
oficiais e duas vintenas de soldados que passaram a controlar o local.

O major Acácio Tenreiro, sabendo que eu falava inglês, nomeou-me seu 
intérprete. Minutos depois, realizou-se, formalmente, o acto de rendição dos 
militares ali presentes, passando a partir desse momento à condição de pri-
sioneiros de guerra (para os indianos éramos apenas detidos).

Autorizados pelo comandante indiano, o Sebastião Morão e eu fomos num 
jeep, pelo Corte do Outeiro e Rua 31 de Janeiro, até à casa onde eu morava, 
a fim de recolher alguns pertences. Com grande tristeza e revolta minha, 
verifiquei que a casa havia sido arrombada e roubada. Àquela hora não se 
via vivalma no bairro das Fontainhas.

No regresso ao Altinho, encontrámos um grupo de militares indianos que 
nos impediu a passagem e o prosseguimento da nossa marcha. Deu-se, então, 
um desentendimento por parte de um soldado que, por não entender o por-
tuguês ou o inglês, foi um tanto agressivo comigo, empunhando a sua espin-
garda com a baioneta calada contra meu peito. Um oficial indiano foi cha-

 2 Viva a Índia!
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mado, a quem explicámos a situação, tendo este apresentado desculpas e 
permitido que nos reuníssemos aos restantes prisioneiros.

Neste local, permanecemos até ao dia 26, foi o Natal mais triste e humi-
lhante da minha vida. Na manhã de 27, fomos transferidos para Pondá, fi-
cando alojados no quartel que fora do DEI.

____________

16 de Janeiro de 1962

Deu-se, durante o dia de hoje, a transferência para o Campo de Pondá 
dos prisioneiros do Agrupamento Afonso de Albuquerque, inicialmente reu-
nidos em Navelim.

Foram quatro os campos definitivos:
– Campo de Prisioneiros de Pondá, o Alpha Detenues Camp;
– Campo de Prisioneiros de Alparqueiros, o Charlie Detenues Camp;
– Campo de Prisioneiros de Pondá II, o Alpha II Detenues Camp;
– Campo de Prisioneiros de Aguada, o Bravo Detenues Camp.

Durante o período do repatriamento, foi estabelecido o Campo de Prisio-
neiros de Dabolim, o Staging Camp, a cerca de 2 km do aeroporto.

O Governador-Geral, general António Vassalo e Silva, permaneceu numa 
residência em Pondá até ser repatriado por via aérea, tendo sido o último a 
deixar Goa. 

As condições de vida eram más, em primeiro lugar, as inadequadas ins-
talações, depois, a falta de água, a alimentação insuficiente e o clima de in-
certeza e pressão psicológica exercida pelo adversário ocupante. Em cerca 
de cinco meses, perdi 10 kg de peso.

No Campo de Pondá, antigo DEI, foram concentrados cerca de 1800 pri-
sioneiros, num quartel projectado para alojar 400 homens.

A água era fornecida somente durante algumas horas da madrugada. Tí-
nhamos no nosso alojamento um bidão que conseguimos arranjar e prepará-
-lo para armazenar água. Diariamente, um de nós era escalado para encher 
o recipiente. É curioso referir que, meses mais tarde, ao sabermos o dia do 
repatriamento, passámos a contar os dias que faltavam pelos que tínhamos 
ainda de enchê-lo. “Já só faltam oito bidões!”.

A alimentação era precária e não agradava ao paladar, faltavam os condi-
mentos.

Passadas poucas semanas, foi instalada uma cantina, facto que permitiu 
aos prisioneiros terem acesso a artigos de higiene, tabaco e conservas que 
ajudaram a tornar as refeições mais apetecíveis. 

Sabendo como o tempo prossegue, inalteradamente, a sua marcha, a sen-
sação dos prisioneiros, em geral, era a de que os dias desfilavam pachorren-
tamente fazendo crescer a incerteza quanto ao seu futuro.

