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LOTE N.g 92- Precursores- 1853, D. Maria 11- Carta datada do Faial (14-Julho-1855) para Lisboa 

(29-7-1855), com selo do 50 rs verde amarelo, CE 3, boas margens, obliterado apenas a chegada 

com C. Barras "1", marca linear a preto "ILHAS". Pe9a muito rara, duas dobras de arquivo, uma 

delas atingindo levemente 0 selo na margem inferior esquerda, nao afectando 0 grau de raridade da 

mesma (Ex- George Pearson). B/MB. Valor Base 6000 € 

AQORES 
LOTE N.g 159- 1868, D. Luis I, Fita CUrva (nilo denteado)- Selo do 10 rs 
amarelo em bordo lateral direito de folha, CE 2, largas margens (Certi
ficado de Expertiza¢o P. P. n.o 100/2003). UNICO SELO DO 10 RS CO

NHECIDO EM BORDO DE FOLHA. MB. Valor Base 6000 € 
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3.00 ~ Sobrescrlto do Comissao Municipal de Turlsmo com gravura. aluslva a Sintra. Clrcula-
do de Sintra-viia 20-11-69 para os EUA Massachusset - 2.11.69 via Llsboa 
20.11.69 e devolvldo para Portugal. Carlmbos de Llsboa 7.3.70 e Sintra 
Estefonla 9.3.70. Com dlversas marcos postals amerlcanas. Vorlos selos do serle 
Cavalelro Medieval. Tem furos de arqulvo 

4.00 ~ Correlo Ferrovlorla - Sobrescrlto clrculado de Roma 26.2.34 para Llsboa 3.3.34 com 
carlmbo Italiano Roma 26.2.34/Ferrovla C7 selo Yvert-Italia 316 

5.00 ~ Correlo Ferrovlorlo - Sobrescrlto clrculado de Paris (Gare Austerlitz) 4.12.32 para Lls-
boa 7.12.32 (Indlca<;:oo manuscrlta) via Sud Express com selo Yvert Fran<;:a 
290 

4.00 ~ Sobrescrlto particular frances clrculado de Vichy 14.9.32 para Llsboa 18.9.32 com 
flomula francesa e portuguesa 'Vlsltas a grande Exposl<;:oo Industrial Portu-
guesa Usboa Set. 2 Nov. 1932" c/selo Yvert Fran<;:a 181 

6.00 C!l Sabrescrlto particular frances clrculado de Paris 27-2-28 para Usboa 1.3.28 c/selo Yvertt-
Fran<;:a 181 (2) e 244 e etlqueta de reglsto de Paris 

6.00 ~ Carta clrculada de Santarem para Llsboa em 1849 com carlmbo oval 'Santarem- e 
redondo '3 Llsboa 10" e selo flxo de 40 Rs. todos a azul 

6.00 C!l Carta clrculada de Santarem para Llsboa em 1848 c/carlmbo oval 'Santarem" e re-
dondo '26 Llsboa 10" e selo flxo de 25 Rs todos a azul 

6.00 ~ Sobrescrlto com selos 40c CE406 Ceres Londres e lOc CE14 Pad roes do Grande Guer-
ra 

3.00 ~ Lote de 3 pe<;:as clrculadas. Ambulonclas Norte I + Sernadas (Avelro) + Carlmbo nu-
merlco n.' 44 

3.00 Etlquetas de reglsto estrangelras. Cerca de 850 exemplares. Multas repetl<;:oes 
3.00 Vlnhetas propaganda fllatellca e outros. Cerca de 220 exemplares. Multas repetl<;:oes 
3.00 0 Lote de selos de reclbo usados cerca de 1150 exemplares (+ ou -). Multas repetl<;:oes 

Lote anulado 
23.00 Lote de 300 selos perfurados antlgos e modern os. taxa base. comemaratlvos. taxas 

altos. Isolados. em tlros. pares. quodros. Tem repetl<;:oes (late aver) 
13.00 Late de 59 selos perfurados todos dlferentes antlgos e modern as. Contem varledades 

LlTERATURA 

20.00 'THE RYOKEIISHIKAWA Collection" Cotologo do lelloo efectuado em Londres em 4/5-
12-1980. Volume lIustrado com 256 poglnas a cores e encadernado 

10.00 'Catalogue offlclel de 10 Societe Fran<;:alse de TImbrologle" 1904. Volume lIustrodo com 
1793 poglnas e encodernado 

20.00 'THE OVERLAND MAIL. A postal historical study of the moll route to India" Autor Jonh 
K. Sindeboiton. Volume encadernado com 174 p6glnos 

10.00 'STAMP of GREAT PRICE" autor Neville R. Stochen 1932. Volume lIustrodo com 238 po-
glnas encadernado 

3.00 'COVERS of the WORLD Carried by French Moll Boats" Cat610go de lelloo colec<;:oa 
N Robert. Londres 1982. Volume profusamente lIustrodo 

Data limite de recepc;:ao de ofertas: 17 de Fevereiro de 2003 (segunda-feira) 
Para 0 Boletlm n.2 399. a salr em Abril de 2003. s6 se aceltam lotes. 

via Correlo Reglstado ou P.M.P .. ate ao dla 24 de Feverelro de 2003 (segunda-felra) 

52 

Revista Trimestral 
Ana LVI' N.2398 • Dezembro 2002 

crp 
DIrector: 
EURICO C E LAGE CARDOSO 

Director Adlunto: 
FERNANDO MARQUES DE OLIVEIRA 

Coordenador e AdmInIsInxIor: 
JOSt RODRIGO DIAS FERREIRA 

Chefe de RedoccrOo: 
RUI MANUEL GRAVATA RESENDE 

Proprtedade: 
CLUBE FILATtLICO DE PORTUGAL 
(Pessoo CoIecttvo de UIIdode PUbIco) 

Admlnlslracr60 e RedaccrOo: 
Av. Almlronte ReIs. 70 - 5.' Dt' 
115().{)2() LlS80A 
Telefone/Fox: 218123936 

Composlcr60 e ImpressOo: 
Graftea 2000. lda. 
Rue Socaduro Cabral. 89A 
1495-703 Cruz-Quebrada 
Telefone: 214159852 

Reglsto de Imprenso n.' 101649 
Numero Internoclonol Normolizado das 
Publlco<;:Oes em 
serle: ISSN 0871-0309 
DepOsito Legal N.' 1471/82 

€2.50 

Dlreccr6a da CFP 

Presidents Dr Ellico C.E Loge Cordoso 
VJc9-Pr!nldenf Comend .Jose R D!as F9fTeira 
TEISOU8Iio Femando ~ MencIonI<a 
S8cI9/01o Femcndo Maqueo de OIveIra 

Vogo/f: Femcndo do S1Iva IdeIas 

Dr RuI Manuel Grovato Resende 
Luis I'oIoIgueI des Santos Monteiro 

D/STRIBUIr;I.O GRATUffA 
Aoss6cIOS 

Os artlgos pubUcados sOo 
cia Intetra responsabIlidode 

dos autares. 

Sumario 
Peg. 

Editorial ....... ......... .............. .... .. ... ... ........................ .... ... ........ 3 

Um Estudo dos Selos de D. Maria II ........ .................. .. .. . 4 

india Portuguesa - Marcas Postais de Damoo 

eDiu ..................... ... .............. .............. ..... ......................... 8 

Voo Postal Lisboa-Beja ........ .. ...... .... .. .......... .... .... .. .. .. .. .. .. . 12 

Goa - Livre ...... .................... .. ... .. ............................ .. .... ....... 14 

Homenagem ao Com. Jose Rodrigo Dias Ferreira 

na Sede do CFP "" " " " '" ''''' ' '' ''' '''''''' '''''''''''''''''''' '' '''''' ' 15 

Jantar de Confraternizac;oo Comemorativo 

dos 59 Anos do CFP e de homenagem 

ao Com. J.R. Dlas Ferreira " "' '' ''''''''''''''' '''' '' '' '' ''''''' ''''' 17 

Inovar e Modernizar .. ................ .. ............ ............. ........ ..... 19 

Novas Emlssoes Portuguesas ........................................... 24 

Novas Emlssoes - Macau ................... ....... .................... ... 25 

OPEN CLASS - I Parte ......... ............ ............. .... .. .... .. .. ........ 26 

Relat6rio e Contas da Dlrecc;oo e Parecer 

do Conselho Fiscal do Ano de 2002 .. .. .... .... ... .... ...... 36 

Jovem Portugues ganha premlo da Exposic;oo 

Mundial de Filatelia Juvenll - «Espanha 2002» ..... .. 38 

Bolsa Filateiica ............... .. ... ... ........ ............... .. ..... .. ...... ....... 41 

Lista de S6cios do CFP ...... .... .................... .. ... .. ................ 44 

Permutas Inter-S6cios ... .. .. ................. .. ................... .. .... .. ... 46 

COLABORAM NESTE N1mIERO 

BASTOS - Cor. Jooo A. Fernandes 

CARAVELA - Adelino A. de Melo 

CARDOSO - Dr. Eurlco C.E. Lage 

DORES - Cor. Joaqulm 

OLIVEIRA - Fernando 

PEREIRA - Pedro Vaz 



212 10.00 
213 15.00 
214 5.00 
215 10.00 

Podem Jazer parte das nossas recordar;oes ... 
216 10.00 

, 217 15.00 

218 5.00 
219 6.00 UMA TABUA, 
220 7.00 
221 7.00 
222 7.00 UMA CORDA , 
223 14.00 
224 5.00 
225 7.00 E UMA ARVORE! 
226 4.00 

227 16.00 
228 5.00 

Mas hoje qllere1710S l11ais ... 229 4.00 

230 3.00 

231 SO.OO 
232 5.00 
233 5.00 
234 8.00 
235 9.00 
236 5.00 
237 4.00 
238 8.00 
239 4.00 
240 4.00 
241 4.00 
242 5.00 
243 4.00 
244 5.00 

245 10.00 

246 14.00 

247 6.00 

RE80PRE 
SOC'EDADE REVeNDEDORA 248 4.00 DE APARELHDS DE PRECISAD, 5."' . 

2SO 25.00 
251 10.00 

Seguran~a • Cor • Variedade 

** 
** 
** 
** 
** 
(;) 

(;) 

** 
** 
** 
** 

(;) 

* 
* 0 

(;) 

0 

0 

* ** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
IP 

** 

P.I 

P.I 

Frama CE1 franqula 022.5. Lote de 2 etlquetas deste valor das moqulnas n.'" 8 e 9 
Frama CE1 franqula de 001.0 lote de 7 etlquetas deste valor das moqulnas n. '" 1 a 7 
Frama CE1 franqula de 002.0. Lote de duas etlquetas das moqulnas n.'" 2 e 4 
Frama CE1 franqula de 005.0. Lote de 5 etlquetas deste valor das moqulnas n.'" 1. 2. 

3, 6,7 
Frama CE1 franqula de 019.0. Lote de 5 ellquetas desle valor das moqulnas n," 1. 3, 

5.7 
Frama CE1 . Franqula de 001 .0. Lote de 8 etlquetas deste valor com carlmbos de 

Portlmco, Terrelro do pac;:o, Faro, Santa Marta, Fllatella, Vila Real de Santo 
Antonio, Albufelra e Logos 

'Correlos sempre e em toda a parte· C2 com Impressco da taxa a '0· 
'Correlos sempre e em toda a parte· C2 com Impressco do taxa a '0· 
Frama CE1 moqulna n.' 8 1986 franqulas 22.5 + 52.5 + 68.5 
Frama CE1 moqulna n.' 91986 fronqulas 22.5 + 52.5 + 68.5 
Frama CE1 moqulna n.' 10 1987 franqulas 25.0 + 57.0 + 74.5 

CORREIO AEREO 

Helice CE1 , 2, 3, 4, 6, 8 e 9 CE5 com um dente curto 
Helice CE8 15.00 goma defeltuosa 
Helice CE4 3.00 goma defelluosa 
Sobrescrlto com selos da Companhla de Moc;:amblque CE187 e 186, clrculado da Belra 

27.1 .40 para Llsboa 5.2.40 com etlqueta Por Avlco/Par Avlon 
Moc;:amblque correlo aereo CA22 com goma defeltuosa 
Sobrescrlto com selos da Companhla de Moc;:amblque CA22 e CA24 clrculado da Belra 

30.6.36 via Rodesla Salisbury 2.7.36. Carlmbo de chegada a Llsboa de 14.7.36. 
Etlqueta reglsto do Estac;:co do Belra e Por Avlco/Par Avlon 

Sobrescrllo clrculado com selos da Companhla de Moc;:amblque CE5 e CE22 clrculo-
do da Belra 4.8.38 para Llsboa 10.8.38 com ellqueta Par Avlon/By Air Mall 

Etlquetas Avlco Naclonals e Estrangelros. Cerca de 600 exemplares. Multas repetlc;:6es 

DIVERSOS 

Bloco Centeno rio do Selo Postal N.' 3. Leve sinai de charnelra. Goma original 
Blocos de Portugal n.' 17 e 25 lote de 2 blocos 
Blocos de Portugal n.' 28 e 32 lote de 2 bloc os 
Blocos de Portugal n. · 25 e 27 lote de 2 blocos 
Blocos de Portugal n. ' 45 e 55 
Blocos de Portugal n.' 60 especles marlnhas 
Blocos de Portugal n.' 69 J. Olimplcos de Los Angeles 
Blocos de Portugal n.' 87 Comela Halley 
Blocos de Portugal n.' 92 Cent. do Disco 
Blocos de Portugal n.' 97 Evora Patrlm6nlo Mundlal 
Blocos de Portugal n.' 99 J. Olimplcos de Seoul 
Blocos de Portugal n.' 106 Transportes de Llsboa 
Blocos de Portugal n.' 107 200 anos da Revoluc;:co Francesa 
Intelros Posta Is OM 178 A/B 5. ' anlversorlo do 25 de Abril. ConJunto de 41P 2 Novos e 2 

obllterados com carlmbo comemoratlvo 25 de Abril 1979 dla da Llberdade. 
Emlssco 10.000 de cada 

1948 Nasclmenlo de S. Joco de Brllo 30c CE691 Prova Par nco denteado c/goma e 
bordo de folha tom verde 

Pagel as emltldas pelos crr. Lote de 161 exemplares todas dlferentes, com e sem fu
ros de arqulvo 

Bllhete Postal lIustrado de Shangal (fotografla de um electrlco) clrculado daquela 
cldode em 25.7.10 para S. Martlnho do Porto 17.8.10 via Siberia (c/carlmbo a 
azul) e Penacova (carlmbo de 16.8,10) com selo da Chino Imperial 

Postal lIustrodo da Botolho, clrculado em 1929 para Braga com selos Ceres CE488 e 
CE489 

Lote de 20 doeumentos de selos de reelbo 
Carta clrculada de Bareelos para 0 Porto em 1853, earlmbo nominal de Bareelos BCL-

1 selo fix~ de SO R ambos a azul na frente carlmbo datado do Porto PRT-19 
de 24.3.1853 no verso 
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Emlssoes Gerais - Fatima 1967 7 provinclas + Reforma admlnlstratlva 1969 7 provinclas 
Emlssoes Gerais - Vlagem de Amerlco Tomas 6s Colonlas 1963 4 provinclas + Vasco 

do Gama 1969 7 provinclas + D. Manuel I 1969 7 provinclas 
Emlssoes Gerais - Vlogem de Amerlco Tomas 1963 4 provinclas + 40." Anlversarlo Re

volu<;oo Naclonal 1966 6 pravinclas + Aparl<;oes de Fatima 6 valores 
Emlssoes Gerais - Vasco do Gama 1969 7 provinclas + Reforma Admlnlstratlva 

1969 6 provinclas (noo fnclul Macau) + D. Manuel I 1969 6 provinclos 
Angola - 75 anlversarlo do Hospital D. Marla Pia CE403/405 (contem 2 series) 
Angola - Centenarlo do Descoberta do Welwltschlo Mirabilis CE406/408 (2 series) 
Angola - Vistas de Angola CE311/316 
Angola - UPU CE320 + 1." Expo. Fllatallco CE321 123 
Angola - Tlpos femlnlnos CE412/427 
Angola - Modolldades Desportlvas CE428/33 + Ordens Honoriflcas CE521 1530 
Angola - Conjuntos de 16 selos Isolados CE387 + CE411 + CE434/5 + CE455/6 + CE498 9 

+ CE501 + CE515 + CE518/20 + CE535 + CE553 + CE556 
Angola - Aerogramas - Ano Santo 1 .50 + 2.50 + 4.50 angolares. Novos em estado re-

gular. Um exemplar cam transparencla no polo de cologem 
Angola - Intelro Postal Ceres 1 Ctv Ceres 
Cabo Verde - D. Carlos 1150 Rs CE34 dent. 13 '1, 
Cabo Verde - Descobrlmentos CE266175 serle s/goma 
Gulne - Insectos CE270/279 
Gulne - Serpentes CE296/307 (2 series) 
Gulne - Nassa Senhora de Fatima Coroada CE397 8R (2 exemplares) 
Indio - Sobrecargas valores em escudos CE477/504 
Indio - Porteado CE53/57 2 series 
indio - Porte ado CE53/57 (Iote de 6 sarles) 
IndiO - Bloco TUmulo de S. Francisco Xavier CE4 
Mo<;amblque: Pel xes CE378 + 379 30.00 e 50.00 
Mo<;amblque - Imperia CE349 + Borboletas CE405 volores em Quodras 
Ma<;amblque - Pelxes CE377/378/379 20.00 + 30.00 + 50.00 
Mo<;amblque - Brasoes CE447 50.00 em quadra 
Lote de selos CE479 + CE502/3 + CE54 + CE517 + CE512/26 
Louren<;o Marques - Selos tlscals CE48/49 Intelros selos completos 
Companhla de Mo<;amblque - Elefantes com sobrec. 'Provlsorlo' 25/75, CE27 selo sl 

goma e peda<;o popel colo do 
Companhla de Mo<;amblque D. Manuel II c/sobretaxo e sobrecarga "Republica CE941 

105', alguns vol ores com gomas vldradas 
Companhla do Nlassa D. Carlos I CE43/44 15R/25R sobrec. 'Provlsorlo' + D. Manuelll 

com sobrecargo Republica CE52/63 selos com gomas defeltuasa 
Companhla do Nlassa - Porteado CE1I9 gomas vldradas 
Macau - COrDa 25 Rs CE4 Dent. 13'1, 
Macau - COrDa 80 Rs CE21 Dent. 13'1, 
Macau - D. Carlos I CE122, CE123 18AIl50 R e 18A/3oo R 
Macau - Conjunto de 6 selas Ceres com sobretaxa CE259, CE260, CE262, CE264, CE265, 

CE267 gomas vldradas 
Macau - Conjunto de 8 selos de CE420 a CE427 
Macau - FDC do 1." Slmp6s1o de Pslqulatrla Transcultural de 7.9.1981 com serle CE454/459 
Macau - Imposto Postal CE3/5 
Macau - Bloco cicio lunar CE33 
Macau - Ano lunar do Porco, cartelra CE759x5 
Macau - Ano lunar do Coo cortelra CE720x5 
Macau - Ano lunar do Dragoo cartelra CE562x5 
Macau - Vorondas de Macau CE899/904. Folha especial com duos series sequenclals 
Macau - Leques tradlclonals chlneses. Folha especial CE906/909 com 4 series olterna· 

das 
Timor - Indigenas CE268 3P fecho de sarle 
Timor - Carta Geogratlca valor em escudos CE305/314 lote de 2 series 

ETIQUETAS 

Froma CE1 fran quia OOB.5. Lote de 7 etlquetos deste valor das maqulnas n.'" 1 07 
Frama CE1 franqula 008.510te de 5 etlquetas deste valor com carlmbos de Albufelra, 

Faro, Logos, Portlmoo e Vila R. de St." Antonio 
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EDITORIAL 
Chegou 0 momento de nos despedlrmos dos nossos prezados leitores 0 mesmo e dlzer dos 

nossos estimados cons6cios. 
Com efeito, resolvemos nao recandldatarmo·nos a presldancla da dlrecc;:ao do C,F,P .. ao 

mesmo tempo que deixamos, tambem, a dlrecc;:ao deste Boletim, Fizemo"lo voluntariamente, sem 
quaisquer pressoes fosse de quem fosse, antes pelo controrio. 

lodos os que exercem uma activldade por mera "carollce" devem ter a consclancia de 
que, chegada a hora, deve "passar-se 0 testemunho", particularmente quando se tem "quase" 
a certeza de que a "nau" fica em boas maos. Escrevemos "quase" porque sao os s6clos que tam 
a Oltlma palavra quando usarem 0 seu direito de voto. 

