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Filatelia
Calçada Portuguesa 
em selos

A 
calçada portuguesa foi objeto de uma emissão 
de selos que teve o seu primeiro dia de circu-
lação no passado dia 22. A emissão compõe-

-se de quatro selos e de um bloco com outros quatro, 
que nos mostram oito aspetos deste pavimento tipica-
mente português.

Os selos têm as franquias de €0,47, €0,58, €0,75 e 
€0,80 e mostram-nos outros tantos pormenores de fi-
guras desenhadas com este tipo de empedrado, em 
Lisboa, Porto, Funchal e Angra do Heroísmo, e que nos 
mostram pela ordem indicada: Caravela no jardim da 
Estrela, tendo por fundo a avenida da Liberdade; an-
dorinha na praça Velasquez, o fundo, é  praça Carlos 
Alberto; Flores em S. Martinho, tendo por fundo a 
praça do Município, Funchal; pássaro no jardim Duque 
da Terceira, em Angra do Heroísmo; fundo Urzelina, 
Ilha de S. Jorge.

Os quatro selos do bloco, dispostos horizontal-
mente em duas filas, têm a franquia de €0,47. Os seus 
motivos são (na metade superior): pormenor de pás-
saro no largo Luís de Camões; fundo praça Ferreira 
do Amaral em Macau; pormenor de uma caravela em 
Eastern Avenue, Fall River, tendo como fundo Ellis 
Street em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos da 
América.  

Metade inferior: pormenor de cavalo-marinho 
na Marina Bay Square Gibraltar, fundo la Explanada 
de España em Alicante, Espanha, e um pormenor de 
peixe em Niterói, Rio de Janeiro, tendo como fundo a 
avenida Quintino Bocaiúva, em Niterói.

A capa da pagela mostra um pormenor da requali-
ficação, efetuada em 2001, do pavimento da praça do 
Rossio, em Lisboa. O texto de apresentação da emissão 
é de Ernesto Matos. Este autor faz uma resenha deste 
empedrado, que na sua forma atual se desenvolveu 
em Portugal no século XIX, graças ao trabalho de um 

militar, Eusébio Cândido Pinheiro Furtado.
Este ilustre militar que foi Tenente de Armas da ca-

deia que à época estava situada no Castelo de S. Jorge, 
em Lisboa, recorrendo ao trabalho dos prisoneiros, co-
meçou por empedrar, com este tipo de revestimento, 
o espaço exterior da prisão e foi depois o grande im-
pulsionador para o seu alargamento a outros pontos da 
cidade e que chegou ao Rossio em meados do século 
XIX; nas quatro décadas seguintes estendeu-se pro-
gressivamente ao largo de Camões, ao Príncipe Real, 
à praça do Município, ao Cais do Sodré, ao Chiado e, 
no final da primeira década do século XX, chegou ao 
Marquês de Pombal.

Nestes tempos de “memórias curtas” em que até 
este património está constantemente a ser vítima de 
destruição, felicitamos os CTT Correios pela escolha 
do tema e da multiplicidade dos lugares representados 
nos selos.

Fontes:
Pagela da emissão: http://roc2c.com/pt/historia-da-

calcada/

Os estudantes fazem mais uma cábula A Secção 
Filatélica da Associação Académica de Coimbra edi-
tou, no mês de maio, mais um número da sua “Cábula 
Filatélica”. Trata-se do número 30; este é um número 
especial que é totalmente dedicado às muitas institui-
ções da cidade.

As instituições apresentadas são: a Associação 
Comercial e Industrial de Coimbra, o Banco de 
Portugal, a câmara municipal, o Centro de Estudos 
Interdisciplinares do século XX – CEIS 20, o Centro 
Hospitalar de Coimbra – Hospital Geral da Colónia 
Portuguesa no Brasil, Coimbra – Capital Nacional da 
Cultura, Confraria Rainha Santa Isabel, CTT Correios 
de Portugal, DECO – Associação para a Defesa do 
Consumidor, Direção Regional de Agricultura da 
Beira Litoral, Escola Secundária Avelar Brotero, Escola 
Secundária Quinta das Flores, Escola Superior de 
Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca, Guarda Nacional 
Republicana, Hospital Sobral Cid, Liga Portuguesa 
Contra o cancro, Lions Internacional, Metro Mondego, 
Museu Nacional Machado de Castro, Ordem dos 
Engenheiros, Ordem dos Médicos, Portugal dos 
Pequeninos, Serviços Municipalizados de Transportes 
Urbanos de Coimbra, Sindicato dos Bancários do 
Centro, Sindicato dos Professores da Região Centro e 
Sociedade Portuguesa de Ginecologia. 