Cativo na terra onde nasci



Revista Militar

774

Continuando na minha função de intérprete, trabalhei em ligação estreita 
com o major de Cavalaria Francisco Morais e com o capitão-de-fragata José 
Pinto da Cruz, que foi Imediato do Aviso Afonso de Albuquerque, passando 
a ser o comandante dos prisioneiros portugueses neste campo de Pondá por 
ser o militar de maior antiguidade. 

O Comando português teve necessidade de lembrar a existência da Con-
venção de Genebra sobre o tratamento dos prisioneiros de guerra, em virtude 
da intenção indiana de atribuir trabalhos aos oficiais, o que não estava em 
conformidade com a lei internacional.

As Convenções de Genebra são a base legal do Direito Internacional  
Humanitário. A I foi assinada em 1864, a II em 1893, a III em 1929 e a IV 
em 1949, e tiveram a adesão da Índia e de Portugal.

Foi um total de cerca de 4500 prisioneiros portugueses que esteve à res-
ponsabilidade dos ocupantes indianos.

Ao calor e à humidade do ar acrescia a incógnita quanto ao porvir, o 
ambiente no Campo apresentava-se pesado e deprimido, que nem mesmo os 
programas-rádio “É Portugal quem manda” e “Hora de Saudade” conseguiam 
suavizar.

Por outro lado, a Índia exercia uma forte e persistente acção psicológica, 
com a finalidade de culpar o governo português pela demora no repatria-
mento e desinteresse pela sorte dos seus nacionais, lançando a ameaça de 
um possível deslocamento dos prisioneiros de guerra para outros locais fora 
de Goa. 

Numa das tardes do final de Janeiro de 1962, encontrava-me junto ao 
edifício do refeitório, quando uma viatura com víveres deu entrada no quar-
tel, rodando com precaução para o armazém. Reconheci o motorista, era o 
Remédios, marido da Piedade, a empregada doméstica da minha família. 
Cumprimentámo-nos e, falando em concanim, pedi-lhe que me trouxesse um 
ou dois quilos de carne bovina quando da sua próxima vinda e entreguei-lhe 
o suficiente em rupias, tudo feito com a maior discrição. Na semana seguin-
te, recebi a encomenda que passei ao Sebastião Morão, responsável pela 
preparação de uma saborosa e memorável refeição.

Vivi outro episódio que me parece ter interesse referir: por intermédio  
de um amigo, pedi ao meu pai que me mandasse pela Cruz Vermelha uma 
caixa com chocolates e algumas cervejas em lata no fundo, sabendo que 
vigorava a proibição de bebidas alcoólicas. Como intérprete, eu estava pre-
sente nas visitas realizadas por delegações da Cruz Vermelha. Na visita se-
guinte, com a presença de um oficial indiano, iniciou-se a entrega das enco-
mendas. Minutos depois, a Dra. Adélia Costa chamou pelo meu nome e eu 
recebi a embalagem. Foi então que o oficial indiano, dirigindo-se a mim, 
disse: “vamos abrir a encomenda do alferes Gomes da Silva e ver o que lhe 
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mandam”3. Respondi: “Fique descansado” e, abrindo a caixa, retirei uma bar-
ra de chocolate Cadbury, entreguei-a ao meu interlocutor dizendo “este cho-
colate é para o senhor!”. Sem perda de tempo, passei a caixa ao meu irmão 
Luís que aguardava a poucos metros, conforme já havíamos combinado. E, 
deste modo, foi possível aos dois irmãos beberem alguma cerveja, após se-
manas de lei seca…

O alferes Casimiro Pereira Pinto vinha sendo pressionado pelos ocupantes 
sobre o que acontecera no Forte da Aguada, na noite de 18 para 19 de De-
zembro.

Um grupo de militares indianos aproximou-se do Forte dizendo que eram 
portugueses, o alferes ordenou a abertura de fogo, chegaram reforços inimi-
gos, um jeepão com seus ocupantes foi atingido e incendiou-se. O ataque 
indiano terminou pelas 04H00. O comandante do Forte decidiu render-se 
eram 07H30, os militares portugueses foram posteriormente conduzidos ao 
Altinho. Soube-se que alguns oficiais indianos tinham sido mortos quando o 
jeepão foi atingido.