As razoes que levam um dlrlgente a deixar determinado cargo pod em ser as mais diversas. 
No nosso caso sentimos que os anos jo nos vao pesando, comec;:ando a faltar apetancia para 
ocupar cargos de direcc;:ao particularmente em Agremlac;:oes com a grandeza do nosso querido 
Clube. Porem, a razao mais forte, que todos os cons6cios compreenderao, eo desejo que temos 
de alcanc;:ar plena IIberdade para assumlr compromlssos que nos dao satlsfac;:ao e cuja respon
sabllidade para os cumprlr controlamos a nosso belo prazer, 

Estamos consclentes que cumprimos 0 nosso dever do melhor manelra que pudemos e sou
bemos. Fizemos 0 que nos foi possive!. 

No hora do despedlda seja-nos permitido recordar, mais uma vez. que a malor satisfac;:ao 
que tlvemos 00 longo dos 9 anos que presldimos aos destlnos do C.F.P. fol a reallzac;:ao do 
Exposlc;:ao Filatellca Naclonal "Llsboa 2000", dado que 0 nosso Clube ho 40 anos que noo 
organizava um evento deste nive!. Demos 0 nosso melhor, dedlcomo-nos de corpo e alma oeste 
certame alnda noo refeltos do acldente que tlvemos nos Instalac;:oes do Clube. E devemos 
confessor, aqul e agora, que 0 maior premlo que tivemos, 0 que nos deu mals prazer, foram as 
palavras generosas que no fim do certame nos diriglu 0 IIustre Presldente do Federac;:oo Portuguesa 
de Fllatella/APD, Senhor Pedro Vaz Pereira, Mas e de toda a justic;:a recordar a excelente e 
extraordlnoria colaborac;:oo dada por aquela personalidade, bem como 0 apoio Indlspensovel 
de toda a equipa que trabalhou no evento. 

Este Importante acontecimento filatelico bastou-nos para que tivesse sido grande 0 prazer 
de termos presidido 00 CFP durante os nove Oltimos anos. 

Conslderamos, asslm, pec;:o perdoo do Imodestla, que "saimos pela porta grande". Soubemos 
sair a tempo 0 que €I sintoma de que os nossas faculdades ainda funclonam em pleno. 

Esperamos e desejamos que a "equlpa" que val assumlr as responsabilldades de dlrigir 0 
Clube saiba, com dedicac;:ao, disponlbllidade, conhecimento dos novos metodos de trabalho 
resultantes dos avanc;:os tecnol6gicos e novas idelas, modernlzar as estrutura do CFP procurando 
elevar alnda mals alto 0 seu nome e prestigio aquem e alem frontelras. 

A todos os associ ados do nosso Clube onde contamos muitos e verdadeiros amlgos; a todos 
os colegas, sem excepc;:oo, que colaboraram com extrema dedlcac;:oo e competancla durante 
os anos em que estivemos a frente dos destlnos do CFP; aos dlstlntos colaboradores que, com os 
seus magnificos artlgos, tornaram possivel que 0 Boletlm seja conslderado um dos melhores no 
seu genera que se publica no pais; aos amlgos anunclantes que nos ajudaram a mlnorar os custos 
do nosso 6rgoo oficlal; aos cn - Correios de Portugal. SA com quem mantlvemos as melhores 
relac;:oes Instituclonals e noo s6 e, final mente, aos dirlgentes do Federac;:oo Portuguesa de Filatelia/ 
APF e em particular 00 seu IIustre presldente, Pedro Vaz Pereira, dedlcado assoclado que muito 
colaborou com 0 CFP durante os nossos mandatos, fica aqul expressa a nossa profunda gratldoo, 

Apenas uma palavra, multo especial de agradecimento ao fundador do CFP, 0 nosso estl
modo amigo Comendador Jose Rodrigo Dlas Ferreira que, 00 longo de quase 60 anos, tem tra
balhado com extrema dedicac;:oo e, por vezes, com sacrlficio a bem do seu e nosso Clube. 

Estamos convictos que a nova "equipa" que val assumlr 0 comando do CFP noo presclndlro 
do colaborac;:oo prestimosa e Imprescindivel deste nosso colega (Iegenda viva do Clube) a quem 
efusivamente abrac;:amos, 

Eurico C.E, Lage Cardoso 
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UM ESTUDO DOS SELOS DE D. MARIA II 
1853 - 01 Jul·21 Jul 

D.a MARIA II 

Selos Impressos na Casa da Moeda, cu
nhados em relevo, em folhas de 24 selos (4x6), 
com desenho e gravuras de Francisco de 
Borja Freire, cujas iniclals - F.B.F. -, em relevo, 
foram Impressas em branco na parte Inferior 
da efigie. Goma amarelada e bac;a. Selos 
nao denteados, Impressos em papel liso, de 
espessura media espessa ou flna. 

- 01 Jul - S reis. Cores: castanho aver
melhado; castanho amarelado, Tlragem 
estimada 2.294.112. 

Desta taxa nao e conhecldo 0 paradelro 
da "matrlz" nem do "cunho de servic;o" (ex
traviados ou destruldos) utllizado na Impres
sao dos selos originals. Pela observaC;ao e 
exame dos selos exlstentes parece ser de 
conclulr que, para a sua impressao, foram 
utllizados 2 cunhos dlstlntos, uma vez que nao 
parece possivel que algumas das dlferenc;as 
observadas entre os Tlpos I elise tenham fI
cado a dever a retoques do cunho I 
desgastado: no cunho I contam-se 14 pero
las na parte superior do dladema, enquanto 
que no cunho II se contam 10/11 perolas; a 
distancia entre a parte mals elevada (sallen
te no cunho I) no diadema e as parolas da 
cercadura circular e de cerca de O,Smm no 
cunho I e de cerca 1 mm no cunho II. Dado 
que a altura do dladema e a mesma em 
ambos os cunhos (cerca de 1 mm), a dlferen
c;a das distancias as perolas (0,5 e 1 mm) nao 
pode ser atrlbuida ao desgaste/retoque do 
cunho I, mas sim a um novo cunho (II), com 0 
qual. na altura, entao j6 bastante desgastado, 
terao sldo feitas a reimpressoes de 1863. Foi 
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Cor. Joao A. Fernandes Bastos 

acelte a exlstancla de 3 tipos b6slcos: cunhos 
I e II e cunho III para as relmpressoes de 1885 
e seguintes. 

a - npo I (cunho I), papel medlo espesso 
ou fino. Cunho 56 utllizado nos selos originals. 
Nos arabescos, junto a cercadura curva dos 
4 cantos: pequenas IInhas em ongulo aberto, 
em forma de "boomerang" e, junto a parte 
recta da cercadura, pequenas lin has, a meio, 
separadas do corpo dos arabescos. A ponta 
da tranc;a, em caracol. est6 completa e a 
bem nitlda. 0 "0" final de CORREIO noo toca, 
normalmente, na cercadura Interior. A ponta 
do dladema a sallente. Alem destas diferen
c;as, ter em conta as)6 referidas. 

1 a. 1 - castanho vermelho 
1 a. 11 - papel fino 
1a. 2 - castanho 
1 a. 21 - papel fino 
1 a. 3 - cunho cansado 
1 a. 31 - papel fino 
1 a. 4 - dupla Impressao 

b - Tipo II (cunho II), papel medlo espesso 
ou fino. Cunho utilizado nos selos originais e 
reimpressoo de 1863. Nos arabescos, junto 6 
cercadura curva dos 4 cantos: pequenas Ii
nhas com IIgeira curvatura, a meio, em vez 
de forma de boomerang, e as pequenas 11-
nhas IIgadas ao corpo dos arabescos, em vez 
de separadas, como acontecla no Tlpo I. A 
ponta da tranc;a e mais curta, sem os zigue
zagues do Tipo I. Cabec;a mais pequena e 
contornos do carrapito mals recortados. 0 
'0" final de CORREIO toca no moldura. A 
ponta do diadema nao e saliente, como no 
cunho I. Ter em conta as diferenc;as j6 atr6s 
referidas. 

115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 

150 
151 
152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 
159 

160 

161 

162 

4.00 
20.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
7.00 
6.00 
3.00 
5.00 
5.00 
6.00 
4.00 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
5.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
4.00 
5.00 
4.00 
3.00 
6.00 
3.00 
7.00 
7.00 
6.00 
5.00 
5.00 

7.00 
33.00 
45.00 

40.00 

30.00 

40.00 

385.00 

6.00 

5.00 
3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

(1) 

** 

* 
(1) 

(1) 

** 
(1) 

(1) 

** 

** 

** 
** 

Lote SerIes Portugal CEll19/21 + CEl122/25 
Palsagens e Monumentos CEl126/45 
Late Series Portugal CEl155/57 + CEl158/63 
Lote Series Portugal CEll 64/66 + CE1171174 + CE1175/77 
Lote Series Portugal CEl178/80 + CEl184/87 + CEl188/90 + CEl191/93 
Late Series de Portugal CEl198/00 + CE1201/03 + CE1204/05 
Late Series Portugal CE1212114 + CE1218/23 + CE1233/35 
Lote Series Portugal CE1239/41 + CE1253/54 
Ana Santo 1975 CE1248/50 
Late Series Portugal CE1261/64 + CE1271174 
Late Series Portugal CE1277/78 + CE1279180 + CE1283/85 + CE1286/88 
Late Series Portugal CE1302/04 + CE1313117 + CE1318119 
Lote Series Portugal CE 1320/22 + CE 1323/26 + CE 1327/29 
Late Series Portugal CE1330/31 + CE1332/33 + CE1334/35 + CE1336/39 + CE1344/45 
Late Series Portugal CE1346/47 + CE1348/53 + CE1354/57 
Lote Series Portugal CE1380/83 + CE1384/89 
Late Series Portugal CE1390/91 + CE1392/93 + CE1394/97 + CE1398/99 
Late Series Portugal CE1404/07 + CE1409110 + CE1411114 + CE1415117 
Late Series Portugal CE1418/20 + CE1421/22 + CE1423/24 + CE143011432 
Late Series Portugal CE1433/34 + CEl441/46 + CE1447/48 + CE1449151 
Lote Series Portugal CE1452/53 + CE1454/55 + CE1456/57 + CE1458/63 + CE1464/65 
Late Series Portugal CE1466/69 + CE1470171 + CE1472173 + CE1474/79 
Late Series Portugal CE1480/85 + CE1486/91 + CE1492/95 
Late Series Portugal CE1496/97 + CE1498/99 + CE1500/0l + CEl502/03 + CE1504/09 
Late Series Portugal CE 1510115 + CE 1517118 
Late Series Portugal CE1519/20 + CE1521/22 + CE1523124 
Late Series Portugal CE1528/29 + CE1530/31 + CE1533/36 
Late Series Portugal CE1553/54 + CE1555/58 + CE1559/60 
Late Series Portugal CEl561 + CE1563/66 
Lote Series Portugal CEl567/68 + CEl569171 
Unlformes da For"a Aerea CEl645/48. Selos retlrados da cartelra 
Unlformes da For"a Aerea CEl645/48. Selos retlrados da cartelro 
Molnhos de vento CE1894/97 + Flares sllvestres CE1912115. Selos retlrodos das cartelras 
Unlformes do Exerclta CE1683/86. Selos retlrados da carte Ira 
Fellcltac;oes CE1943/46 + Navlos dos Descobrlmentos CE1964/67. Selos retlrados das 

cartelras 
AzuleJos - late dos 20 selos CE1516 a CE1743 
Tema Europa - late de 21 series completas de Portugal de 1960 a 1980 
Tema Europa 5 series de Portugal CE1041/43, CE1063/65. CE1097/99. CE1152/54. CE11811 

83 
Tema Europa - 8 series de Portugal CE869170. CE878/80. CE898/900. CE934/36. CE961 1 

63. CE983/85. CE997/99. CE1022/24 
Late selos usados de Portugal cerca de 25.000 exemplares + 5.000 exemplares estran

gelros lavados. Todas as taxas com repetlc;oes 
Late de selos usados de Portugal cerca de 8.000 exemplares + 14.000 exemplares es

trangelros. Todos lavados 
Lote de selos de Portugal. 187 series completas dos anos de 1969 a 1983 com valor de 

cat610go superior a 950 € 
Late de 7 selos de Portugal cam erros de Impressa 0: CE787 sel6. CE833 e de exposl· 

C;ao. CE 1 059 Vasco da Gama com barba branca. CE 1 092 desenho desloca· 
do. CEl363 trac;o Q de Portugal. CE1365 G de Portugal CE1375 arco Inter
rompldo 

Porteado tlpo etlqueta CE46 a CE52 
Porteado anos 1967 a 1984 CE65/81 

SELOS DAS COL6NIAS 

Emlssaes Gerais - V Centen6rlo Marte Infante D. Henrlque. 1960 7 provinclas. Falta a 
emlssao de Macau (Iote c/duas series) 

Emlssoes Gerais - Exposlc;oo Inlernaclonal de Bruxelas. 1958 8 provinclas (late c/duas 
series) 

Emlssoes Gerais - Sextos Congressos Inlernaclonals de Medlclna Tropical e Paludlsmo 
1958 8 provinclas (Iole c/duas series) 
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57 6.00 0 

58 6.00 0 
59 4.00 0 

60 5.00 0 
61 7.00 0 
62 6.00 0 
63 4.00 0 
64 25.00 0 
65 25.00 0 
66 37.00 **R 
67 10.00 0 
68 12.00 0 
69 5.00 * 70 12.00 * 
71 10.00 **R 
72 6.00 0 
73 90.00 * 74 3.00 * 75 8.00 0 
76 4.00 0 

77 7.00 0 
78 3.00 0 
79 5.00 0 
80 270.00 **/* 
81 6.00 ** 
82 14.00 0 
83 6.00 0 
B4 47.00 * 85 9.00 ** 
B6 7.00 0 
87 8.00 0 
88 135.00 * 89 35.00 0 
90 35.00 * 91 5.00 0 
92 8.00 0 
93 16.00 * 94 5.00 * 95 17.00 ** 
96 3.00 ** 
97 3.00 ** 
98 4.00 **/* 
99 3.00 ** 

100 3.00 ** 
101 5.00 ** 
102 22.00 * 103 5.00 ** 
104 5.00 ** 
105 3.00 ** 
106 5.00 ** 
107 4.00 * 108 10.00 * 109 6.00 ** 
110 3.00 ** 
III 6.00 ** 
ll2 3.00 ** 
ll3 5.00 ** 
ll4 5.00 ** 

D. Luis I de perfil 50 Rs CE55 denteado 12'/, carlmbo redondo a azul de 15/6/1882 
descentrado 

D. Luis I de perfil 50 Rs CE55 denteado 12'/, carlmbo oval das Caldas descentrado 
D. Luis I de frente 50 Rs CE58 denteado 12'/, popel Porcelana. Par obllterado c/ca-

rlmbo de 31 para 88 de Llsboa a vloleta 
D. Luis I de frente 50 Rs CE58 dent. 13'/, popel lisa carlmbo de barras bern centrado 
Taxa de Telegrama 2 Rs CE59 denteado 13'/, 
D. Luis I de frente 20 Rs CE62 popel Porcelana. Carmlm rosa 
D. Luis I de frente 25 Rs CE3 late de 4 selos com v6rlos tons 
D. Luis I de frente 500 Rs CE65 denteado 12'/, perfurac;:ao com uma estrela 
D. Luis I de frente 500 R CE65 denteado 12'/, 
D. Carlos 125 Rs CE70 denteado 11'/, 
D. Carlos I Mouchon 150 Rs CE136 
D. Carlos I Mouchon 500 Rs CE139 dent. 12'/, olga Irregular 
D. Carlos I 180 Rs CE147 selo novo sem goma 
Selos Postals do Madeira c/sobrecarga Republica CE 198 + 199 + 201. 2'/, Rs. 15/5 Rs e 

50 Rs 
Ceres 30c CE234 regomado 
Late de selos CE358 - 4.50. CE325 - 3.00. CE326 - 3.20. CE 377 - 1.00 
Serle Ceres com sobretaxa CE451/487 
Ceres revalldado 96c CE492 
Lusiadas 1931 CE513/530 + Lusiadas 1933 CE543/547 
Santo Ant6nlo c/sobrecarga CE554 - 15/40. CE555 - 40/15. CE556 - 40/25. CE558 - 40/ 

1.25 
1." Expo. Colonial Portuguesa CE551/563 
Tudo pela Nac;:ao CE570/574 
Leglao Portuguesa CE583/59O 
Caravelos 1943 serle 617/633. CE633 - 50.00 com leve sinai de charnelra 
Clenclas Agr6rlos CE634/5 + Expo Obras Publlcas CE695 + Guerra Junquelro CE729/30 

+ Congo Nac. das Pescas CE731/32 
Avelar Brotero CE642/643 + OTAN CE749/50 
Castel as de Portugal CE664/671 
Costumes Portugueses 2.' Emlssao CE677/84 
Costumes Portugueses 2.· Emlssao CE682 
Carovelas 1948 CE696/704 
Caravel as 1943 CE617/633 + Caravelas 1948696/694 
Caravelas 1948 CE696/704 
Avis CE710 - 1.75. CE7ll - 2.00 
Ano Santo CE719/722 
Museu dos Coches fecho de serle CE746 + 747 + 748 - 1.40. 1.50 e 2.30 
Cent. Marte S. Francisco Xavier CE759/762 
I.' Cent. Telegrafo Electrlco CE815/817 
6.' Congresso de Medlclna Tropical CE839/840 
Marte do Infante D. Henrlque CE863/868 
Ces6rlo Verde CE831/32 + GNR CE883/85 
Escutlsmo CE888/93 
Benflca CE904/05 + Campanha contra Fome CE906/08 + Conferencla de Paris CE909/ 

/11 . Serle CE909 /11 c/slnal de charnelra 
Sol colma CE937/8 + J.O. de T6qulo 1964 CE939/42 
Centen6rlo do DI6rlo de Noticlas CE943/44 
Congresso Naclonal do Translto CE945/47 
Late Series Portugal CE945/47 + CE958/6O + CE971/73 + CE 1028/30 
Late Series Portugal CE948/9 + CE953/5 + CE964/6 
Lote Series Portugal CE967/70 + CE974/76 
Lote Series Portugal CE977/78 + CE994/96 + CE1000/03 
Lote Series Portugal CE 1 017/19 + CE 1 020/21 + CE 1 025/27 
Late Series Portugal CE1014/16 + CE1020/21 
Late Series Portugal CE1025/27 + CE1031/37 
Lote Series Portugal CE1038/40 + CElO44/46 + CE1047/49 
Nascimento de Gogo Coutlnho CE1055/58 
Late Series Portugal CE1066/69 + CE1070/72 + CE1073/75 
Late Series Portugal CE1078/80 + CE1081/82 + CE1087/9O 
Lote Series Portugal CE 11 00/05 + CE 11 06/08 
Late Series Portugal CE1109/12 + CE1ll3/15 + CEll 16/18 
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1 b. 1 - castanho vermelho 
1 b. 11 - papel fino 
1 b. 2 - castanho amarelado 
1 b. 3 - cunho cansado 
lb. 31 - papel fino 
1 b. 4 - dupla impressao 

2 - 01 Jul - 2S rels. Cores: azul claro; azul es
curo; azul esverdeado. Tiragem estlmada 
4.888.729 

As caracteristlcas da "matriz" e do "pun
c;ao" existentes na Casa da Moeda, mostram 
que os selos originals naG foram impressos 
com este cunho, que s6 fol utlllzado, mais 
tarde, nas reimpressoes de 188S e posterlores. 
Assim, e de conclulr que os cunhos de servi
C;O desta taxa se extraviaram, tal como acon
teceu com os do selo de S reis. Face ao 
exame dos exemplares conhecidos, concluiu
se pela existencla de 3 Tipos dlstlntos: 

a - Tipo I (cunho I), popel medio ou es
pesso. Cunho utilizado nos selos originals. As 
"fitas" superior e Inferior, sao mals pequenas 
(em comprimento e larguro). No fita superior, 
a "C" e a ultimo "0" de CORREIO e, na Infe
rior, a "2" de "2S" e a "S" de REIS, estao mois 
pr6ximos dos extremos. A distancla entre as 
extremos do eixo horizontal da oval envolven
te da efigie e a cercadura exterior e de cer
co l/2mm. 