Todas estas instituições já foram, de algum modo, 
representadas na filatelia através de selos, bilhetes- 
-postais, f lâmulas, carimbos comemorativos, fran-
quias mecânicas ou selos personalizados.   

Geada de Sousa
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CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

EDITAL Nº 95/2016
CONCURSO PÚBLICO PARA VENDA DE CICLOMOTORES

Jorge Paulo Colaço Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Mértola:

TORNA PÚBLICO, que se encontra aberto no período compreendido entre os dias 1 a 30 de agosto, 

concurso público para venda dos ciclomotores abaixo descritos e nas seguintes condições: 

1 - Velocípede com Motor - Marca: Zundapp; Matricula: 1-MTL-18-22; Cilindrada: 49; Combustível: 

Gasolina c/ Óleo; Ano: 1991/03/25;

2 - Velocípede com Motor - Marca: Zundapp; Matricula: 1-MTL-18-23; Cilindrada: 49; Combustível: 

Gasolina c/ Óleo; Ano: 1991/03/25;

3 - Ciclomotor - Marca: Famel Zundapp; Matricula: 1-MTL-22-90; Cilindrada: 49,9; Combustível: 

Gasolina c/ Óleo; Ano: 1995/01/10; 

4 - Ciclomotor - Marca: Casal; Matricula: 10-HJ-42; Cilindrada: 50; Combustível: Gasolina; Ano: 

1995/01/10;

5 - Ciclomotor - Marca: Macal M 70 Sport; Matricula: 1 MTL-04-87; Cilindrada: 49; Combustível: 

Gasolina c/ óleo; Ano: 1989/02/15;

1 – Modalidade – Hasta Pública a realizar no dia 31 de agosto de 2016, pelas 10h30m; 

2 – A base de licitação para venda dos bens é de 250€ (duzentos e cinquenta euros), acrescido 

de, pelo menos, um valor de lance mínimo;

3 – O valor do lanço mínimo é de 25,00€ (vinte e cinco euros); 

4 – As propostas a apresentar, devem indicar um valor para arrematação do ciclomotor superior à 

base de licitação, podendo ser entregues diretamente no Serviço de Património da Autarquia, à Praça 

Luís de Camões em Mértola, ou enviadas pelo correio sob registo, de forma a dar entrada no referido 

serviço até ao dia 30 de agosto de 2016, pelas 16h30m; 

5 – A hasta pública inicia-se com a abertura das propostas recebidas, havendo lugar a licitação a 

partir da proposta mais elevada, ou se não existirem, a partir da base de licitação; 

6 – Os bens serão arrematados por quem tiver oferecido o preço mais elevado, que deverá, de 

imediato, proceder ao pagamento de 25% do valor da arrematação, os restantes 75% do valor dos bens 

móveis serão pagos com a assinatura da documentação formal exigível à transmissão da propriedade 

do bem a alienar, no prazo máximo de 10 dias. 

7 – Os interessados poderão visualizar os bens, que se encontram nos estaleiros municipais, até 

um dia antes da data designada para a realização do ato público, entre as 8 e as 13 horas, devendo 

para o efeito contactar a Secção de contabilidade, aprovisionamento e património, através do telefone 

nº 286610100 ou por e-mail geral@cm-mertola.pt.

8 – Todos os interessados podem solicitar informações relativas aos bens e ao concurso, no Ser-

viço de Património da Câmara Municipal de Mértola, à Praça Luís de Camões, em Mértola, no site do 

município www.cm-mertola.pt ou através do telefone 286 610 100, podendo solicitar o Programa de 

concurso, gratuitamente, neste serviço; 

Para constar, se publica este e outros de igual teor aos quais vai ser dada a devida publicidade. 

Mértola, 29 de julho de 2016                

O Presidente da Câmara Municipal,

Jorge Paulo Colaço Rosa