Os comandos indianos defendiam a versão de abertura de fogo por parte 
dos portugueses, após o içar da bandeira branca, o que não foi verdade.

O alferes Pereira Pinto foi interrogado diversas vezes, uma delas já se 
encontrava no Campo de Prisioneiros de Pondá. Acompanhei-o, como seu 
intérprete, no dia em que foi levado ao Palácio do Idalcão, em Pangim. O 
interrogatório foi realizado por um general indiano, o oficial português pres-
tou todos os esclarecimentos, tendo deixado bem claro que a rendição se 
dera somente após o final do combate.

No regresso a Pondá, guardados pelos mesmos dois soldados sikhs, fez-se 
uma paragem em Velha Goa com o seu consentimento, e umas cervejas bem 
geladas saciaram a sede dos cinco militares (o motorista não foi esquecido), 
em clima de tolerância e com a bênção do Apóstolo das Índias. 

Os oficiais e sargentos naturais da Índia Portuguesa foram convidados 
pelas autoridades indianas a ingressar nas forças armadas da Índia. Recusei 
tal convite de imediato, respeitando o meu juramento de fidelidade à Pátria 
Lusitana.

19 de Março de 1962

Neste dia, os prisioneiros viveram uma situação de alguma gravidade, 
devido à tentativa de fuga de três soldados que, aproveitando a recolha do 
lixo, resolveram esconder-se entre os resíduos para assim fugirem da sua 

 3 Expressando-se em inglês.
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condição de prisioneiros. Esta tentativa de fuga foi abortada, devido ao furriel 
português ter denunciado os seus companheiros. 

Tendo sido considerado um acto grave de indisciplina, o comando india-
no determinou uma formatura extraordinária, por volta das 18h30. Minutos 
depois, deu entrada no campo o brigadeiro Sagat Singh que ordenou a ins-
talação de metralhadoras cercando o conjunto dos prisioneiros, com ameaça 
iminente de fuzilamento. Como habitualmente, fui chamado a servir de intér-
prete. Traduzindo a pergunta feita pelo brigadeiro: “há alguém que queira 
castigar o delator?” Resposta dos prisioneiros em uníssono “Todos!”

O brigadeiro, em fúria, mandou preparar o pelotão de fuzilamento e car-
regar as metralhadoras.

Eu encontrava-me de costas para uma destas, assim como o capitão-de-
-fragata Pinto da Cruz. 

Foi este um momento de grande tensão para todos nós. À distância, vi 
um dos nossos homens saindo da formatura em direcção ao brigadeiro. Este, 
perguntou-me quem era ele, ao que respondi ser o padre capelão. O padre 
Joaquim Ferreira da Silva aproximou-se, intercedeu pelos prisioneiros fazen-
do apelo ao brigadeiro e a questão foi solucionada pacificamente. Os milita-
res indianos e o seu armamento foram mandados retirar. Assim, a vida no 
campo regressou à normalidade para alívio de todos nós.

Os prisioneiros esforçavam-se por estar ocupados, realizando actividades 
várias de modo a conservarem a mente sã em corpo são. Parte das praças, 
em grupos, ia trabalhar nos locais onde as pontes haviam sido destruídas 
durante a acção defensiva. A gestão diária do campo exigia uma organização 
e atribuição de tarefas diversas, tais como a higiene e limpeza, a alimentação, 
e serviços vários em coordenação com o comando indiano. Praticava-se a 
educação física e o desporto.

Em 23 de Março, o comando indiano informou-nos que o seu governo 
decidira conceder aos prisioneiros a possibilidade de abandonarem o Campo, 
em face da atitude intransigente do governo português, desde que possuíssem 
os meios de realizar a viagem para o exterior da Índia.

Da troca de mensagens entre o comando português do Campo e o Go-
verno em Lisboa resultou a decisão de recusa dessa concessão indiana por 
parte dos prisioneiros e de aguardar instruções do governo português.