2a. 1 - azul claro 
20. 2 - azul escuro 
2a. 3 - azul esverdeodo 

b - Tipo II (cunho I retocado), popel me
dio ou espesso. Cunho utillzodo nos selos ori
glnais e reimpressao de 1863. 

Dlferenc;os em relaC;ao ao Tipo I: No 
burilogem as IInhos sao mais grossos, do que 
resulta estarem mols pr6xlmas umas dos ou
tros; iniciols F.B.F. mais nitldas; por vezes, pe
quenos pontos broncos em frente da efigie e 
pequeno fendo na cercaduro exterior do 
lodo dlreito, resultonte de ImperfelC;ao do 
cunho. Perolos parecem mais pequenos, of as
todos umes das outras. 

2b. 1 ~ azul 
2b. 2 - azul escuro 
2b. 3 - duplo Impressao (do relevo au do 

cor) 
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c - popel fino 

2c.l - azul 
2c. 11 - dupla Impressao 
2c. 2 - azul claro 
2c. 3 - azul escuro 
2c. 31 - duplo impressao 

3 - 21 Jul - SO rels. Cores: verde; verde amo
relo; verde azul. Popels: medio au espes
so. Tiragem estlmado: 179.400 

Desta taxa e conhecldo openas um uni
co Tipo. Dada a sua pequeno tlrogem e de 
presumir que openas tenha sldo feito um cu
nha de servlc;o, com a qual forom Impressos, 
tanto as originals como todos as reimpressoes. 
Quanta a Imperfelc;oes do cunha estao 
referenclados duos pequenas falhas no IInho 
do cercoduro exterior: no canto superior dl
relto, junto 00 ultimo '0" de CORREIO e, no 
lado Inferior, par baixo do olgorlsmo "S". Os 
selos originals podem ter, umo duas, au ne
nhuma destos falhas. 

3.1 - verde amarelo (popel espesso) 
3.2 - verde 
3.3 - verde azulodo 
3.4 - duplo Impressao (do cor) 

4 - 02 Jul - 100 rels. Cores: 1116s; 11I6s malvo. 
Popels: medlo, espesso au fino: tlrogem es
tlmado: 147.600 

Desta taxa tombem e conhecldo apenos 
um Tipo e, consequentemente, um s6 cunha 
de servic;o, pelo que se Ihe apllcam, na ge
neralldode, as mesmas conslderoc;oes feltos 
sobre 0 selo de 50 rels. No respeitante a ca
racteristlcos especlals, resultontes dos dlferen
tes estodos do cunha, encontram-se 
referenciodos as seguintes: empostomento do 
tlnto, em malor ou menor grou, nos contornos 
laterais do cercadura exterior mois pr6xlmos 
do morgem dlreito do popel (origlnais e 
reimpressoes de 1863, 188S, 1905 e 1928); a 
mesmo empastamento, no rnorgem esquer
da, somente nos relmpressoes de 1863, 188S, 
1905, 1928; pequeno fendo no IInha do 
cercadura exterior envolvente do numero 100 
do lodo dlrelto, junto do ornata Inferior 
(relmpressao de 1905, 1928 e 19S3). Nao sao 
conhecldos defeitos de impressao. 

4.1 -11165 
4.11 - popel fino 
4.2 - 11165 claro 
4.3 - 1i16s-malva (papels media au espes

so) 



Relmpressoes Ofldals dos selos b - 1885 - Papel espesso, muito branco, 15 
de D.a Marla 11- 1863, 1885, 1905 e 1953 leitoso e acetinado, de textura compacta e 

uniforme. Cores diferentes dos originals. Nor- 16 

a - 1863 - 04 Dez (data em que foram malmente nao gomados. Alguns exemplares 
17 entregues nos Correios), em papel bronco foram gomados posteriormente. 

(mals claro e fino, e de textura menos com- 18 
pacta do que 0 dos origlnais), goma fina, Rl.b - 5 reis, castanho (Tipo III). Impresso 
branca e brilhante. com um novo cunho (cunho III). Os arabescos 19 

sao mais perfeitos no recorte. Cabe<;a da 20 
Rl.a - 5 rels, castanho (Tipo II). Impresso eflgle do tamanho normal e sem a ponta da 

com 0 cunho original. 0 cunho utilizado (cu- tran<;a, em forma de caracol. na nuca. 21 

nho II retocado ou cunho I com 22 retoque) Rl.b 1 - castanho escuro 
22 estava multo desgastado, do que resultou R1.b2 - castanho bistre 

uma impressao multo grosselra, especial men- 23 
te das letras de CORREIO, em que 0 'C" e R2.b - 25 rels, azul (Tipo III). Impresso com 24 
ultimo '0" tocam 0 friso da moldura e, ain- um novo cunho (cunho III), de linhas finas. Os 
da, um eflgle notoriamente mais pequena, contorno da efigie sao muito semelhantes ao 25 
com a ma<;a de Adao muito sallente, tran<;a original. As fitas, superior e inferior, sao malo- 26 

reduzida a uma pequena ponta em forma de res (em comprlmento e largura), flcando os 27 

gancho, virado para dentro, e contorno do 'C" e '0" de CORREIO, e "2" e '5" de "25 28 
29 carraplto (parte posterior do cabelo) multo reis" mais afastados dos seus extremos. A dis- 29A 

recortado. As perolas que circundam a efigie tancia entre os extremos do eixo horizontal da 30 
sao mais grossas, tocando-se entre sl. oval envolvente da efigie e a cercadura ex- 31 

Rl.al - castanho terior e de cerca de 3/4mm. Faltam as inlci-
R1.a2 - castanho bistre ais F.B.F. Imperfei<;oes do cunho: salienclas na 32 

fita superior, por cima do ultimo "0" e entre 
33 R2.a - 25 rels, azul (tipo II). Impresso com o "E" eo "I" de CORREIO; reentrancia na flta 

o cunho original. 0 cunho utilizado (cunho I inferior, p~r cima do '5" de REIS. 34 

retocado) estava multo desgastado, bastan- R2.b - azul claro 35 
te mais do que quando utilizado para a Im-
pressao dos selos orlglnais do Tipo II. do que R3.b - 50 reis, verde. Impresso com 0 cu- 36 
resultou uma impressao mals grosseira, espe- nho original. Dlstlnguem-se dos selos originals, 37 
clalmente no lado dlrelto, Junto dos angulos principalmente, pelo papel e pela cor (brl-
superior e Inferior, onde as linhas da burilagem Ihante). As falhas na cercadura, referidas na 38 
estao partldas, e com empastamento da tin- relmpressao de 1863 (R3.1), podem nao ser 

39 ta azul. visiveis, (retoques no cunho). Nao se veem as 
R2.a - azul escuro inicials F.B.F. 40 

R3.b - verde amarelo 41 
R3.a - 50 rels, verde. Impresso com 0 cu- 42 

nho original. que mostra uma pequena falha R4.b - 100 reis, 1116s. Impresso com 0 cu- 43 
na IInha diagonal do lado direlto, junto ao nho original. Distinguem-se dos selos originals, 44 

ultimo '0" de CORREIO, e uma outra, na principalmente, pelo papel e pela cor (bri- 45 

parte Inferior da cercadura, entre 0 5 e 0 0 Ihante). 0 empastamento de tlnta nas lin has 46 

de '50". Nao se veem as inlclals F.B.F. laterais da cercadura, no lado dlreito, tam- 47 

R3.a - verde amarelo bem acontece em alguns originais (ultimas 48 
Impressoes), asslm como nas reimpressoes de 

R4.a - 100 reis, lil6s. Impresso com 0 1863, 1905 e 1928). 0 mesmo empastamento, 49 
cunho original. Dlficil de distlngulr dos selos no lado esquerdo, naG aparece nos orlginais, 
originals, a nao ser pelo papel e pela go- mas aparece em todas as relmpressoes, com 50 
ma. As pequenas linhas verticals laterals excep<;ao da de 1953. 
da cercadura exterior, em clma e em bai- R4.b - 1116s 51 

xo, do lado direlto e, ou, do esquerdo, 
52 com tinta empastada, poderao ser um si- c - 1905 - Papel ordin6rio, ba<;o, levemen- 53 

nal de que se trata de uma reimpressao de te amarelado, de espessura media e textura 54 
1863. irregular. As cores tem pouco brilho, em geral 55 

R4.a - 1116s com tonalldade mortl<;a. A goma e fina e 56 
levemente amarelada. 
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40.00 ® 

42.00 ® 

42.00 ® 

42.00 ® 

5.00 ® 
4.00 ® 

4.00 ® 

6.00 ® 

3.00 ® 
15.00 ® 

50.00 * 5.00 ® 
10.00 ® 
20.00 ® 
3.00 ® 
5.00 ® 
3.00 ® 
9.00 ® 

20.00 ® 

20.00 ® 
6.00 ® 

6.00 ® 

75.00 ® 
60.00 ® 

5.00 ® 

40.00 ® 

30.00 ® 
50.00 ® 
35.00 ® 
45.00 ® 

3.00 ® 
10.00 * 3.00 ® 
3.00 ® 

3.00 ® 

6.00 ® 

8.00 ® 

5.00 ® 

12.00 ® 
13.00 ® 
10.00 ® 
15.00 ® 
12.00 ® 

D. Pedro V cabelos 11505 50 R CE8 verde amarelo. Margens normals. Carlmbo de pon· 
tos de Llsboa 

D. Pedro V cabelos anelodos 5 Rs CElO Tlpo II castanho vermelho com carlmbo de 
barras 

D. Pedro V cabelos anelados 5 Rs CElO Tlpo II castanho escuro boas margens carlm· 
bo de pontos 

D. Pedro V cabelos anelados 5 Rs CElO Tlpo II castanho rosado. Corlmbo de barras 
77. Tem charnelra 

D. Pedro V cabelos anelados 25 Rs CE12 umo margem curta tem charnelra 
D. Pedro V cabelos anelados 25 Rs CE13 uma morgem curta. Canto de folha. Carlm

bo de barras de Vila Franca Xlra (45) 
D. Pedro V cabelos anelados 25 Rs CE13 margens de corte Irregular mas normals ca· 

rlmbo de pontos de Llsboa (1) 
D. Pedro V cobalos anelados 25 Rs CE13 sobre fragmento e carlmbo de 27 abrll1861 

e carlmbo de pontos do Porto 52 
D. Pedro V cabelos anelados 25 Rs CE13 margens normals 
D. Pedro V cabelas anelados 25 Rs CE13 par com carlmbos de barras de Barca de 

Alva (108) 
D. Luis I Borja Freire 5 Rs CE14 Tlpo III com margens normals 
D. Luis I Borja Freire 5 Rs CE14 com margens normals 
D. Luis I Borja Freire 5 Rs CE14 n/denteado com carlmbo de pontos do Porto 
D. Luis I Borja Freire 10 Rs CE15 noo denteado com carlmbo de pontos de Llsboa (1) 
D. Luis I Borja Freire 25 Rs CE16 boas margens corlmbo de barras de Ovar (68) 
D. Luis I Borja Freire 25 Rs CE 16. Duas margens curtas. Carlmbo de barras de Faro 208 
D. Luis I Borja Freire 25 Rs CE16. Margens normals carlmbo de pontos do Porto (52) 
D. Luis I Borja Freire 25 Rs CE16. Por com uma margem curta obllterado com carlmbo 

de pontos 
D. Luis I Borja Freire 25 Rs CE16. Estudo dos 7 cunhos. Selos cunhos III. V e VII com umo 

morgem curta carlmbos varlos 
D. Luis I Borja Freire 50 Rs CE17. Tom verde azul 4 margens curtas 
D. Luis I flta curva 5 Rs CE19 n/dent. uma margem curta. Carlmbo de pontos de Lis· 

boa (1) 
D. Luis I flta curva noo denteodo 5 Rs CE19 morgens normals. Carlmbo de pontos de 

Llsboa (1) 
D. Luis I flta curva 10 Rs CE20 duas margens curtas 
D. Luis I flta curva 10 Rs CE20 noo denteado, amarelo laranja uma margem curto 

carlmbo de pontos. Llgelro transparencla na base do selo 
D. Luis I flta curva 25 Rs CE22 noo denteado boas margens carlmbo de borros de 

Chaves 180 
D. Luis I flta curva noo denteado 50 Rs CE23 nco denteado. Margens normals. Carlm-

bo de pontos de Llsboa (1). Llgelra tronsparencla no tope 
D. Luis I flta curva 80 Rs CE24 margens curtas 
D. Luis I flta curva 100 Rs CE25 tem uma margem curta 
D. Luis I flta curva 120 Rs CE26 tem umo margem curta 
D. Luis I flta curva 20 Rs CE29 denteado 
D. Luis I flta curva 25 Rs CE30 denteado selo com charnelra 
D. Luis I flta curva 25 Rs CE30 denteado selo sem goma 
D. Luis I flta curva denteado 25 Rs CE30 c/carlmbo de barras 
D. Luis I flta dlrelta 25 Rs CE40 papeiliso dent. 12'/,. Carlmbo oval de Llsboa 26-12-

1879? Denteado Irregular 
D. Luis I flta dire Ita 25 Rs CE40. Papeiliso. Dent 12'/, Carlmbo redondo do Porto data· 

do 291 Jan/80. Descentrado 
D. Luis I flta dlrelta 25 Rs CE40 papeiliso dent. 12'/,. Fragmento c/os 2 selos oblltera· 

dos com carlmbo de barras (218) Tavlro um pouco descentrado 
D. Luis I flta dlrelta 100 Rs CE43. Papel Porcelana dent 12'/,. Carlmbo vloleta 11-ABR-91 

Llsboa 
D. Luis I flta dlrelta 100 Rs CE43. Papel Porcelano dent 12'/,. Carlmbo circular de Lis· 

boa. Tom lIIas forte. Um dente curto 
Jornaes 2'/, Rs CE48 popel 1150 dent. 11'/, 
D. Luisi flta dlrelta lORs CE49 novas cores. Dent. 13'/,. Coombe circular de Usboa5-1D-1880 
D. Luis I de perfil 25 Rs CE53 denteado 13'/, carlmbo de barras 
D. Luis I de perfil 25 Rs CE53 denteado 12'/, papeiliso 
D. Luis I de perfil 25 Rs CE53 dent. 13'/, algo Irregular. Tom azul clnzento corlmbo de 

Viana do Castelo. Descentrado 
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Permutas Inter-Socios 
CONDIe;OES GERAIS DE VENDA 

1 - as lotes foram descritos e valonzados com um prec;o base estabelecldo pelo s6clo vendedor, no minlmo de 3 euros, nOo 
sendo oceltes valores com cenflmas. 

2 - 56 se conslderam as ofertas recebldas ate 6 data Indlcada no final do descrlc;:oo dos lotes constante deste baletlm. 
As ofertas sOo datadas e numeradas de acordo com a ordem do sua recep«;:oo. 
56 sa aceitam oIertas em euros, nOo sando conslderados as paries decimals. 
No coso de Igualdade de valores entre duos ou mals ofertas a lote sera atribuido 6 oterta receblda em prlmelro lugar. 
Havendo duos ou mals otertas a adjudlcac;:oo do lote sera telta 00 malor otertante pelo valor medlo calculado entre os 
dols malores valores oterecldos arredondado por excesso para a unldade de euros. 
Havendo um sO otertante a adjudlcac;:oo do lote sera telta pelo valor medlo calculado entre 0 valor do oterta e 0 do 
prec;:o base arredondado por excessa para a unldade de euros. 

3 - as lotes estoo dlsponivels no sede do Clube para verlflcac;oo. 
Aos s6clos tora de Usboa e seus concelhos IImitrotes sera tacultada Intorrnac;:oo e totoc6plas dos lotes a pedido escrlto 
acompanhado de selos de correlo suflclentes para pagamento do porte de resposta. 

4 - Noo e cobrada qualquer encargo 00 s6c1o camprador. 
5 - As despesas de envlo dos lotes adqulrldos sOo por conta do s6clo camprador. as lotes sOo expedldos por .correlo regis

tado. par conta e risco do s6clo comprador ou. a pedldo escrito. com .valor declarado-. 
6 - a pagamento dos Iotes atrlbuidos tera de ser etectuado em euros (EUR) por cheque ou vale postal em nome do Clube 

Filatellca de Portugal, ate oIto dlas ap6s a recep<;oo do nota de adjudlcac;oo e de despesas de envlo. 
7 - 56 sOo acelles reclamac;:ees dentro do praza de cinco dlas ap6s a recep«;:oo dos lotes pelo s6clo comprador. 
B - Salvo Indlcac;:oo contrarla seroo ufllizados os -Catalegos Aflnsa. (CE) para selos e .Olivelra Marques> (OM) para Intelros 

postals. 
9 - as simbalos utllizados e 0 seu significado sOo os segulntes: 

** -Novo sem charnelra * -Novo com charnelra 0 - Usodo 0 - Selo sobre suporte 

N - Intelra Postal novo C - Intelro Postal clrculado 

LOTE PRE<;:O-BASE 
SIMBOLO DESCRI<;:AO DO LOTE 

N.· (EUROS/€l 

SELOS DE PORTUGAL 

1 240.00 0 D. Marla II 5 Rs CEI uma margem curta carlmbo de barras de Llsboa (1) 
2 12.00 0 D. Marla II 25 Rs CE2 margens normals carlmbo de barras azul 
3 9.00 0 D. Marla II 25 Rs CE2 clcharnelra e margens normals 
4 12.00 0 D. Marla 1125 Rs CE2 margens normals carlmbo de barras de Llsboa (1) tem fragmen· 

tos de popel colado 
5 15.00 0 D. Marla II 25 Rs CE2 uma margem curta carlmbo de barras a azul do Batalha (15) 

tem charnelra 
6 20.00 0 D. Marla II 25 Rs CE2 margens normals carlmbo de barras tom azul escuro 
7 15.00 0 D. Marla II 25 Rs CE2 bem centrado e margens normals. Carlmbo de barras de Braga 

(56) tom azul 
B 240.00 0 D. Marla II 50 Rs CE3 uma margem curta carlmbo de barras de Llsboa (1) 
9 500.00 0 D. Marla II 100 Rs CE4 uma margem curta. Tom IIlas escuro. Carlmbo de barras de 

Llsboa (1) Raro. 
10 240.00 0 D. Pedro V cabelos IIsos 5 Rs CE5 castanho vermelho. Margens normals carlmbo de 

barras de Valenc;a 110. Llgelra transparencla no topo 
11 12.00 0 D. Pedro V cabelos IIsos 25 Rs CE6 boas margens. Carlmbo de barras de Braga (56) 

com mancha de 61eo 
12 12.00 0 D_ Pedro V cabelos IIsos 25 Rs CE7 boas margens e com charnelra 
13 15.00 0 D. Pedro V cabelos IIsos 25 Rs CE7 Tlpo II margens normals carlmbo de barras de Braga 

(56) bom exemplar 
14 30.00 0 D. Pedro V cabelos IIsos 50 R CEB com margens curtas 
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RI.c - 5 reis, castanho (Tipo III). Impresso 
com 0 mesmo cunho do reimpressao de 1885, 
pelo que apresenta caracteristicas muito se
melhantes. No entanto a sua aparencia e 
bem diferente. Distingue-se, principalmente, 
pelo popel e pel a cor. A Impressao e menos 
perfeita. 

R1.c - castanho escuro 

R2.c - 25 rels, azul (Tipo III). Impresso com 
o mesmo cunho do reimpressao de 1885, pelo 
que apresenta caracteristicas muito seme
Ihantes. No entanto a sua aparencia e bem 
diferente. Distingue-se, principalmente. pelo 
popel e pela COr. A impressao e menos per
feita. 

R2.c - azul claro 

R3.c - 50 reis, verde. Impresso com 0 cu
nho original. Distingue-se pelos pormenores ja 
referidos atras, e pela ausencla do fenda no 
linha diagonal do lado direito. junto 00 '0" 
de CORREia. 

R3.c - verde amarelo 

R4.c - 100 reis, lilas. Impresso com 0 cunho 
original. Distingue-se pelo pormenores ja re
feridos atras e alnda por uma pequeno fen
do no linha do cercadura exterior, do lado 
direito, perto do ornata a meio, abaixo do 
ultimo '0" de 100. 

R4.c - lIIas 

d - 1953 - Out. - Popel branco, espesso, 
de textura uniforme. Selos nao gomados. Para 
a impressao das taxas de 5 e 25 reis, foram 
utilizados os cunhos das reimpressoes de 1885, 
e, para as taxas de 50 e 100 reis, os cunhos 
originals. No verso foram Impressas, a clnzen
to, em duos lin has, as datos 1853 e 1953 so
brepostas. as selos com estos datos Impressas 
numa unica IInha, separadas por um "-" (1853-
1953), foram retiradas do livro "100 Anos do 
Selo do Correio Portugues", edltado pel a Ad
ministro<;:ao do crr. Estes ultimos distinguem
se dos primeiros, nao s6 pelo pormenor das 
datos, como tambem pela qualidade do 
popel. que e 'couche" brilhante, e pelas suas 
dimensoes (mais pequenos). 

R1.d - 5 reis, castanho claro 
R2.d - 25 reis, azul escuro 
R3.d - 50 rels, verde 
R4.d - 1 00 rels, lIIas 
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Reimpressoes nao Ofidals (NO) dos selos 
de D.a Marla 11- 1928 

NOI - 1928 - Nao e conhecida a fino Ii
dade nem qualquer documento oficial que 
determine ou que, no minimo, autorize estas 
reimpressoes, pelo que elas sao conhecidas 
por "Reimpressoes Particulares de 1928". Pre
sume-se que estes selos ten ham sido impres-
50S no Coso do Moeda, com os cunhos 
utilizodos nos reimpressoes de 1905, para que, 
certamente, teria sido necessaria uma auto
rizoc;:ao superior, a nao ser que tenham sido 
impressos clandestinamente. as selos foram 
impressos em popel muito fino e de textura 
que se pode considerar como sendo 
pontinhado. A goma e bronco e brilhante. As 
margens sao grandes. Alem do popel. 
pontinhado, as cores sao tambem uma ca
racteristica peculiar destas reimpressoes. 

R1.NOI - 5 reis, castanho amarelado 
R2.NOl1 - 25 rels, azul claro 
R2.NOI2 - 25 rels, azul escuro 
R3. NOlI - 50 reis, verde amarelo 
R3.NOI2 - 50 reis, verde azul 
R4.NOll - 100 reis, lIIas 
R4.NOI2 - 100 reis, lIIas claro 
R4.NOI3 - 100 reis, lIIas escuro. 

Alem das relmpressaes was referidas, que 
sao do conhecimento geral. consta que exlste 
mais uma, mencionada no Catalogo de 1985, 
editado por NUMISMATICA E FILA TELIA. Lda, 
'caso" que esteve sediada no Rua do Carmo, 
n.2 98 em Llsboa, com informac;:ao que e supos
to ter sldo fornecida pelo grande filatelista, ja 
falecido, Ant6nio Pimentel Saralva, senhor de 
vastos e profundos conhecimentos de tudo 0 que 
se refere a Filatelia, especialmente de selos de 
Portugal e ex-CoI6nlas, em que se tornou um 
acreditado perito. Assim. parece ser de crer no 
veracidade desta relmpressao. 

N02 - Relmpressoo de 1874 (7) 

Em comemorac;:ao do Exposic;:ao Industri
al, que se tera realizado por volta de 1874, em 
Lisboa, a Coso do Moeda tera ordenado a 
relmpressao dos selos de D.Q Maria II a seguir 
indicados, de que nco haveria em dep6sito 
quantidades suficientes. Impressao feita em 
popel espesso, com goma bronco e bac;:a. 

R1.N02 - 5 reis, castanho vermelho 
R2.N02 - 25 rels. azul 
R4.N02 - 100 rels, lilas. 



iNDIA PORTUGUESA 
Marcas Postais de DAMAO e DIU 

C omo complemento do apontamento 
anterlormente publicado e que refe
ria apenas Qs marcos postais utilizadas 

em GOA. vamos agora referir identico assun
to para 05 dois outros territorios que constitu
iam 0 Estado Portugues do iNDIA: DAMAo 
(com oseu 'pragana" de DADRA e NAGAR
AVELI) e DIU. 

No entanto. inlclamos com uma peque
no introduc;:ao historica. retlrada duma publi
cac;:ao do autoria de J, A. Ismael Gracias. no 
ana de 1889. que provavelmente naG se en
contrara a venda em qualquer livrarla. tanto 
de GOA. como de Usboa. e cujo titulo era: 
"Memoria Historica-Economica sobre 05 cor
relos do india Portuguesa. escrita p~r ordem 
do Governador de Sua Majestade", Neste 
precloso documento onde Ismael Gracias faz 
um profundo e mlnucioso estudo sobre 05 
correios do india Portuguesa. encontramos 05 
elementos necessarlos a introduc;:ao preten
dido para este apontamento. no que diz res
peito 005 correios de DAMAo. que. como 
todos sabemos. era Ingles. com pessoal ingles 
e que funclonava com 05 selos e marcos 
postals do india Inglesal 

Diz-nos Ismael Gracias: ·, .. Baldados tem 
sido os esforr;os para encontrar nos arquivos 
de GOA e DAMAo qualquer vestfgio da ori
gem desta inconcebfvel excepr;ao", Diz a tra
dir;ao que. pelos princfplos do presente 
seculo. 0 go verno da presldencla de BOMBA-
1M. propos ao de GOA. 0 estabelecimento .. ,. 
o que foi aceite pelo governador Veiga 
Cabral. que mantinha as melhores relar;oes 
etc" etc .. , Em 1883 porem, 0 governador de 
DAMAo Antonio Sergio de Sousa. apresentou 
ao Governo Provincial a proposta para que 
o correia fosse portugues .. , 0 assunto fol tra
tado com as autoridades inglesas. primeiro 
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Cor, Joaquim Dores 

com 0 Governador de BOMBAIM. Sir James 
Fergunson. que 0 apresentou ao Vice-Rei. 
Marquez de Ripon; este respondeu nao ter 
duvida alguma em aceder ao pedido. e por 
isso. desde 1 de Abril de 1884 cessaria de fun
cionar a estar;ao postallnglesa em DAMAo .. , 
Este procedimento comprova a inexistencia 
de qualquer documentar;ao oficial a regular 
o assunto. terminando assim, sem qua/quer 
incidente. mas com a malor inteligencia. um 
vexame que. por quasi um seculo. acompa
nhou a vida deste estado", 

E portanto natural que no periodo de 
1854. quando a india inglesa comec;:ou a usar 
selos. ate 1871. quando 0 Estado Portugues da 
india 05 comec;:ou tambem a usar. a corres
pondencia de DAMAo empregasse a con he
clda marca postal. rectangular. de vertices 
arredondadas. que a seguir se apresenta. 
apenas para marcac;:ao de cartas, 

Se eram precisos selos. seriam selos do 
india Inglesa que as cartas levavam. oblite
rados por marcas postals da india Inglesa da 
epoca. que eram formadas por losangos de 
pontos ou de barras; 0 selo 50 era necessario 
se a carta saisse do territorio portugues, A 
partir de 1871 esta estac;:ao postallnglesa de 
DAMAo. recebeu 05 nossos selos "natlvos" 
que obrigatoriamente se utilizavam nas car
tas. e se 0 destin~ ultrapassasse as frontelras 
portuguesas. as cartas levavam 0 selo portu-

3772 - Helder dos Santos Lopes. Rua Frei 
Fortunato. 125. 2460-049 Alcobac;:a. (P) 
T.C.v.60.N.U. 

ESPANHA 

3480 - Sinforiano Sarda, Av, Pere el Cerimo
nios. n,2 19. 4.2-8,243205 Reus, (A) 
Es,Po,Fr.ln,T,60, 1 ,5,6,72,90, 

INGLATERRA 

1235 - Mario Abillo Costa Serrano. 111. St 
Martin-S-Way. Thetford-Norfolk IP 24-3 
QB, (A) Po ,Fr.Es,ln,T,U,60 ,1 ,2,19,21, 
28,31,90,93,107, 

ANUNCIE 

NA REVISTA 

DO CLUBE FILATELICO 

DE PORTUGAL 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro. 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.2 dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 218134108 
1170-215 LIS BOA PORTUGAL 

FlLATELlA-NUMISMATICA 
MADEIRA 

Casa Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOT AS* 

de 

Portugal! Ac;ores/Madeira/Macau 

Ex-Colonias 

COMPRA E VENDE 

Grandes ColecGoes e 
peGas isoladas 

Aportodo 4511 
9001-801 FUNCHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.: 291 223070 
Fox: 291 23 08 05 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUAlQUER 

PAIs I TEMA 

CONT ACTE-NOS 

H. VIEIRA, FILATELIA 
APARTADO 135 - 8001-902 FARO 

A. MOLDER 
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

RUA 1." DE DEZEMBRO, N.2 101, 3." - 1200-358 lISBOA - Tel.: 21 342 15 14 Fax: 21 3429534 

I COMPRA e VENDA I 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUAOA MARCA ALEMA «KABEn 

EXPOSI~AO PERMANENn: DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3.· ANDilR (Ele.ador) 

SERVI~O DE NOVIDADES ESTRANGElRAS POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PAIS 
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LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

AL TERAQOES - NOVaS SOCIOS 

PORTUGAL 

135 - Jorge S.P. Santos. Praceta M6rio sa Car
neiro, n.'" 5/6, 1.2 A. 2900-169 SetObal. (M) 
Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.l .2.10.90. 

1061 - Clube dos Colaboradores da AXA. 
Avenlda Fontes Pereira de Melo, 31. 
Galeria C. 1061-806 Lisboa. 

1956 - Vitor Manuel Rels . Rua Marechal 
Saldanha, 28. c/V. 2790-384 Queijas. 
(M) In.60.N.U.3. 

2539 - Jose Fernando Abrunhosa Lopes Fori
nha. Rua de S. Pedro: Lote n.2 71 . Bair
ro Trigache SuI. 1675-789 Famoes. (M) 
Po.T.C.60.N.U.l .3. 

2715 - Ten. Cor. Jaime Simoes da Silva. Av. Dr. 
Julio de Almeida Corrapato, 15. 8000-
083 Faro. (M) T.C.60.N.U.l. 

3077 - Antonio Manuel Rodrigues Martins. Rua 
D. Brites, n.2 11, 3.2 Esq. 2605-655 Belas. 
(M) Po.ln.T.C.v.60.N.U.67B e outros. 

3276 - Dr. Norberto Gomes Filipe. Praceta 
Adolfo Ayala, n.2 3,5.2 A. 1800-316 Us
boa. (M) Po.Fr.ln .T.C .V.60.N.l.2B.26. 
29.37.Tem6tica de vlnhos.90.114. 

3325 - Jose Manuel Dias Salvado. Rua Jose 
Augusto Gouveia. n.2 2. 5.2 A. Quinta 
das Flores. Flamenga. 2670-127 Santo 
Antonio dos Cavaleiros. (M) Po.T.C.v. 
60.N.U.3.90.114. 

3404 - Nuno Miguel Teixeira da Silva. Rua 
Fofim d'Aquem, 1118 ric Centro, Blo
co 3. 4415-230 Pedroso. (P) Po.ln.C. 
6O.U.T28.T29.Futebol.T49. 

3412 - Luis Guilherme Gon<;:alves Machado. 
Rua Direita de Massam6. 106, 1.2 Dt.2 . 

Massam6. 2745 Queluz. (A) T.C.V.His
toria Postal Luso-Brasileira dos secs. XVI 
a XVIII . 
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3490 - Prof. Femando da Costa Pinto. BOirro 
da Coutada. lote 21 . 5350 Alfandega 
da Fe. (M) T.C.60.N.U.l.2A. 

3495 - Jorge Manuel Delgado Josefino. Apar
todo 2020 . Guimaraes. 4810-997 
Urgeses. (M) Po.Fr.ln.Es.T.60.N.U.l .3.To
dos os temos.90.114. 

3515 - Antonio Pedro Almeida Rodrigues. Rua 
Fernando Lopes Gra<;:o. n.2 19. 7.2 B. 
Edificio Varandos do Pa<;:o. Pa<;:o do 
Lumiar. 1600-067 Llsboa. (M) T.C .V. 
6O.N.U. 

3637 - Eng . Jose Anton io Fonseca Lopes 
Castilho. Apartado 18. 2230-999 Sar
doal. (A) In.Fr.T.C.v.60.N.de preferen
cia.l .Macau.Croacla.lsle of Man.Jer
sey.guernesey.Aland.90.114. 

3766 - Eng. Carlos Alberto Antunes Silverio. 
Rua Teofilo Carvalho dos Santos. 9. 6.2B. 
1600-773 Usboa. (M) T.C.60.N.U.l.Tem6-
tica : Metalurgica Ferro/Siderur
gia.114. 

3767 - Graham Cosh. Apartado 204.8300-999 
Silves. (A) In.60.1.1 0.82. 

3768 - Augusto Ricardo da Sliva. Rua Joao 
Luis Ricardo. 15. 1.2 Esq. 2775-211 Pare
de. (P) T.60.U.l. 

3769 - Jose Alberto Rodrigues Palma. Av. Dr. 
Bernardino da Silva. 44 B. 8700-300 
Olhao. (M) Po.T.C.v.60.N.U. 

3770 - Jose Antonio Oliveira da Costa. Cen
tro Comercial do Rechincho. LoJa 53 
A . 4700 Brga. (MIA) Po.T.C.Monar
qula.Correio aereo de 1.15.21 .Zepe
Iins.Tem6ticos: Insectos. montanhas. 
6gua. em geral. 

3771 - Fernando Emanuel PortiJo Carreiros 
Farlnha. Praceta Jaime Cortesao. 2 rl 
c A. 2745-094 Massam6. (P). 

gues e 0 selo ingles. caso contra rio seriam 
multadas. 

H6 portanto toda a probabilldade em se 
poder afirmar que esta esta<;:ao postal ingle
sa de DAMAo. naG fazia aquilo que queria. 
mas que tambem tlnha em oten<;:ao as 
directivas do Correlo de Goa. naturalmente 
tronsmitidas pelo Governo Distrital. 

Tambem devemos admltlr que esta esta
<;:00 postal teria um estatuto especial apesar 
de estar dependente. por via da organiza<;:ao 
postal inglesa. da Dlrec<;:ao do Correio de 
SURAT; nao conhecemos qualquer correia de 
DAMAo com marcas de transito de SURAT e 
julgomos que as malas postais ou segulam por 
barco para BOMBAIM. por ser mals r6pido. ou 
se seguiam por terra lam fechadas e nao 
havia qualquertriagem em SURAT. j6 que esta 
eldade fico mais para Norte. enquonto BOM
BAlM e GOA ficam para 0 SuI. 

Nada disto vimos escrito. tratando-se por
tanto duma suposi<;:ao do autor. que naG 
exclue a possibilidade de qualquer outra so
lu<;:ao. 

Voltemos agora ao estudo de Guedes de 
Magalhaes. mas com algumas altera<;:oes 
devido a divergencias constatadas entre Jal 
Cooper. guia de G. de Magalhaes. e W. 
Renout guia do outor destas linhas. 

Eo fora de duvida que os selos "nativos" 
forom. desde 0 iniclo da sua impressao. ven
didos ao publico em DAMAO. logo. desde 
1854 ate 1871 (Out.2) a correspondencia le
vova selos da india Inglesa obliterados com 
as marcas inglesas daquele periodo. que a 
seguir reproduzlmos e identificamos com os ti
pos que W. Renouf Indica na sua obra "Early 
Indian Cancellations and Postmarks". revista 
e melhorada mais tarde no Apendice I. inclu
ido na Enclclopedla da autoria de Robson 
Lowe. Volume III. "0 ImperiO na Asia". 1855-
1884. como de resto se nota na carta acima 
apresentada: a marca rectangular. DAMAUN. 
inclulndo a data, 25-1-55 e 0 selo com a obli
tera<;:ao do Tipo (1), losango de pontos. 

TlPO (I) 
1854-1855 

TlPO (II) 
1854·1858 
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Este Tipo era descrito como um "Lozenge
-shaped stamp" ou um "diamond of dots", isto 
e, um losango de pontos, em geral 9 linhas 
de 9 pontos; existiam no entanto muitas vori
edades, tanto no numero de linhas como no 
volume e forma dos pontos, que naG interes
sa aqui pormenorizar. 

Este Tipo (1), aelma representado. se bem 
que aparecendo em algumas Esta<;:oes du
rante v6rios anos, foi no entanto rapidamen
te substituido na maioria delas pelo Tipo (2) 
que era outro losango, mas agora de borras. 
correndo geralmente da direita para a es
querda, em rela<;:ao a diagonal menor; h6 
exemplos de oblitera<;:oes com vari6vel nu
mero de barras (7 a 12) e tambem correndo 
da esquerda para a direita; e vari6vel. como 
no Tipo (1) a espessura das barras e tambem 
a forma do losango, que quase chega a ser 
circular, com diametro de 18 a 20mm no Cir
culo Postal de MADRAS. 

o Tipo 3, rarisslmo, nao interessa ao nosso 
apontamento. 

• TlPO (IV) 
DAMAO 

Eo evidente que qualquer daquelas oblite
ra<;:oes naG aparecem sobre selos "nativos", 
pols a sua dura<;:ao foi curta; s6 no Tipo (4). 
que agora apresentamos, se encontram 
exemplos oriundos de DAMAo. Este Tipo (4) e 
identico ao Tipo (2). mas com a seguinte di
feren<;:a: no interior do losango de barras 
aparecia um numero atribuido a Esta<;:ao 
Postal expeditora; a DAMAo correspondia, 
dentro do Circulo Postal de BOMBAIM 0 nu
mero 13 e por isso 0 primeiro "nativ~" com 
oblitera<;:ao inglesa tem a configura<;:ao que 
acima se apresentou. 

Este Tipo fol utilizado desde 1855 ate 1873; 
dentro de cad a Circulo Postal havia dezenas 
de Esta<;:oes, com 0 respectiv~ numero, por 
isso que e not6vel a quantidade de varian
tes que este Tipo (IV) pode apresentar em 
toda a india Inglesa. 

Deixemos porem ' a organiza<;:ao inglesa, 
pois j6 dizia Guedes de Magalhaes que 
"nada h6 mais diffcil do que falar com preci
sao e correcr:;:ao acerca de carimbos da in
dia Inglesa em cartas ou sobre selos do Estado 



do india"; e se tocomos no assunto e apenas 
porque era inglesa. ate 1884. a estac;:ao pos
tal que funcionava em DAMAo. 

Ha portanto que esciorecer que no peri
odo de 1854 a 1871. a correspondemcia de 
DAMAo. se levova selos. seriam da India In
glesa. obliterados pel os Tipos (1) ou (2) atras 
referidos e. obrlgatoriamente tambem a mar
ca do carimbo rectangular, apresentado em 
fotocopia quando do inicio deste aponta
mento: se nao levavam selo. levavam a mar
co de origem DAMAUN. rectangular. e 0 
destinatario teria de pagar 0 porte. 

A partir de H171 (Outubro) a correspon
delncla usava selos "natlvos" e quando 0 
destin~ obrigava 00 trajecto por territorio in
gles, levavam tambem 0 selo ingles do fran
quia regulamentar como ja se disse. mas a 
marcac;:ao das cartas passou a ter um novo 
carimbo. circular. com a palavra DAMAUN a 
substituir parte do circulo. e com a data no 
interior. como acima se mostra; era 0 Tipo (52) 
no classificac;:ao de W. Renouf; aparecendo 
posteriormente outras varlantes. 