O capitão-tenente Abel da Costa Campos e Oliveira, goês luso-descenden-
te, sofreu um dia de isolamento no exterior, em tenda montada pelos india-
nos, por se ter dirigido a um deles correctamente mas com a sua natural 
frontalidade, o que foi considerado merecedor de afastamento pelo comando 
indiano. 

Foi um dia de grande regozijo o 13 de Abril, por termos recebido a notí-
cia de que o nosso repatriamento chegara a acordo e iria realizar-se a breve 
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trecho. O alvoroço foi contagiante, o moral subiu notoriamente, o entusiasmo 
inundou a generalidade dos prisioneiros.

Entre os seis alferes, o número de bidões a encher foi diminuindo…“já 
só faltam… quatro… três… dois… bidões!”

Deixei o Campo de Prisioneiros de Pondá no dia 6 de Maio de 1962 e, 
no aeroporto de Dabolim, entrei a bordo do avião que me levou a Karachi, 
no Paquistão, onde o navio Vera Cruz me acolheu e a outros prisioneiros.

O repatriamento iniciou-se em 2 de Maio e a ponte aérea terminou em 
15. Foram 13 dias em 2 aeronaves DC-6 da Companhia Francesa UAT, 360 
pessoas/dia, 4596 no total. A evacuação foi designada pela Índia como a 
Operação Yatra.

Dizer adeus a Goa foi um tempo de profunda emoção, um sentimento 
misto de tristeza por saber a minha terra natal agredida e ocupada e, por 
outro lado, de contentamento por me encontrar em liberdade e de volta à 
minha Pátria, Portugal. 

O Vera Cruz partiu de Karachi, em 9 de Maio, e chegou a Lisboa, em 22 
do mesmo mês.

Fui promovido a tenente e colocado no Regimento de Infantaria Nº 2, em 
Abrantes, era seu Comandante o coronel Abel Barroso Hipólito. Não fui in-
quirido nem interrogado. No ano seguinte, fui colocado na Escola Prática de 
Infantaria, como era meu desejo.

Regressei a Goa, dezassete anos depois, em Setembro de 1979, restabele-
cidas as relações de Portugal com a Índia, tive então a oportunidade de rever 
amigos e matar a saudade imensa do meu tempo de criança e adolescente.

Observação: O autor escreve de acordo com a antiga ortografia.
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Estatuto do Combatente
Em 1 de setembro de 2020, entrou em vigor o Estatuto do Antigo Combatente, 

aprovado pela Assembleia da República, em 23 de julho. O Estatuto contempla um 
aumento do Complemento Especial de Pensão e reforça as medidas de apoio exten-
síveis às famílias dos veteranos de guerra, tais como a isenção das taxas moderadoras 
e os apoios social, médico e psicológico. 

A dinamização da rede nacional de apoio para stress pós-traumático estende-se à 
família, estando também previstos planos de apoio aos deficientes militares e aos 
antigos combatentes em situação de sem-abrigo. O estatuto prevê ainda outras medi-
das que beneficiam os antigos combatentes: a utilização gratuita de transportes pú-
blicos, o livre acesso a museus e a monumentos nacionais, o Cartão do Antigo Com-
batente e a definição do dia 9 de abril como o Dia Nacional do Combatente.  

Dia do Estado‑Maior‑General das Forças Armadas
Em 3 de Setembro de 2020, foram assinalados os 46 anos do Estado-Maior-Gene-

ral das Forças Armadas (EMGFA). A manhã ficou marcada pelo Hastear da Bandeira 
Nacional, seguido da deposição de uma coroa de flores junto à Estátua de D. Nuno 
Álvares Pereira, patrono do EMGFA, na Avenida do Restelo. Nestes momentos mar-
caram presença o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), 
Almirante António Silva Ribeiro, e uma representação de Oficiais Generais do EMGFA.