Os Tipos (5). (6) e (7) pouco ou nada ti
nham a ver com 0 Circulo Postal de BOMBA-
1M independentemente das reorganizo<;oes 
e numera<;ao das esta<;oes postais por forma 
a nao haver repeti<;oes e imprecisoes das 
marcas postais. por isso que s6 voltamos a 
encontrar selos nativos de DAMAo oblitera
dos com 0 Tipo (8) de W. Renouf. cujo mode-
10 se apresenta e que continuava a usar 0 
mesmo nOmero 13 do Tipo (2). ainda que com 
formato diferente. 

·1l1Ul"~ --• 
Renouf TIpo (8) 

Esta oblitera<;ao foi usada durante varios 
anos. mas em 1873 era tal a diversidade de 
marc as postais nos Estac;:oes. que a Autorida
de Postal Central do India Inglesa estudou 
novo modelo de carimbo. e tornou-o obriga-

10 

torio em todas as esta<;oes posta is. que W. 
Renouf classificou de Tipo (17). e que identifi
cava. sem possiveis enganos. a origem do 
correspondencia. 

-3-- -- -8-19 
n 

TIpo (170) 
Fig. B 

Ao assunto. ja fizemos anterior estudo por
menorizodo no boletim n.2 367 de Marc;:o de 
1995 do Clube Filatelico de Portugal. cujo 
esqueleto fundamental aqui representamos; 
nao voltamos com mais detalhes e open as 
nos referimos 00 que interessa a estac;:ao 
postal de DAMAo. dada a obrigatoriedade 
de usar aquela oblitera<;ao. 

Era tanto eficaz como inestetica e dema
siado amp la, ultrapassondo a superficie de 
qualquer selo nativo e ainda por cima era do 
Tipo duplex. isto e. no lado esquerdo tinha um 
circulo com 0 nome do cidade e a data do 
expedlc;:ao e. no lado direito. a marco postal 
propria mente dita. que so por si. ultrapassa
va a superficie do selo; nem todas as estac;:oes 
postals tinham este carlmbo do forma 
"duplex". especialmente as que tinham pou
co movimento. havendo certas regras que 
obrigaram W. Renouf a considerar as varieda
des do Tipo (17). com as letras (a). (b). (c) e 
(d). consoante a posi<;ao relativa dos nOme
ros dentro do conjunto. 

Cabe aqui fazer uma anotac;:ao. 00 repa
ro que Guedes de Magalhaes faz do sua Se
parata. "desejondo cham or a otenr;;oo para 
o coso curloso de Jol Cooper reproduzir 0 
eorimbo do Fig. A sabre um par de selos do 
fndio Ingleso. 00 posso que n6s s6 temos vis
to 0 do Fig. Beque oquele noo menelono". 

-19 -
Fig. A 

Apesar de terem letras e nOmeros iguais. 
B. 19. 3. a posic;:ao relativa nao e a mesma. 
por isso que nada tem aver uma com a ou-

PORTUGAL - Carimbos comemorativos 
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PORTUGAL - Carimbo de 1.0 dia de circula~ao 

PORTUGAL - Flamula 
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Em uso no Centro de Tratomento de Cor
respondencia de Lisboa. De 1 a 31 de Dezem
bro de 2002. 
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Coleccione pontes, comboios, barcos, monumentos 
e consiga 0 milagre de guardar tudo em casa. 

A filate1ia toma possiveI ate as cdeccOe5 que parecem impossfveis. ~ esta a sua magia e a raziio porque cada vez mais pessoas. 

de todas as idades, esc:oIhem fazer a colec~ de todas as col~oes. Para se juntar a elas, Yisite uma ~ dos COlTeios. 

tra, quanta a estac;:oo postal emitente, sen
do esta ultima marca origin6ria da secc;:oo 
postal n.2 3. da Estac;:oo Postal 19 - SURAT; noo 
a para aqul chamada a estac;:oo de DAMAo; e 
como a marca estava sobre selos da india 
Inglesa. jal Cooper s6 estaria errado se afir
masse que a marca postal era proveniente 
de DAMAo. 0 que noo a 0 caso. 

Devemos contudo afirmar j6 termos visto 
publicada esta marca postal representada 
em "duplex". com 0 lado esquerdo circular 
indicando DAMAN. 0 que a de todo impossi
vel ou entoo estaria errada toda a "meconi
caN da invenc;:oo desta marca postal Tlpo (17). 
Intitulada por W. Renouf como "The All - India 
Series of 1873-84". 

Diz-nos Guedes de Magalhoes que noo a 
certa a data do abandono das marcas pos
tais de barras. para GOA, mas que noo deve 
andar longe de 1881; ora como em DAMAo. 
a estac;:oo postal inglesa s6 encerrou em Abril 
de 1884. noo pode haver duvidas quanta a 
utillzoc;:oo das marcas inglesas ata aquela 
data. Mas a seguir ao encerramento daque
la estac;:oo h6 como uma lacuna de informa
c;:oes na generalidade da Iiteratura ao nosso 
alcance. s6 havendo referencla ao uso das 
marcas circulares datadas que G. M. classifi
cou de D4. D5. etc .. afirmando ainda 0 mes
mo autor que "13 nos retormas de 74 de Abri/ 
de 7884 e 24 de Fevereiro de 7888 que tere
mos de procurar subs/dios para estabe/ecer
mos as /istas das estar;:oes postais e. 

('f~O) tP_·_~. -
~. ~:z:s:~ 
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consequentemente. a re/ar;:Qo dos carimbos 
possive/mente existentes". 

Ora na reform a de 1884 j6 16 vem indica
do a estac;:oo postal de DAMAo. bem como 
na de 1888. obviamente. mas quanta a mar
cas obliteradoras. s6 vemos referencia a fal
sificac;:oo da marca circular. com data de 2 
de Nov .. para com ela serem inutilizadas as 
falsiflcac;:oes "Fournier" dos selos Tipo "Coroa" 
e. no Tipo D5 (0 de circulo pequeno. de 19mm 
de diametro) sabre selo de "COROA". com 
data ininteligivel. vemos a obliterac;:oo circu
lar com a palavra DAMAo. 

Apareceu no entanto um coleccionador de 
Goa. 0 Sr. Wilfredo de Souza. que nos presenteou 
com a fotoc6pia de um bilhete postal que noo 
queremos deixar de reproduzir em tamanho re
duzido. onde se pode ver na obllterac;:oo do selo 
de 1/4 de tanga. uma oval de barras duplos. com 
a letra D no seu interior; como marcac;:oo ou 
despacho apresenta a carimbo de DAMAo. G. 
M. T1po D5. com a data de 28 JL 84. data esta 
tao perto da do encerramento da estac;:oo pos
tal inglesa. que nos foz pensar ter sido mandada 
executar para usa na nova estac;:oo postal. apro
veitando a letra D. inicial de DAMAo. por j6 ter 
sido encerrada h6 bastante tempo a estac;:oo 
postal de GOA que ulilizava aquela letra - AGUA
DA. Esso marca fai-se deteriorando. au foram fei
tos novas carimbos pois nos selos de D. Luis que 
se apresentam. por volta de 1886 j6 tinha outro 
aspecto. passando mais tarde. como se pode ver 
no par de 6 reis. de forma ata um pouco ana-

cr6nica. cada um 
deles com uma 
das marcas usadas 
na apoca; ali se ve 
com toda a clare
za a data de 11-JL-
88; em todos estes 
exemplares j6 a 
marca oval de bar
ras com a letra D se 
apresenta algo di
ferente au gasta. 
em comparac;:oo 
com a do postal 
primeiramente 
apresentado; a 
ampliac;:oo do "na
tivo" de 6 reis nada 
mais pode adian
tar. 

(Continua 
no proximo 

numero) 



Voo Postal Lisboa-Beja 
pelo Aviao Broussard do Museu do Ar 

E ste evento de iniciativa da APM. Asso
ciac;:ao Portuguesa de Maximafilia que 
sugeriu a Forc;:a Aerea a realizac;:ao de 

um voo em aviao militar para 0 transporte de 
correia entre Lisboa e Beja (Fig. 1). 

!<.,.!-Wl.y. 

~ '\..... ,,,~ 
~",~. 

NOTICIARIO N° 74/2002 

Fernando Oliveira 

o aviao Broussard tipo MH 1521 fabrica
do pela firma francesa 'Societe des Avions 
Max-Holst" voo pela prime Ira vez em pro
t6tipo no dia 1 7 de Novembro de 1952. Este 
aviao mono motor de asa alta entrou ao 

servic;:o da Forc;:a Ae
rea Portuguesa em 
Abril de 1961 consti 
tulndo uma esquadri
Iha de quatro apare
Ihos que tomavam as 
matriculas de 3301 a 
3304. 

Comunica-se que 0 carimbo acima reproduzido sera aposto 
correspondencias apresentadas para 0 efeito, na seguinte data e local: 

nas Os quatro avi6es 
recebldos. devido 
ao conflito do Ultra
mar foram de imedi
ato colocados em 
Angola. ficando 

Mostra Filatelica - Base Aerea nO 11 
Posto de Correio: 2002.10.18 (das 9h as 13h) 
Edificio do Comando da Base Aerea nO 11 
7801-958 BEJA 

NOTA: - No Ambito desta Mostra Filatelica sera efectuado um transporte de 
Correspondencia por aviao militar (se as cond~Oes 
meteorol6gicas 0 perrnitirem). 
Toda a correspondencia. para circular por este vOo devera 
endere~ada ao Posto de Correio 
Ediflcio do Comando - Base Aerea nO 11 

7801-958 BEJA, e enviada ate as 17h do dia 2002.10.17 para: 
Loja do Coleccionador 
Av" Casal Ribeiro ,no 28 _1° 
1049-052 LlSBOA. 
As correspondencias deverao ser franquiadas com a taxa em vigor. 

Fig. 1 

ser 

adstritos a Base Ae
rea N.2 9 em Luanda. 
tendo em conta a 
sua caracteristlca 
para operarem em 
plstas curtas. 

A sua actuac;:ao 
em Angola resultou 
algo acidentada 
tendo 0 3302 sldo 
abatido pelo inlmi
go. outros dois sofre
ram acidentes e s6 0 
3304 se manteve In
tacto. Com 0 fim do 
cont/ ito do Ultramar 

o voo autorizodo pelo Sr. General Chefe 
do Estado Maior da Forc;:a Aerea teve a pres
timosa colaborac;:ao do Museu do Ar que 
cedeu do seu acervo 0 avlao Max-Holst 
Broussard. 

o 3304 no regresso a Portugal foi colocado 
no AB1/Aeroporto de Lisboa. 
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Os restantes 2 avi6es acidentados depois 
de recuperados nas O.G.M.A .. foram tambem 
colocados na Esquadra B2 do AB1 onde cum-

Boisa Filah~lica 

Espac;o a disposic;ao de todos os leitores que podem 
aqui inserir 0 seu anuncio 

ao pre~o economico de € 0,50 por linha. 

Procuro cartas clrculadas antes 
de 1950 com selos de Fran<;:a para 0 

estrangelro. Compro ou troco. Dlga 0 
que pretende. Resposta garantlda. 
Carr . em frances au Ingles. MAZEL 
Frederic. 143 Route de Mourre Poussln. 
F-84300 LES TAILLADES. France. 

Troco selos usados 100 x 100 de 
Espanha e Europa. deseJo Portugal e 
Ultramar. FERNANDO BANOS LILLO. 
Calle Francisco LuJ6n. 3, 5.' 06004 
BADAJOZ - Espanha - Contesto 
slempre. 

Selas venda e compro. novas e usa
dos. Contlnente e ex-coI6nlas. Bans pre
<;:os. M. Leltoo. Rua Julio Dantas. 3-1.' F. 
Casal de S. Br6s. 2700 Amadora. 

PHIL FRANC;:AIS cherche pour 
enchances carresp. portug. et espagn. 
recherche anc colon. portug. et 
espagn. neufs au uses. Offre France 
colon. Franc. Europe Occld et 
Orientale. ~crlre Franc au Anglals a Dr. 
Calloch 46 Imp. des Cambrusques 
F83000 Toulon - France. 

Postals antlgos do Algarve (Cartofl-
110) - Compro. venda e troco. Paulo 
Vieira. Apartado 135. 8001-902 Faro. 

Completo IIstas de faltas de Portugal 
e Ultramar com descontos apre
cl6vels sabre a cat610go. Se e co
lecclonador media au prlnclplante 
estamos as suas ordens. I. Coelho -
Apartado 135 - 8001-902 Faro. 

Exchange new mint sats used 200/ 
200. phonocards. silver COins. bank-notes. 
I reply to all letters. Peter Maciag. P.O. Box 
251. PL-9O{)()1 Lodz 1 - Poland. 

Selos Coroa. Procuro para especla
IIza<;:oo tudo sabre este tema em novo. 
usado. falsos. relmpressoes. tolhas. erros. 
etc. Com pro. troca e vende. Paulo VI
eira - Apartado 135 - 8001-902 Faro. 

Etlquetas dos Dlnoss6urlos - procu
ro etlquetas dos Dlnoss6urlos com curlo
sldades. varied odes au erros. Em 
separado au series completas. Casslano 
Vale. Rua Luis Azevedo Coutlnho. 56-3.' 
D.' - 4460-196 Senhora do Hora. 

ALGARVE. Marcofilla cI6ss1ca. Procuro 
cartos. salas lsoIados. pastals. telegramos. 
etc .. destaprovincla ate 1912. Compro au 
troco par outro material slmNar do resto do 
pais. pols possuo stock rozo6vel destas pe
<;:as. Passo tamb9m trocar par salas que fol
tam no sua colec<;:oo. 

Paulo Vieira. Apartado 135.8001-902 
Faro. 

BIBLIOFILATELIA - Recherche 
collectionneurs pour creation de nou
veau theme - Le livre. I'hlstolre du livre. 
manuscrlpte, Impression. rellvre. typogra
phes. blbllotheques. bibliophiles. etc. et 
aussl education unlversltes. ecoles. Tim
bres monde ··/FDC. 

JERZY DUDA. 31-504 Krakow, ul. 
Zygmunta Augusta 7/7. POLOGNE. e
mall : z6duda@cyt-kr .edu.pl. Internet : 
www.blbllofliatella.org.pl. 

Selos CERES (Portugal/ A<;:ores e 
Madeira). Procuro para especlallza<;:oo 
tudo sabre este tema: novas. usodos. fal
sos. relmpressOes. grandes blocos. erros. 
provas. cartas. Compro, troco e venda. 
Paula VieIra - Aportado 135 - 8001-902 Faro. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAC;:AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

~~ CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5,2 DT.Q - 1150-020 LlSBOA - Telef. : 218123936 

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas. 
Qualidades e quotiza~6es dos s6cios: 

JUNIOR (menores 18 an os) - 5 € ana 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) - 11 € ana; 

(Provfncia e IIhas) - 10 € ana 

CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 12 € ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 
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RELATORIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

A fim de dar cumprimento ao estipulado 
nos Estatutos, vem 0 Conselho Fiscal do Clu
be Filatelico de Portugal. apresentar 0 seu 
Parecer sobre 0 Relatorio e Contas referen
tes ao Exercicio findo em 31 de Dezembro de 
2002. 

Durante 0 ana de 2002, acompanhamos 
a actividade da Direc<;:ao e registamos, com 
agrado, a sua dedica<;:ao e a maneira como 
dirigiram 0 nosso Clube. Nao podemos dei
xar de manifestar a nossa satisfa<;:ao pela jus
ta homenagem de que foi alvo 0 
Comendador Jose Rodrigo Dias Ferreira por 
ter completado 60 Anos de Socio do Clube 
Filatelico de Portugal. Desejamos-Ihe as mai
ores Felicidades. 

o Relatorio da Direc<;:ao continua a narrar 
a actividade do Clube, ao longo do Ano de 
2002, 0 que merece 0 nosso agradecimento. 

Anallsadas as Contas, verificamos que 0 
Resultado Uquido do Exercicio continua a ser 
negativo, registando no Ano de 2002 um pre
jufzo de 1 .039,25 Euros, 0 qual se. deve, princi
palmente, ao custo de Boletim e tambem a 
quotiza<;:ao dos Associados que continua a 

descer. Embora a situa<;:ao financeira nao seja 
negativa, merece, no entanto, a preocupa
<;:00 dos Socios para que se consiga equilibrar, 
pelo menos, a Receita com a Despesa. 

Assim, propomos: 

a) Que seja aprovado 0 Relatorio, Balan
<;:0 e Contas da Direc<;:ao, referentes 
ao Exercicio de 2002. 

b) Que aproveis um voto de agradeci
mento a Direc<;:ao e a todos os seus 
Colaboradores, pelo seu empenho e 
dedica<;:ao. 

c) Que aproveis igualmente um voto de 
agradecimento a todas as Entidades 
que apoiaram ou colaboraram com 0 
Clube Filatelico de Portugal ao longo 
do ana de 2002. 

Lisboa, 4 de Janeiro de 2003. 

o CONSELHO FISCAL 
Domingos Martins Coelho 

Bento Manuel Grossinho Dias 
Jose Ribeiro Gomes 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

CONVOCA~AO 

Nos termos Estatutarios, convoco a Assembleia Geral do Clube Filatelico de Portugal a reunir em sessao or
dinaria no dia 22 de Fevereiro de 2003, pelas 17.30 horas, na Sede Social na Avenida Almirante Reis, 70, 5.· 01.· , 
em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1) ApreciaQao, discussao e votaQao do Relatorio e Contas da OirecQao e Parecer do Conselho Fiscal do ana 
de 2002. 

2) EleiQao dos Corpos Gerentes para 2003/2005. 

Nao estando presente a maioria dos socios electivos, a assembleia reunira em 2.' convocaQao, pelas 18.30 
horas, nos termos dos Estatutos. 

Lisboa, 20 de Janeiro de 2003 
o Presidente 

da Assembleia Geral, 
(a) Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 
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priram varias missaes com alguns percal<;:os 
de permeio, ate serem abatidos ao efectivo 
em 1976 e entregues ao Museu do Ar. 

Desde aquela data e ate aos nosso dias, 
muitas vicissitudes houve que vencer para por 
operativ~ pelo menos um Broussard. 

A vontade ferrea dos hom ens da For<;:a 
Aerea e a sua tenacidade logravam vencer 
as dificuldades e af esta a sua obra no Benja
min actual do Museu do Ar 0 "Broussard 3304" . 

o voo postal efectuado por este elegan
te aviao, depois de demorada repara<;:ao 
que 0 pas como novo teve como tripula<;:ao 
os Srs Oficiais da For<;:a Aerea, Tenente Gene
ral Jose Nico, Coronel Morato acompanha
do pelo Sr 1.2 Sargento Pita mecanico de 
aeronaves (Fig. 2). 

Para este voo fol crlado uma marca line
ar nao obliterante (Fig. 3). 

o correia composto de 10 objectos regis
tados e cerca de 15 kgs de correlo ordinario 
foi acompanhado pel a chefe da loja da Fi
latelia da Casal Ribeiro, Sra. D.Q Maria Sao 
JOSE Oliveira. 

Apresentamos aos nossos leitores para 
aprecia<;:ao uma carta transportada neste 
voo (Fig. 4). 

Bibliografia 

- Revista Mals Alto n.' 339. pg. 26/27 artlgo da autorla do Sr. 
Coronel Albano Femandes 1 Director do Museu do Ar. 

Fig. 2 
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GOA- Livre 

N a sequencia dos interessantes artigos 
da autoria do EX.mo. Senhor Coronel 
Joaquim Dores. sobre as Marcos Pos

tais de Goa - Periodo pre-adesivo. que veem 
sendo publlcados no Nosso Boletim. achei por 
bem dar a conhecer uma nova marca que 
me apareceu e cuja pec;:a consta da minha 
colecc;:oo .. Correlo Oficial do Reino". esperan
do deste modo enriquecer a Historia Postal da 
India Portuguesa. 

A publicac;:oo do Novo Regulamento do 
Corre/o no Boletim Oficial n.2 46 do Governo 
da India de 15.11.1845 e que vigorou ate a 
introduc;:oo do selo em 1871. 
determinava 0 seguinte: 

Cap. 11/ - art2 • 142. 
Compete as Administra

<;:oes do Correio mandar 
carimbar as cartas com as 
competentes tegendas. 