Mais tarde, foi celebrada uma missa, no Mosteiro dos Jerónimos, presidida Bispo 
das Forças Armadas e Forças de Segurança, D. Rui Manuel Sousa Valério, a qual 
contou com a presença entre outras entidades civis e militares, do Presidente da Re-
pública e Comandante Supremo das Forças Armadas, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de 
Sousa, CEMGFA, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Secretário de Estado 
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Adjunto e da Defesa Nacional, Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos 
Combatentes, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, Vice-chefes do Estado-Maior da 
Armada e do Exército, Chefes das Casas Civil e Militar da Presidência da República, 
Comandante Geral da Guarda Nacional Republicana e Diretor da Polícia Judiciária. 

Este dia foi uma oportunidade para relembrar e homenagear todos os militares 
que lutaram e deram a vida pela Pátria e todos aqueles que, nas Forças Armadas, 
serviram e servem Portugal.

A propósito deste aniversário, o Ministro da Defesa Nacional, Prof. Doutor João 
Gomes Cravinho divulgou a Mensagem que se transcreve:

Hoje assinalamos o Dia do Estado-Maior-General das Forças Armadas. É uma 
oportunidade para recordarmos a evolução da Defesa Nacional ao longo deste tempo, 
lembrando que a evolução institucional e organizacional deve ser contínua porque os 
desafios que o mundo nos traz não cessam, e a estagnação não é uma opção. 

Face aos desafios que surgem, o EMGFA tem sempre encontrado respostas eficazes 
e com elevada prontidão. Este foi o caso mais uma vez este ano, de forma altamente 
inopinada, com a resposta das Forças Armadas à pandemia da COVID-19, numa 
colaboração com outros setores do Estado e da sociedade civil que considero exemplar.

As Forças Armadas, sob liderança do EMGFA, responderam prontamente a todas 
as solicitações, mostrando o seu elevado sentido de dever e revelando aos portugueses 
menos familiarizados com a Defesa as suas capacidades ímpares na salvaguarda da 
segurança e do bem-estar da população, e o seu papel como reserva estratégica indis-
pensável, ao serviço da resiliência nacional.

Entre o que de melhor se revelou ao país nestes seis meses de pandemia, temos sem 
qualquer dúvida a prestação das nossas Forças Armadas, e a liderança do EMGFA foi 
decisiva a este respeito.

E no entretanto, fora de fonteiras o trabalho não cessou. As nossas Forças Armadas 
continuaram a cumprir os seus compromissos internacionais, e quero a este respeito agra-
decer ao EMGFA pela forma como soube calibrar e adequar o trabalho das nossas Forças 
Nacionais Destacadas, dando assim um contributo precioso para a defesa dos interesses 
de Portugal no Mundo, e para o nosso papel como coprodutor da segurança global.

O Dia do EMGFA é por isso um momento apropriado para enviar uma saudação 
calorosa a todos os militares que se encontram além-fronteiras ao serviço de Portugal, 
a contribuir para a segurança internacional, longe dos seus.

São muitos os campos de trabalho atualmente em aberto: a valorização dos Recursos 
Humanos das Forças Armadas, a reforma do Sistema de Saúde Militar, o reforço e a ra-
cionalização de meios, a exploração de novos domínios operacionais na ciberdefesa e no 
espaço. Em todas estas matérias, e sem desprimor das funções intrínsecas de cada um dos 
Ramos, o EMGFA é a instituição chave para estes progressos das nossas Forças Armadas.

Portugal pode e deve contar com as suas Forças Armadas. E o Governo pode e deve 
contar com o aconselhamento do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, 
cuja liderança e visão muito têm contribuído para que a Defesa Nacional responda 
eficazmente aos desafios que o nosso país e os nossos aliados e parceiros têm enfrentado.

As Forças Armadas têm estado à altura deste elogio que hoje aqui deixo, e continu-
aremos a trabalhar para que seja reconhecida a especial devoção, abnegação e sentido 
de lealdade de quem, livremente, escolheu servir Portugal, com um grau de compromis-
so excecional.

Parabéns às Forças Armadas!
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