P.P. - Segura - Livre 

Cap. IV 
As cartas do Servic;:o Ofi

cial seroo Isentas de porte e 
receberoo 0 carimbo Livre e 
as Inlciais S.N.R. (Servic;:o Na
cional e Real). sendo assina
das pelo Escrlvoo ou 
autoridade competente. 

t pols neste contexto 
que se enquadra a pe<;:a 
reproduzlda e passamos a 
desenvolver: 

Trata-se de uma carta 
remetlda Por Comissao de 
Sua Ex2" 0 Sr. Governador 
Gera! do Estado da india 
Portuguesa. autenticada 
pelo Oflclal Maior. em 25 
de Janeiro de 1858 e 
dirlgida ao Reverendo 
Lazaro Fortunato de Souza. 
Vigario Missionario em 
Daca (capital do actual 
Bangladesh). 
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Adelino A. de Melo Caravela 

Identificada como correspondencia ofici
aJ. conforme indicativo manuscrito Em Serv!-
90 Publico. 

Expedida pelo correio com a marca (GOA 
- Livre). transita Isenta de porte na India in
glesa. pelos correios de Poona e Vengorla. 
conforme carimbos. chegando ao destin~ a 
21 do mes seguinte. depois de percorrer mais 
de 2000 qullometros. 

Embora mal batida (tenta-se a sua repro
duc;:oo fiel) noo deixa de ser a unica conhe
cida. vindo preencher e justificar a leglsla<;:oo 
atros referida. 

\GOA I 
I Livre I 

\ 

BALAN<;O GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 

ACTIVO CAPITAL PROPRIO e PASSIVO 

EUROS EUROS 

IMOBILIZADO CAPITAL PROPRIO 

Imoblllza90es Corporeas 4.467.00 Fundo Assoclatlvo 18.084.47 

Resultado Liquldo do Exerciclo - 1.039,25 

Imoblllza90es Financelras 1.00 17.045.22 

CIRCULANTE PASSIVO 

Exlstenclas: 

Material Fllatellco 944.37 

Divldas de Tercelros: Divldas a Tercelros: 

Curto Prazo Curto Prazo 

Outros Devedores 3.873.26 Outros Credores 693.92 

Depositos Bancorlos e Calxa: 

Depositos a Prazo 7.008.02 

Depositos 6 Ordem 1.426.64 

Calxa ~ 8.4!;i~,!;il 

17.739,]4 17.739.14 

DEMONSTRA<;AO DE RESULTADOS - ANO DE 2002 

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 

EUROS EUROS 

Electrlcldade 144.45 Quotas 7.968.98 

Agua 111.68 Donatlvos 2.206.21 

Llvros e Publica90es 701.34 Juros Bancorlos 259.92 

Boletim 5175.71 

Rendas 2.029.68 

Portes de Correlo 681.74 

Expedlente 472.40 

Propaganda 91 .50 

Telefone 615.85 

Movels e Usos 423.98 

Dlversos 974.05 

11.422.38 

Impostos 51.98 

11.474.36 

Resultado Liquldo do Exerciclo - I.Q~9,25 

10.435,11 10.435. 11 
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CORREIOS DE PORTUGAL 

As relac;:oes com os CIT-Correios de Por
tugal. SA. contlnuam a ser bastante amisto
sas. com grande espirito de abertura e 
colaborac;:ao de ambas as partes. Existe um 
entendlmento perfelto com a Dlrecc;:ao de Fi
latella. 0 que 56 pode trazer benefi'cios a flla
telia em geral e ao nosso Clube em particular. 

FEDERA~O PORTUGUESA DE FlLATELIA 

Colaborac;:ao. solidariedade. apoio e res
peito mutuo continuam a ser os principios que 
nortelam as relac;:oes existentes entre os dlri
gentes do Clube e os da FPF/APD. 

PRorOSTAS PARA VOTOS 

Temos a honra de prop~r a Assembleia 
Geral os votos seguintes: 

A) De agradecimento 
1) Aos CIT-Correios de Portugal. SA 
2) A Federac;:ao Portuguesa de Filate

lia/APD 
3) A todos os lIustres colaboradores e 

amigos anunciantes do Boletlm do 
CFP. 

B) De pesar por todos os s6cios falecidos 
no decurso do ano. 

Lisboa. 31 de Dezembro de 2002. 

DIREC~O 

Dr. Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso 
Comend. Jose Rodrigo Dias Ferreira 

Fernando Augusto Araujo Mendonc;:a 
Fernando Marques de Oliveira 

Fernando da Silva Ideias 
Dr. Rul Manuel Gravata Resende 
Luis Miguel Pinto Santos Monteiro 
Eng.2 Jose Fernandes Guerrelro 

Dr. Nuno M. Cadima Henriques de Oliveira 

38 

Jovem portugues ganha 
Grande Premio da Exposi~ao 
Mundial de Filatelia Juvenil 

"Espanha 2002" 

Decorreu na cldade de Salamanca, Capital Europeia 
da Cultura 2002. de 17 a 24 de Novembro. a Exposl<;:oo 
Mundial de Filatelia Juvenli "Espanha 2002". 

Esta exposl<;:oo estava integrada na programa<;:oo de 
Salamanca Capital Europeia do Cultura. 

Neste certame Mundlal de Filatelia Juvenil partlclpa
ram 41 paises da Europa, America e Asia. tendo side ex· 
postas 300 colec<;:oes de jovens filatelistas de todo 0 

Mundo. 
A Federa<;:oo Portuguesa de Fliatelia enviou a este 

certame as colec<;:oes de tres jovens filatelistas portugue
ses. 

o Juri internacional era composto por 17 jurados no
meados pela FIP - Federa<;:oo Internacional de Filatelia, 0 
qual outorgou aos jovens partlclpantes as classifica<;:oes se
gundo as regras para a juventude. 

Por vota<;:oo secreta 0 juri decidiu outorgar 0 Grande 
Premio da Exposl<;:oo, atribuido 6 melhor colec<;:oo presen
te. ao jovem filatelista portugues: 

PEDRO MIGUEL VAl. PEREIRA 
"Inlelros Postals da Monarqula Portuguese" 

Este galardoo fol obtido com um total de 87 pontos e 
medalha de Vermeil Grande e ainda premlo especial. 

A entrega do galardoo aa jovem filatelista portugues 
deu-se durante 0 jantar de palmares que decorreu no dla 
21 de Novembro no Palacio de Figeraa - Casino de 
Salamanca. 

Nunca Portugal e a sua filatella juvenil tinham recebl
do tao alto galardoo a nivel mundial. 

Este premlo agora ganho pelo jovem filatelista Pedro 
Miguel Vaz Pereira e uma grande honra e distin<;:oo para 
o nossa pais e para a nossa cultura. 

o nome de Portugal, de sua cultura e da sua filatelia 
foram representados ao mais alto nivel e este premio ma
ximo agora obtido a nivel mundlel e motivo de grande 
orgulho para a Federa<;:oo Portuguese de Filatelia e para 
toda a Filatelia Noclonal. 

Homenagem ao Comendador 
Senhor JOSe Rodrigo Dias Ferreira 

na Sede do CFP 

T
endo 0 Senhor Comendador JOSe 
Rodrigo Dias Ferreira completado 60 
anos de actividade ligada a Filatelia 

Nacional. durante os quais foi de uma 
inexcedivel dedicac;:ao a causa filatellca. 
sendo um dos fundadores do nosso Clube que 
completou 59 anos de existencia. resolveram 
os seus colegas da direcc;:ao. da qual faz 
parte como vice-presidente. prestar-Ihe uma 
singela. mas significativa homenagem no 
passado dla 26 de Outubro. na sede do Clu
be. 

Asslm. na presenc;:a dos 6rgaos sociais do 
CFP e de varios associados foi descerrada 
uma placa com 0 nome do homenageado 
a entrada da Sala principal da nossa 
agremiac;:ao. a qual se encontrava coberta 
pela Bandeira do CFP. A aludida placa foi 
posta a descoberto pela nossa prezada as
sociada e grande amiga do Clube Sr.9 D. 
Maria Helena Carrao. 

o presldente da Assembleia Geral pronun
ciou breves, mas sentidas palavras de home
nagem ao Comendador J. R. Dlas Ferreira 
destacando 0 trabalho que desenvolveu ao 
longo dos quase 60 anos de existencia do Clu
be. de forma ininterrupta. pelo que e uma re
ferencia para todos os que se dedlcam a este 
"Hobby" que e a Filatelia. 

o presidente da Direcc;:ao que tem traba
Ihado. durante muitos anos. em consonancia 
com Dias Ferreira. proferiu 0 discurso que se 
transcreve. na integra: 

Minhas senhoras. meus senhores. 
Prezados consocios 
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o meu colega e amigo Jorge Oliveira. ilus
tre presidente do Assembleia Geral do nosso 
Clube j6 disse. pratlcamente. tudo 0 que 
havia a dizer sobre 0 homenageado de hoje. 
Sr. Comend. Dias Ferreira. 

Por isso. pouco vou acrescentar 00 discur
so breve. mas repleto de significado acaba
do de proferir. 

Porem. noo ficava bem com a minha 
consciencia se noo acrescentasse mais algu
mas palavras 6quelas que foram proferidas. 

Conher;o e contacto com 0 Comend. 
Dias Ferreira h6 40 anos. Ao longo deste tem
po pude apreciar a sua inteligencia. a sua 
prodigiosa memoria que se tem mantido inal
ter6vel ate 00 presente. a dedlcar;oo. sem 
limites. com que se entregou 00 nosso Clube. 

Verdadeiro autodidata do filatelia. gosta. 
contudo. de dizer que noo €I filatelista e que 
se considera um analfabeto quando se fala 
em selos. Sabemos que €I um homem simples. 
que noo gosta de honrarias. pois. coso con
tr6rio dirramas que era dotado de falsa mo
destia. porquanto conhece. como poucos. 0 
que €I 0 imenso mundo dos selos. 

Tambem no literatura filatelica. numa I/n
guagem fluente e clara. nos delxa trabalhos 
de investigar;oo de grande Interesse que. ja
mais. perderoo actualidade. 

Uma das suas qual/dades que mals apre
ciamos. €I 0 gosto que tem em esclarecer. 
diremos mesmo enslnar. todos aqueles que 
Ihe apresentam duvldas sobre problemas liga
dos aos selos de todos os continentes. A sua 
disponlbilidade €I total para todos e a verda
de €I que tem resposta para tudo. 



Ao longo de varias decadas /igado 6 fi/a
telia e 00 Clube que ajudou a fundor ofirma
mos, sem receio de desmentido, que foi mestre 
de jovens coleccionadores que hoje dao car
tas no filatelia nacional e internocional. 

Por tudo 0 que.foi dito e pelo que muito 
mais ficou por dizer, resolveram os seus cole
gas do Direcr;Qo homenagea-Io pelos 60 anos 
dedicados 00 nosso Clube, 0 mesmo e dizer 
6 Filatelia. E por isso que e conhecido por 
legenda viva do Clube Filatelico de Portugal. 
A homenagem que, aqui e agora, Ihe pres
tamos e singelo, mas bem significativa, dado 
que 0 seu nome vai figurar, para sempre, no 
entrada do sa/a mais importonte do nossa 
Sede, onde os seus e nossos amlgos e preza
dos cons6cios se reunem semano/mente. 

Terminomos, recordando que e talvez 0 

unlco dirigente fi/otelico que, possado mais de 
meio seculo em contacto com tantos e tan
tos homens do filatelia, goza do roro privile
gio de ser respeitado e admirado por todos. 
Consideramo-Io, por tudo 0 que deixamos 
dito, 0 moior de todos n6s. Disse. 

o Comendador Jose Rodrigo Dlas Ferreira a entrada 
da sola que ostenta 0 seu nome 
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"0 Caminho de Ferro 
na Filatelia" 

Do outorio do nosso prezodo cons6cio e 
lIustre fllatelisto Senhor Eng.2 Carlos Penha 
Garcia acaba de ser editado um livro com 0 
titulo em epigrofe. 

A obro com excelente aspecto grafico e 
profundamente ilustrado e do moior interes
se para todos os coleccionodores que se de
dicom a tematico ' Caminhos de Ferro" de 
que 0 outor e, desde ha muitos anos, 0 moior 
"especialistoH. 

A excelente obro encontro-se a venda no 
APAC (Associo<;ao Portuguesa dos omlgos 
dos Caminhos de Ferro) ao pre<;o de € 27,50 
(+ portes). 

A direc<;ao do CFP ogrodece reconheci
da 0 exemplar oferecido para a Blblioteco do 
Clube. 

Fdatelia Joaquim AS. Ma~as 
Rua do Crucifixo, 76 - 2.0 Sala H 
1100-183 Lisboa PORTUGAL 
Tel.: +351-213467661 
Fax: +351-213259090 
http://www.filatelia.tv 
e-mail:j.macas@filatelia.tv 

, 
SELOS • HISTORIA POSTAL 

COMPRA - VENDE 
Aberto de 2.9 a 6.9 das 14.30 as 19.00 

(de manha, com marca~ao previa) 
Agora com loia virtual 
na Internet. Endere~o: 

hHp:llwww.filatelia.1v 

Philo Iberia 2002 - Diploma e Medolha 
de Proto 

Exfilna 2002 - Diploma e Medolho de 
Proto Grande 

Santo Andre 2002 - Diploma e Meda
Iho de Prato Dourodo, mois Premio Espe
cial 

Eurofilex 2002 - Diploma e Medolha de 
Prata 

Phllokoreo 2002 - Diploma de Bronze 
Prateado 

BOLETIM 

A revisto do Clube continuo a publlcar-se 
com a habitual regularidode, naG cabendo 
oos seus responsavels e aos dedicados cola
boradores quolquer culpa no atroso (olios 
pouco significativo) que, por vezes, se verifi
co no envlo do nosso publico<;ao. 

Mois uma vez 0 nosso Boletlm obteve 0 
Premio «0 Philotellsto .. para 0 melhor perl6di
co do one de 2001. 

BIBLtOTECA 

Emboro lutemos com muita folto de es
pa<;o para «arrumar .. as inumeras publlca
<;6es que 0 Clube possui (muitos delas 
ofertos simpatlcas dos nossos prezados os
sociados) continuomos a adquirir as obras 
que revestem de Interesse para a genera
Iidade dos soclos que frequentam a nossa 
Sede com regularldode. A Dlrec<;ao ogra
dece as ofertos recebidos. 

SERVI~OS 

A Sec<;ao "Permutos Inter-S6cios", em boa 
horo criodo ja 10 VaG alguns anos, continuo 
a ter um acolhimento que, certomente, esti
mula 0 director responsavel pelo mesmo. t de 
toda a justi<;a referir que e dos «sec<;6es» mais 
trabolhosos do Boletlm, exiglndo grande de
dlcac;:ao e muita otenc;:ao. 

o axito das «permutas Inter-Socios» exce
deu em muito 0 que se esperovo. Os lotes 
enviodos dos mols diversos pontos do pais e 
do estrangeiro continuom a oumentor, 0 que 
e facil de verificar pelo numero de paginas 
que esto "Secc;:ao .. ocupo em cado numero 
do Boletim. 

Foi umo feliz Inlciativa que dinomizou 
muito 0 nosso Clube. 
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Os socios que frequentam a nossa Seda 
continuom a ter a suo dlsposic;:ao varios opo
relhos de pesquisa. 

Sempre que possivel, os pedldos de esc 10-
recimentos e consultos feitas pelos nossos os
sociados sao pronto mente otendidos. pelo 
disponibilidode manifestada pelo nosso vice
presidente. Comendador Dios Ferreira e res
tontes directores. 

Pessoos estronhos 00 Clube telefonom 
multas vezes sollcitando esclarecimentos que. 
sempre que possivel. naG deixomos de pres
tar. 

SEDE 

A afluencla dos socios aos sabados a tar
de continuo a ser muito significativo. en con
trondo-se. por vezes. as salas repletas de 
ossociados que sao. sem duvido. nossos oml
gos. Tombem as quintas-felros. dia em que 0 

Clube esta oberto oos socios. dos 15 horos as 
19 horos. alguns ossociados. com mal or dls
ponlbllidade de tempo. deslocom-se a sede 
para troco de impress6es. consulta de cata
logos. etc. 

Embora as salas destinodas aos nossos 
ossociados tenham. sem duvido. dignidode. 
ha necessidade de algumas pequenos repo
ro<;6es para a conservoc;:ao das mesmos. 

Estamos certos que. durante a gerancio 
do Direcc;:ao que voi ser escolhida no pr6xi
mo Assemblela Geral, sera possivel fazer os 
pequenos melhoramentos de que a sede co
rece. A Direcc;:ao actual procedeu a varios 
obros ha poucos anos. mas ... 0 tempo e a 
natureza da constru<;ao do edificio nao per
doam. 

INFORMATlZAy\O DOS SERVI~OS 
DE SECRET ARIA 

Continuam em bom ritmo os trabolhos de 
informotizac;:ao destes Servic;:os groc;:os 00 
entusiasmo de um dos directores que. por 
vezes. tem a coloborac;:ao do dedicodo 
consocio e amigo do Clube. Sr. Manuel 
Ant6nio Campos Cunha. Uma Agremiac;:ao 
com a grondeza e responsobilidode do CFP 
ja naG pode presclndir do «informatica». Se
ria 6ptimo que olgum associado tivesse dis
ponibilidode e interesse (e. obviamente. 
conhecimentos) para informotizar a nosso ex
celente biblioteca. 



RELATORIO E CONTAS DA DIREC~AO 
e PARECER DO CONSELHO FISCAL 

DO ANO DE 2002 

A actual direcc;oo, prestes a findar 0 seu 
mandato, noo pode delxar de se sentir satls
feita por ter cumprido, dentro das suas possi
bilidades e com os condlclonallsmos 
existentes, 0 seu dever. 

Noo levamos a cabo tudo 0 que deseJa
vamos, mas estamos com a consclencia tran
qulla por deixar 0 nosso Clube um pouco 
melhor de que 0 encontramos, sob varios 
aspectos. 

Partlcularmente sob 0 ponto de vista fi
nanceiro a situac;oo noo e, de modo algum, 
preocupante, dado que as receltas que fo
mos conseguindo obter durante 0 mandato 
desta Dlrecc;oo foram administradas com 
todo 0 rigor. 

Porem, se a «saida» de socios contlnuar no 
ritmo que esta a verificar-se e as admissoes 
serem, em cada ano, em numero dimlnuto; 
se um numero significativo de socios (embo
ra amigos do CFP) noo cumprir com as suas 
obrigac;oes, pagando as quotas em devido 
tempo; se outros socios, talvez menos Interes
sados, noo responderem as cartas que envi
amos lembrando que se encontram em 
divida para com 0 Clube, entoo a situac;oo 
financeira tem, naturalmente, tendencla para 
se agravar. Dai resulta que os dirigentes pas
sam a ter novas e delicadas preocupac;oes. 

ANIVERSARIO DO CLUBE 

De ha nove anos a esta parte 0 nosso 
Clube tem vindo a festejar 0 anlversario da 
sua fundac;oo. Este ana comemoramos slmul
taneamente dois aniversarlos: 0 59.2 do nosso 
Clube e os 60 anos da actlvldade filatellca 
do fundador e actual vice-presidente do CFP, 
Sr. Comendador Jose Rodrigo Dlas Ferreira. 
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o Jantar comemoratlvo destes eventos 
teve lugar, como habitual mente, na Messe de 
Oficials da Forc;a Aerea, em Monsanto, ten
do reunldo cerca de 50 convivas. 

No final do jantar que a todos, mais uma 
vez, agradou, foram entregues aos consocios 
do CFP, que completaram 50 e 25 anos de 
associados, a medalha do Clube (tanto os 
presentes como os ausentes no referldo repas
to de confraternlzac;oo). 

o momenta alto deste jantar foi a slngela 
homenagem de que fol alvo 0 Comendador 
Jose R. Dlas Ferreira por parte dos seus cole
gas de Dlrecc;oo. 

Com efelto, em nome da direcc;oo do 
CFP, 0 presldente entregou ao seu ilustre co
lega a medalha de prata do Clube com 0 

emblema em ouro. 
o Presldente da Federac;oo Portuguesa 

de Filatella/ APD e slmultaneamente Preslden
te da FEPA. ausente em Chipre, delxou uma 
mensagem dirlglda ao homenageado que fol 
lida pelo Presidente da Assembleia Geral do 
CFP, Dr. Jorge Oliveira. 0 presidente da Direc
C;OO do Clube encerrou este dia festiv~, pro
nunciando um breve dlscurso que, tal como 
a aludlda mensagem, estoo inserldos, na in
tegra, neste Boletlm. 

PARTICIPA~O EM EXPosl~6ES 

o Clube continua a particlpar, com 0 seu 
Boletim, em certames filatelicos tanto no pais 
como no estrangelro, tendo obtldo premios 
que dignlficam 0 CFP e estlmulam todos os 
que doo 0 seu contributo para 0 elevado 
nivel do nosso 6rgoo Oficia!. 

Estivemos presentes nos seguintes eventos: 

Jantar de Confraterniza~ao 
Comemorativo dos 59 anos do CFP 

e de homenagem ao Comendador Jose 
Rodrigo Dias Ferreira 

Como referimos no "Relatorio', com 0 
devido destaque, 0 evento em epigra
fe, vamos transcrever, na integra, a 

"Mensagem' do Presidente da Federac;oo 
Portuguesa de Filatelia/ APD e Presidente da 
FEPA. Senhor Pedro Vaz Pereira, que foi IIda, 
como referimos, pelo Presidente da Assem
bleia Geral do nosso Clube, bem como 0 dis
curso proferido pelo Presldente da Direcc;oo 
do C.F.P. 

Meu Cara Dias Ferreira 
Meus Caros Consocios 

Estou em Chipre, mas como gostava de 
estar hoje ar com voces todos, no dia em que 
homenageiam 0 meu grande Amigo Dias 
Ferreira. 

Homem da fi/atetia, 60 enos de dedica-
900, catatisador de muitas vontades e de ne
nhumas m6s vontades. 

Historia viva da nossa fi/atetia, 
Dias Ferreira e 0 conselheiro que 
todos gostamos de ter. 

Sensato, prudente, mas sem
pre omnipresente em toda a fi/a
tetia com uma subtileza que 65 
vezes nem damos por ela. 

Filatelista ilustre e dos mais cultos. 
embora diga que noo colecclona. 
mas 0 que seria se 0 fizesse. 

Articutista de excelencia, bibti
otec6rio dos melhores, dirigente 
como poucos h6, amigo do seu 
amigo, porque inimigos noo Ihe 
conhe90. 

ORDEM DE MERITO da Federa-
900 Portuguesa de Fllatetia, por 
merito do muito que fez pelo seu 
Clube FilateJico de Portugal, pela 
Federa900, pela Filatelia de Por
tugal. 

o Comendador Jose Rodrigo Dlas Ferreira e 0 presldente do dlreccrco 
do CFP, Dr. Eurico C.E. Loge Cardoso, no lantar onde 0 fundador e vlce

presldente do Clube tol "omenageado 

Pode honrar-se de ter sldo um 
dos poucos que me enganou, quan
do h6 mais de 20 anos me telefonou 
e me disse com subtileza "Oh Vaz 
Pereira aquilo sao so uma 
"reuni6eszitas' nada de muito traba
Iho' e vejam 16 meus amigos nos 
"sarilhos' em que me meteul/ 

Mas, obrlgado Dias Ferreira por 
me ter enganado, porque te-/o 
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como colega e Amigo foi algo de marcante 
para mim e de grande prazer e s6 faqo votos 
para que assim possa continuar a ser por mui
tos anos, mesmo quando "rabujamos' um com 
o outro, as vezes fartos de alguns que nao sao 
como 0 meu bom Amigo Dias Ferreira e mais 
nao digo. 

o meu caro Comendador Dias Ferreira tem 
entre muitas, uma virtude que muito aprecio. 

t TEIMOSO, MUlTO TElMOSo. 
Ha muito que Ihe digo que ja deveria ter 

sido Presidente do Clube Fllatelico de Portugal, 
. mas ele teimoso, nunca me fez a vontade. 

Assim tenho que ser eu, tambem teimoso 
a fazer a vontade a mim pr6prlo, nao por mim, 
mas por justiqa para com 0 homem filatelico, 
o amigo, a figura que e 0 nosso Comendador 
Dias Ferreira. 

Assim no pr6xima Assemblela Geral do Clu
be irei propor uma alteraqao aos Estatutos do 
Clube Filatelico de Portugal, criando 0 cargo 
de Presidente Honorario do Clube, com as 
regras que se aplicam a homens como Dias 
Ferreira e nessa mesma Assembleia vou pro
por Dias Ferreira para Presidente Honorario do 
Clube Filatelico de Portugal e se ele agora nao 
me fizer a vontade, entao s/m aT vamos ter uma 
grande "rabujice' entre os dois. 

D/as Ferreira, meu querido Comendador, 
desta terra 10ngTnqua estou neste momento 
conslgo, convosco e daqu/ receba um longo 
abraqo de grande estima, grande consldera
qao e amizade e um grandTssimo obrigada 
pela filatelio, pela amizade, pelo saber, pela 
disponibilidade, por tudo de que agora nao 
me lembro. 

PEDRO V AZ PEREIRA 

Mlnha Senhoras, meus Senhores 
meusamigos 

Aproxima-se a hora de passar 0 testemu
nho do cargo de Presidente do Direcqao do 
CFP j6 que, prestes a terminar 0 nosso 3. 2 man
dato, resolvemos, h6 muito, nao nos 
recandidatarmos a um 4. 2 Decisao tomada de 
livre vontade, diga-se de passagem, pois n/n
guem nos presslonou para tal, 0 que muito nos 
agrada dizer. Mas ... h6 um tempo para tudo. 

Nao vamos, por inoportuno, fazer 0 balan
qo dos quase 9 anos que estivemos 00 leme 
do maior Clube Filatelico do paTs, perTodo du
rante 0 qual uma equipa coesa e competen
te contribuiu, ela s/m, para levar 0 barco a bom 
porto, 0 que tornou, naturalmente, menos 
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penosa as responsabi/idades do principal diri
gente. Por isso, as minhas primeiras palavras 
sao de agradecimento sincero a todos as co
legas com quem trabalhei. 

Momentos agrad6veis houve muitos, desa
grad6veis houve alguns 0 que e natural no 
vida de uma agremiaqao com a dimensao do 
CFP que, com satisfaqao 0 dizemos, se encon
tra, sob todos os aspectos, numa situaqao 
nada preocupante, embora tenhamos de re
conhecer que h6 necessidade de adaptor as 
suas estruturas as tecnicas modernas. 

Esta pesada heranqa deixamos a quem 
nos suceder. 

Mas hoje e dla de festa, dupla festa. 
Comemoramos os 59 anos de vida do nos

so Clube, facto que, s6 por si, deve ser motivo 
de orgulho de todos os assoc/ados espalhados 
por quase todos os continentes. A sua 
'provecta' idade e 0 prestTgio de que disfruta 
aquem e alem fronteiras sao motivos, mais do 
que sufic/entes, para merecer 0 respeito de 
todos os filatelistas dignos desse nome. 

Por tudo 0 que CFP representa, sentimo-nos 
muito honrados por ter s/do seu presidente 
durante 0 tempo que j6 referimos. 

Simultaneamente, aproveit6mos esta oca
siao (bela ocasiao) para homenagear 0 fun
dador do CFP e seu actual vice-presidente do 
D/recqao Sr. Comendador Jose R. Dias Ferreira 
pelos quase 60 anos de uma dedicaqao sem 
limites 00 Clube que ajudou a fundar. Nos ul
timos tempos e, por vezes, com certo sacriff
cio que se desloca 00 seu Clube por motivos 
de saude, pois a idade nao perdoa, mas a ver
dade e que continua a ser 0 trabalhador n. 2 7 
do CFP e, como e natural, dado que foi seu 
fundador eo unico que 'conhece todos os 
cantos a coso'. 

Estamos certos que os futuros dirigentes do 
nosso Clube, pessoas bem formadas, realistas 
e dotadas de bom senso nao vao prescind/r, 
pois serio arriscado e ate in justo, do prestimo
so colaboraqao do nosso amigo Dlas Ferreia 
dado 0 seu saber de experiencia feito. 

Os seus colegas do Direcqao, quase no 
tim do mandato, querem agradecer-Ihe toda 
a colaboraqao que Ihes prestou e 0 apoio 
que Ihes deu em todas as ocasic5es e por /sso, 
como provo de gratidao, resolveram, por una
nimidade, distingui-Io com a medalha de pra
to, com 0 emblema em ouro, do Clube 
Filatelico de Portugal. 

Pedimos a todos os presentes que, de pe, 
aplaudam 0 nosso homenageado, como 
merece. 

Disse. 

te que a nova organizac;:ao das Missoes levava a que os novas missionarios laicos 56 estivessem 
habilitados a partir paraa sua func;:ao civilizodora alguns anos ap6s a reformulac;:ao dos cursos. 

Estavam assim criadas pela Republica as Missoes Laicas. 
Esse mesmo decreto previa a publicac;:ao de um boletim, 0 que veio a acontecer em Abril 

de 1920, tendo este a designac;:ao de Boletim das Missoes Civillzodoras. Fig. 6-C 
o ideal romantico e republlcano deste magnifico projecto encontra-se logo mencionado 

no seu primeiro numero quando se escreve: 

"Hastear a bande/ra do Republica, defender os direitos de Portugal, educar 0 preto pelo 
trabalho e ensinar
Ihe a ITngua por
tuguesa e j6 uma 
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grande obra de civi
IIzaqao, e nao nos 
parece que para 
realiz6-la seja forqoso 
ousequerav~adore
correr as ordens mo
n6sticas·. 

o Instituto das Mis
soes Colonials, tam
bem conhecido pelo 
Instituto das Missoes 
Laicas, enviava para 
as col6nias grupas de 
missionarios laicos. os 
quais par sua vez fun
davam e administra
yam uma missOo. 

Estes grupos eram 
constituidos por ho
mens e mulheres e 
aqul residia uma 
grande diferenc;:a em 
relac;:ao 6s missoes 
rellglosas. 

A primeira mulher 
a seguir para 0 ser
tao africano foi Ma
nuela Caetano de 
Oliveira. fig. 9. a qual 
foi enviada para a 
Missao 'Candido dos 
Reis·. 

As mulheres me
nores de 21 anos naG 
estavam inlcialmente 
autorizodas a partir 
como missionarias. 
anao ser que casas
sem e seguissem 
com 0 seu marido 
par as missoes laicas 
instaladas em Africa. 

(ConHnua) 
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INOVAR E MODERNIZAR 
LISTAA 

Q uando no Boletim n.2 365 de Marc;o de 
2002 em editorial 0 Dr. Eurico Loge 
Cardoso. actual Presidente do Clube 

Filatelico de Portugal. lanc;ava um alerta para 
a posslbilidade de haver um vazio directivo 
no conduC;ao desta instituiC;ao. ja um grupo 
de s6cios estudava a posslbilidade de constl
tulr uma lista candidata a um mandato que 
permitisse dar continuidade a quase 60 anos 
de existencia deste prestigioso Clube. 

Assim. quase que em resposta 00 apelo 
entao lanc;ado pelo Sr. Presidente do C.F.P .. 
esse grupo de socios entendeu apresentar-se 
a sufragio no proximo acto eleitoral. Somos 
umo lista que pretende importar para 0 nos
so Clube uma nova forma de gestao. acres
centando-Ihe um maior dinamismo e se 
possivel transformar esta instituiC;ao numa for
c;a viva que promova a desenvolvlmento do 
filatelia naclonal nos suas diferentes verten
tes. 

Saudamos. neste momenta em que nos e 
permitido dirigir aos nossos associados. todas 
as anteriores direcc;oes que permitiram trans
formar a nosso Clube no maior a nivel nacio
nal. aureolando-o de um prestigio incomensu
ravel. quer a nivel interno au externo. 

E e fazendo uso desta heranc;a que nos 
propomos elevar oinda mais alto a conheci
mento e a prestigio desta singular e rica insti
tuiC;ao. 

E porque as associados deste Clube a 
merecem. e. para que confiem a seu voto 
nesta lista. entendemos que antecipadamen
te deveriamos dar a conhecer em trac;os 
gerais aquila que nos propomos executar 
durante a proximo mandata de tres anos. 

A - SERVI~OS ADMINISTRATIVOS 

t - Informatlza~ao 

Como e do conhecimento gerol a nosso 
Clube nao .. nadan em rios de dinheiro e como 
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tal tem sido dificil a sua modernizaC;ao. Assim 
propomo-nos dota-Io com equipomentos 
Informaticos. bem como de software especi
fico. que permita aligeirar a trabalho do se
cretariado. tesouraria e contabllidade, 
promovendo tambem uma melhoria signlfica
tiva nos servic;os a prestar aos nossos ossocia
dos. Com a instalac;ao destes equipomentos 
sera possivel gerir com comodidade e rapi
dez todos as servic;os de indole administrati
va. 

Z - Limpeza de flchelros 

o universo de socios com quotas em dia 
ronda as sete centenas. Muitos deixaram de 
a ser par diversas razoes (desistencia. esque
cimento au infelizmente a morte). Impoe-se 
pois uma actualizac;ao do ficheiro de socios. 
Faremos. por esc rita. um convite aos socios 
relapsos para regularizarem a sua situaC;ao 
contribuitiva perante a Clube. concedendo
Ihes um prazo aceitavel para 0 fazerem. Fin
do este periodo procederemos a exclusao 
definitiva daqueles que naG regularizem as 
suas dividas para com a instituiC;ao. proce
dendo-se de seguida a renumerac;ao dos 
socios vinculados. 

3 - Horarlo de fundonamento 
dos servi~os admlnlstratlvos 

Vamos manter a actual horario de fun
cionamento dos servlc;os administrativos do 
Clube as quintas-feiras e sabados. porque 
o actual regime de voluntariado directivo 
naG permite 0 seu alargamento. Serio ide
al que os servic;os funcionassem durante os 
outros dias do semana. mas para tal obri
garia a contratac;ao de um funcionario. 0 
que e incomportavel para as nossas finan
c;as. 



B - SMA DE CONvivlO 

A sola de convivio como e do conheci
mento geral. funciona para os associados 6s 
quintas-feiras e sabados. As quintas 0 movi
mento de associados e dlminuto sendo-o sig
nificativo 00 sabado. Pese embora a boa 
vontade do actual direcc;ao em dinamizar 
este convivio a verdade e que praticamente 
a sola tem estado confinada a trocas e ven
da de material filatelico. 

Entendemos que 0 convivio, principal
mente 00 sobado, nao deve estar reduzido 
6 simples troca e venda de selos ou cartas. 
T emos de que Ir mais longe e transformar este 
ponto de encontro de filatellstas num local 
allciante para todos, fazendo deste local uma 
alternativa 00 sofa caselro. As trocas contlnu
arao a ser feitas no local ou em outr~ alter
nativo que disponha 0 Clube, mas tambem 
passaremos a utilizar a sola para outros tipos 
de actividades filatelicas a saber: 

1 - CIcio de conferendas 

Passaremos a efectuar todos os meses, 
com excepc;ao do mes de Agosto em que 0 
Clube estaro encerrado para ferias, uma con
ferencia subordlnada a varlados temas fila
telicos abrangendo todas as oreas do filatelia. 
Ap6s coda conferencia segulr-se-a um deba
te entre os presentes. Numa primelra aborda
gem a possivels conferencistas fol possivel de 
imediato allnhar uma grelha de 24 conferen
cias. Estamos convlctos de que estes eventos 
serao um sucesso, contribuindo de forma sig
nlficativa para um aumento de frequencia de 
assoclados 00 nosso convivio. 

2 - Vendas Inter·S6dos 

Com intuito de melhorar a assiduidade 
dos s6clos 00 convivlo dos sabados, vamos 
promover a reallzac;ao mensal de pequenos 
lelloes (nunca mais de 50 lotes) com exem
plares filatelicos de grau de Importancla e 
rarldade slgnlficatlvo, pertenc;a dos s6clos. A 
posteriori dlvulgaremos 0 regulamento destes 
leiloes. 

3 - Mostras competltlvas 

A competic;ao filatellca inter-s6cios tam
bem val ser Incentlvada com a realizac;ao 
trlmestral de uma mostra com colecc;oes de 
um quadro. Por votac;ao dos s6cios presen
tes serao escolhidas as quatro melhores co-
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lecc;oes de cad a um dos tres primeiros trimes
tres. As doze colecc;oes apuradas disputarao 
numa final a realizar no ultimo trimestre, onde 
tambem por votac;ao dos s6cios presentes, 
sera eleita a melhor, que tera direito aver 0 
seu nome Inscrito num belo trofeu a criar para 
o efeito. 

4 - Equlpamentos 

Vamos dotar a sola de convivio com um 
computador ligado 6 Internet, permitindo 
assim aos associados a aceder 6 nossa pagi
no Web (a criar). Atraves deste equipamento 
pretendemos tambem dlsponlbllizar 0 aces
so a imagens dlgltalizadas de Importantes 
colecc;oes fllatelicas portuguesas. 

Vamos adqulrir um videoprojector, 0 qual 
permitira tornar as conferenclas a reallzar mais 
dinamicas, vivas e interessantes. TemosJo pro
metida a oferta de uma moquina de cafe e 
se possivel de um frigoriflco para 0 nosso con
vivie de forma a torno-Io mals agradavel e 
acolhedor. 

Com vista a tornar mais funcional a nossa 
sala de convivio vamos mandar Instalar um 
biombo ou porta de fole entre as salas 
Comendador Dlas Ferreira e Fernando Corrao. 
Tal permitiro 0 funcionamento de actividades 
dlstlntas em cada uma das salas. 

C - RELA~6ES INTER·CLUBES 

E nossa intenc;ao promover 0 intercamblo 
filatelico e Institucional com os diversos clu
bes filatelicos naclonais, bem como com clu
bes internaclonals que defendam os interesses 
do fllatella nacional. Estamos conscientes de 
que nao estamos s6s no filatella e de que €I 
importante e salutar 0 Intercambio e convi
via Inter-clubes de modo a promover a nossa 
filatelia. A troca de opinloes, experiencias e 
conheclmentos sera benefica para todos n6s 
dirigentes e filatellstas. 

Queremos desde ja realc;ar que estando 
acordado a celebrac;ao de um protocolo de 
Intercamblo filatellco entre 0 Clube Fllatelico 
de Portugal e a Confraria Tlmbrol6gica Meri
dional «Armando Alvaro Bolno de Azevedo» 
de Evora, sera com esta agremlac;ao que Ja 
neste ana de 2003 promoveremos um convi
vio, com variadas manlfestac;oes fllatellcas. 
Depois deste, outros convivios se seguirao 
assim 0 queiram os outros clubes. Estamos 
tambem a ponderar a hip6tese de aprovei
tando a vinda de filatellstas brasileiros para a 
Lubrapex 2003 se promova um convivlo com 

Fig. 6 
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Porem tal nunca se vi
ria a dar prevalecendo 0 
inicialmente mencionado 
neste artigo, segundo 
novo parecer dado pela 
Comissao. 

Inicialmente 0 Colegio 
era s6 destlnado a rapa
zes, mas mais tarde foi 
aberto 6 entrada de ra
parigas, que passaram a 
ter tal como os rapazes, 0 
regime de Internato. 

Em Abril de 1913 0 
grande politico e chefe 
do governo republlcano 
Afonso Costa vlslta Ser
nache do Bomjardlm com 
o intuito principal de co
nhecer 0 Colegio das Mls
soes e as suas Instalac;oes 
de forma a que pudesse 
ajuizar concretamente as 
reform as propostas. Fig. 6-
B 

A insistencia do Dr. 
Abillo Marc;al junto dos 
seus amlgos tlnha dado os 
seus frutos e ap6s esta vi
slta 0 processo de apro
vac;ao do reforma do 
Coleglo das Missoes de
sencadeou-se, seguindo 
em quase toda alinha as 
propostas do Dr. Abillo 
Marc;aL que com a sua 
perslstencla iria transfor-
mar em realldade um dos 
seus Ideals de espirito re
publlcano e laico. 

Ao longo de todo 0 
periodo republicano 0 
Coleglo das Missoes 
Lalcas de Sernache do 
Bomjardlm esteve envolvi
do em grandes polemi-
cas, mormente publicas e 
estas feltas atraves do 
Imprensa da epoca. 

A igreja movendo as suas Influencias e em especial usando os multos cat6licos que existiam 
em Portugal, especial mente nos melos rurais, fomentou uma grande campanha contra as mis
soes laicas. 

As missoes civilizadoras vlriam a ser crladas pelo decreto 233 de 22 de Novembro de 1913. 
o Instltuto das Missoes Colonials vem a ser oficlalmente reformulado e organizado pelo 

decreto de 8 de Setembro de 1917 e regulamentado em 19 de Outubro desse mesmo ano. 
Contudo s6 pelo decreto 5778 de lOde Maio de 1920 foram dotados e organlzados por 

forma a que pudessem partir para as nossas col6nlas as primelras mlssoes cvilizadoras. E eviden-
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Por exemplo na 
nossa provincia de 
Angola em Novem
bro de 1911 existiam 
13 missoes america-
nas. 11 inglesas. 28 
francesas. 4 alemaes. 
contra apenas 3 de 
Portugal. situ ad as em 
Lunuango. Madimba 
e S. Salvador. 

Propunha-se ain
da que 0 Colegio das 
Missoes se passasse a 
denominar Colegio 
Colonial. 0 que nao 
veio a suceder. 

Porem ja na Lei da 
Separac;:ao de Abril 
de 1911 0 seu artlgo 
189.2 dlzia 0 seguinte: 

"E autorizado 0 
governo a reformar 
os servk;:os do co/egio 
das miss6es u/tramari
nas. de modo que a 
propaganda civili
zadora nas c%n/as 
portuguesas. que 
haja ainda de ser fei
ta por ministros da re
/igioo se contie exclu
sivamente ao clero 
secular portugues. es
pec/a/mente prepa
rado para esse tim 
em institutos do Esta
do·. 

Tal artigo tinha 
claramente 0 fim de 
reformar 0 importan
te colegio das mis
soes procurando 
acabar com 0 mes-
mo como semina rio 
diocesano. abrindo 
assim as suas portas a 
laicizo<;:ao. 

Fig. 5 Em 16 de Marc;:o 
de 19120 parecer da 
Comissao do Padroa

do e das Missoes. foi 0 de transformar 0 Colegio de Sernache em Colegio das Artes e criar em 
Lisboa 0 Instituto de Missoes de Lisboa. para onde segulriam os alunos do Colegio das Artes. 
concluido 0 respectiv~ curso. 
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os nossos amigos do Clube Filatelico do Bra
sil. clube com quem existe um protocolo de 
geminac;:ao. 

D - 0 BOLETIM E A LlTERATURA 

Publica trimestralmente 0 nosso Clube e 
com regularidade 0 seu boletim. E uma revis
to com bastante qualidade a quem 0 nosso 
estimado s6cio Comendador Dias Ferreira 
tem dedicado muito do seu tempo. bem 
como os diversos directores que a mesma ja 
teve. Embora com grande qualidade enten
demos que devera ser objecto de alguns ajus
tamentos de modo a melhorar alguns 
aspectos graficos e de conteudos. Todavia s6 
depois de um exaustivo estudo das implica
c;:oes que tais mudanc;:as acarretarao. nos 
decidiremos em avanc;:ar com tais alterac;:oes. 
Vamos procurar tambem at raves do nosso 
boletim divulgar a nossa filatelia alem-frontei
ras com a divulgac;:ao de alguns artigos na 
lingua inglesa. 

Atendendo aos custos elevados com a 
paginac;:ao e Impressao da revista vamos ten
tar reduzir os custos da mesma chamando a 
n6s a realizac;:ao da paginac;:ao. pois tal e 
possivel por meios informaticos e com 
software aproprlado. 

Queremos tambem aproveitar 0 trabalho 
realizado pelos conferencistas. tentando edi
tar um livro anual com os trabalhos apresen
tados. Para tal necessitaremos de angariar um 
conjunto de patrocinadores que suportem 0 
custo das obras. Sera dificil mas tudo faremos 
para 0 conseguir. 

Tambem atraves da nossa pagina Web (a 
criar) procuraremos divulgar artigos editados 
ou nao dos nossos colaboradores. E nossa in
tenc;:ao faze-Io nao s6 na lingua patria como 
tambem em versao inglesa com a finalidade 
de dar a conhecer a nossa filatelia internaci
onalmente. pois bem carenciada esta. 

E - DIVUUiA~O DO CLUBE 

Vamos lanc;:ar uma campanha de 
angariac;:ao de novos s6clos para 0 Clube. 
Contamos para isso com os comerciantes fi
latelicos. A criac;:ao de um prospecto para 
distribuic;:ao nas areas comerciais ligadas a 
filatelia e imprescindivel para dar a conhecer 
o clube e como consequencia trazer mais fi
latelistas para 0 nosso seio. 

A criac;:ao da pagina Web sera outr~ fac
tor importante de divulgac;:ao do Clube. Dela 
constara 0 seu rico historial de quase 60 anos 
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ao servic;:o da filatelia. os eventos. a revista. a 
lista de permutas inter-s6cios. os lelloes e toda 
uma infinldade de informac;:ao que. estamos 
certos. agradarao a maioria dos s6c1os. 

F - BIBLIOTECA 

Possui 0 Clube Filatelico de Portugal uma 
vasta e valiosa biblioteca filatelica fruto de 
varias decadas em que p~r aquisic;:ao ou 
doac;:oes se constituiu um acervo muito impor
tante. Varias tentativas foram feitas para im
plementar uma base de dodos que permltisse 
uma inventariac;:ao e catalogac;:ao de cen
tenas de titulos que a compoem. Nao foi 
possivel ainda faze-Io pois tal tarefa apresen
ta-se muito dificll de executar pelos inumeras 
horas de trabalho que sao necessarias dispen
sar. 0 que nao esta ao alcance de dlrecc;:oes 
que executam 0 seu trabalho em regime de 
voluntariado. Felizmente podemos actual
mente contar com 0 apoio do nosso associ
ado Comendador Dias Ferreira que com a 
sua mem6ria prodigiosa sempre consegue 
encontrar «uma agulha num palhelro)). Os 
associ ados que compoem a nossa lista nao 
fogem aos que no passado geriram 0 nosso 
Clube no que toca a tempo disponivel para 
levar por diante tal tarefa. 

Assim. em func;:ao da disponlbllidade de 
tempo vamos comec;:ar por proceder a uma 
arrumac;:ao e selecc;:ao das muitas obras dis
persas em prateleiras existente nos corredo
res e arrecadac;:ao. Algumas de menor 
interesse como seJam a titulo de exemplo os 
catalogos de leiloes em que nao estejam 
reproduzidas especies da filatelia portugue
sa terao que ser encaixotadas. pois a falta de 
espac;:o assim 0 obriga. Ap6s esta limpeza 
vamos iniciar a catalogac;:ao das obras a um 
ritmo que se coadune com a nossa disponi
bilidade de tempo. 

Vamos procurar adquirir obras de grande 
interesse filatelico que actual mente a nossa 
biblioteca ainda nao possua. 

G - EXPOSI~6ES COMPETITIVAS 

Esta nos nossos projectos realizar uma 
grande exposic;:ao competitiva na cldade de 
Lisboa. Vamos estabelecer contactos com a 
Federac;:ao Portuguesa de Fllatelia no sentido 
de nos ser concedida a realizac;:ao da pr6xi
ma Philaiberia que devera ter lugar em 2004. 
Ja comec;:amos a procurar um lugar nobre 
para a sua realizac;:ao caso a Federac;:ao as
sim 0 entenda. Para ja apontamos como 



possiveis locais de realiza<;:ao da exposi<;:ao 
o Museu da Cidade ou 0 Forum Picoas. 

H - MEIOS FlNANCEIROS 

Como atras referenciamos os meios finan
ceiros naG abundam. Assim para implemen
tar todos os investimentos que nos propomos 
realizar vamos lan<;:ar uma campanha de 
angarla<;:ao de fundos que, estamos convic
tos, tera uma boa receptividade entre os so
cios. Numa pequena abordagem que 
efectuamos junto de alguns soc1os ja foi pos
sivel obter donativ~s que nos permitiram ad
quirlr os dois equipamentos informaticos. 
Estamos convlctos de que com a vossa aju
da conseguiremos atingir os fins a que nos 
propomos. 

Pretendemos tambem que a primeira 
venda inter-soc los a efectuar 0 seja com pe
<;:as filatelicas oferecidas pelos nossos socios 
e cuja receita reverta a favor dos cofres do 
Clube que bem 0 necessitam. 

Vamos procurar rentabilizar ainda mais 0 
espa<;:o publlcltario da nossa revista angari
ando novas inser<;:6es, conseguindo assim 
atenuar os custos de edl<;:ao. 

Quanto 6s quotas pretendemos para ja 
mante-Ias ao mesmo nivel valorativo. Quere
mos primeiro apresentar obra para que de
pois os socios possam aqullatar da justeza do 
seu aumento para valores que permltam uma 
gestao financelra mais desafogada. 

I - OBRAS DE CONSERVA~O 

Algumas areas da nossa sede estao ca
rencladas de obras de conserva<;:ao. Existem 
variadas infiltra<;:6es de aguas pluviais. Temos 
de encontrar formas de resolu<;:ao do proble
ma, 0 que naG se afigura facil pois que, em 
grande parte, tal passa pela boa vontade do 
senhorlo. Naqullo que estiver ao nosso alcan
ce e os meios financeiros 0 permltam, proce
deremos 6s repara<;:6es necessarias. 

J - EriLOGO 

Parece-nos que pela primeira vez uma lis
ta candldata a um mandato apresenta um 
programa de trabalho para tres anos. Ao faze-
10 naG queremos que 0 entendam como um 
acto de pura vaidade mas sim como um 
compromisso que assumimos para com os 
nossos associados. Vamos trabalhar para que 
elevemos 0 nosso Clube a uma posi<;:ao im
par no panorama da filatelia portuguesa, po-
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si<;:ao essa que a sua grandeza justifica. Ca
bera aos socios julgar-nos no fim do nosso 
mandato por aquilo que realizarmos ou nao. 
Mas nao queremos deixar de recordar os 
nossos associ ados de que sos nao consegui
remos tal desiderato, pois e necessario um 
pouco da vossa ajuda, mas mals ainda ne
cessitamos da vossa presen<;:a na sede tor
nando-a num local de grande vivencia 
filatelica. Necessitamos de recriar 0 belo cll
ma de uma tertulia em que de forma dina
mica, calorosa e interessante possamos 
contribuir para uma melhoria do conhecimen
to filatelico. 

LlSTA A 
Para os Corpos Socia is 

do Clube filatcHico 
de Portugal 

Assemblela Geral 
Presidente: Pedro Gon<;:alves Grade 
Secreta rio: Joaquim Antonio Pires de 

Sousa Lobo 
1.2 Vogal: Luis Manuel Moreira Barreiros 
2.2 Vogal: Eduardo Jose M. Oliveira e 

Sousa 

Direc'roo 
Presidente: Elder Manuel Pinto Correia 
Vice-presldente: Jose Rodrigo Dias 

Ferreira 
Secreta rio: Luis Armando Martins Barroso 
Tesourelro: Jose Lima Andrade dos San-

tos Correia 
1.2 Vogal: Manuel Jose Jardim Janz 
2.2 Vogal: Fernando da Silva Ideias 
3.2 Vogal: Manuel de Sousa Loureiro 
1.2 Vogal Suplente: Jose Fernandes Guer

reiro 
2.2 Vogal suplente: Paulo Roberto Ferreira 

Correia 

Conselho Fiscal 
Presidente: Armando Bordalo Sanches 
Relator: Jose Manuel Castanheira da 

Silveira 
Secreta rio: Eduardo Manuel Moreira 

Barreiros 

L~ -J8-'-J 1'2.. 

ae~ aLL-. 

Fig. 4 

Porem para a instala
<;:00 deste Importante 
Curso Complementar 
propunha-se a extln<;:ao 
do Curso de Teologico, 
secularizando-se dessa 
forma 0 Colegio das 
Miss6es. 

E aqul se encontra a 
primeira pro posta para 
a lalclza<;:ao do Colegio 
das Miss6es. que viriam 
a ser lalcas. 

Tal pro posta tinha 
como base 0 decreto 
de 20 de Abril de 1911. 
em que 0 Estado se 
mantinha neutral em 
rela<;:ao 6s confiss6es 
religiosas. 

Procurava-se com 
esta pro posta que 0 Co
legio seguir-se uma for
ma laica, nao se 
formando ai padres, 
mas sim agentes civi 
lizadores, preparados 
para exercerem a sua 
missao com patriotismo, 
dedica<;:ao e paixao. 

No parecer da Co
missao das Bases da Re
forma do Coleglo en
viado ao governo e 
escrito no seu ponto 3.2 

por proposta de Norton 
de Matos 0 seguinte: 

"Fica de hoje em 
deante extincto 0 curso 
the%gico no collegio 
de Sernache, desinteres
sando-se 0 governo dos 
a/umnos desse curso que 
persistam em seguir a 
carreira ectesicstica. 

Os alumnos que de
sistirem da ordena9ao. 
comp/etarao. se quize
rem, 0 novo curso de 

preparat6rios do mesmo collegio, seguin do depois para 0 novo Instituto de miss6es uttramari
nas, sendo-Ihes constituidas obriga90es e direitos que regutem a sua sltua9aO futura" Fig. 6-A. 

Por aqui se pode verificar 0 sentido anticlerical de tal proposta, facto que velo a desenca
dear sempre uma grande luta politlca entre apoiantes e nao apolantes. 

Toda esta reform a era na realldade urgente dado 0 estado caotlco da nossa ac<;:ao 
misslonaria nas nossas colonias. 
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Fig. 3 

A conferencio do minis
tro dos colonios com 0 Afon
so (Costa) deve ter versado 
sobre a reformo do colegio 
e 0 op/icor;:ao do lei do se
poror;:ao as colonias. Se se fi
zerem gran des obras em 
Sernoche e provo de que 0 
go verno 0 quer conservor" 
Figs. 4, 5, 6. 

Como se pode ver as 
intrlgas politicas a volta do 
assunto missoes e Colegio in
terferiram na reforma do 
mesmo, a que dava um cla
ro sinai da importancia de 
tal reforma e do pr6prio Ins
tituto de Sernache. 

Ao mesmo tempo que 
se iam movimentando estas 
"cunhas' atraves de amigos 
ia-se procedendo ao esque
ma de reform a do Colegio 
das Missoes de Sernache do 
Bomjordlm. 

Assim pretendia-se re
duzir 0 curso preporat6rio de 
6 pora 5 anos e crior ap6s 
este, do Is cursos diferentes 
de tres anos cada, sendo um 
complementor e outro auxi
liar. 

No curso seria abolido 
o estudo de latinidade, bem 
como a filosofia e a literatu
ra. 

o Curso Complemen
tor seria frequentado pelos 
alunos de maior capac ida
de e aproveitamento. 

Ambos os cursos teriam 
como cadeiras comuns 0 
desenho, a musica e a gi
n6stica. No Curso Com pie .. 
mentor seriam leccionadas 
as cadeiras mais Importantes 
tais como higiene colonial, 

noc;:oes de medlcina, cirurgla, formacia, blologia, zoologla, botanica, mlneralogia, sivicultura, 
pomologia, zootecnla, medlcina veterinaria, fisica, quimica, telegrafia, direlto administrativ~ 
colonial, topografia e desenho Industrial. 

Com tal dlversidade de disciplinas 0 missionario ficoria preporado pora toda e qualquer 
missao civlllzadora e com capacidade de ensinor as rac;:as indigenas que irla encontrar e que 
teria que civlllzar. 

Ficava preparado pora com bater a curandice, para fundor, organizar e administror as gran
des propriedades e tambem pora bastas vezes servir de diplomata, bem como fundor col6nias 
agricolas e futuras povoac;:oes. 
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MARIA CECiLIA DO SACRAMENTO 
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 21342 48 91 • Telefax 21 34723 41 • 1100·183 USBOA • PORTUGAl 
URL: http://d-sacramento-herd.cidadevirtual.pt • e-mail: d.sacramento@mail.teIepac.pt 

ALBUMS D.5. TlPO C DE PORTUGAL E UlTRAMAR 
Fonnato 22 It 25 ems. 

Pennanentes 

PORTUGAl - I.i Pari!! (Selos do Correia No!mal) 
• Volume I (Selos de 1853 a 1969) ...... _ .............................................. _ ........................................................................................ . 
• Volume II (Selos de 1970 a 1990) _ ...................... _ ......................................................... _ ............................................... _ 
• Volume III (selos de 1991 em dlante) ........................... .. .. .. .................................................. _._ ............................................. .. 

PORTUGAl - 2.- Parte I (Selos de Aviao, Irnpostn, Enccmendas, Porteado, OficIaI, PrivatiYos, etc .. ) .................................................................. _ 
• 2." Parte II (1IIocns) ................................................................ .................................. __ ... .. ............................. ... .............. .. ....... . 

ILHAS ADJACfN'IB ........................................................................................... _ ................................................................................................ .. 
ANGOLA ...................................................... _ .................................................................................................................................................... . 
ANGOlA PAlOP .................................... ....... .. ................................................. _ ............................................................................ _ ............ _ .... . 
CABO VERDE .............................................. _ ............................................................................................................................... _ ........... .. .... .. 
CABO .VERDE PAlOP ...... __ .......................... ................................................. _ ......................... __ .............................................................. _ ..... . 
GUI~ ....................................... _ ...... _._ ........... ....... _ .................. .. ....................................... _ ............. .. ...... .... .................... _ ............ _ .... .. 
GU1Nf PAlOP .............. ______ ... ........................ .. ................................................. __ .......................... .. ........ .................................. .. 
INDIA _._ .............................. __ .. _ ........................ __ ............................................................. ....................................... _ ............ _ ...... . 
MACAU ._ ................... _____ .................. .. ......................................................... __ .................................... .. .. ..................................... .. 
~B1QUE ............. _ ........................................................................ _ ................... _ ................................................... _ ........... _ ........ . 
MO<;AM~IQUf .PAlOP ._ ... _ ..... _ ....................................................... _ ........................ _ ..................................... .. .. ... ................................... .. 

i: !~II ~~ I~I:~~~~~~~:4~~~~S~\;:}~~::::::::::::::::::::::::~:::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~=~::~:.::.:::::: : :~:::::::: :::::: 
TIMOR ................ _ .................................. .. ..................................... .. .................... _ ....................................... _ .............................................. .. 
r;o'lPAIfilAS DE HOY'MBIQUE E NIAS~ .. ... ............. ... , ........... __ .......................... .... , ................ .................................................... _ ............. . 
AfRICA, CONGO, lrlHAMBANf, lOOlEM;O MARQUES, TETE, QUEUMANE, K10NGA, ZAM8£ZJ.A E ULTRAMAR _ ............................................. .. .. . 
Foft1as ~ ....................................................................... __ ...................................................................................................................... . 

Junho 1002 IVA Incluldo J9% 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
FILATELIA E NUMISMATICA 

Telefone 262831 248 - Fax 262 843 293 

CirlDlina 
Elm) 

35,10 
39,70 
38,35 
16,32 
n,lI 
52,63 
22,85 
~,8{) 
14,28 
lB,56 
15,82 
n,lI 
19,89 
11,81 
24,99 
56,30 
16,12 
46,10 
41,31 
51,82 
14,28 
B,n 
17,85 
0,51 

RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO, 25 - 2500·300 CALDAS DA RAINHA 

ACABA DE SAIR: 

-+ PREC;ARIO N.o 60- Europa de Leste, 1.a parte 
-+ PREC;ARIOS - TEMATICOS - Solicite 0 envio do tema que colecciona 

OlGA-NOS OS QUE PRETENOE, ENVIAREMOS GRATIS 

1952-2002 

50 Anos de Filatelia 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 

Se procura qualquer outro material que nao ° mencionado, nao hesite, consulte a nossa pagina na web . 

Visite http://www.filsergiosimoes.com {> e-mail: filsergiosimoes@mail.telepac.pt 
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Novas Emissoes 
Portuguesas 

t 50 ANOS DO EN SINO TECNICO EM PORTUGAL 

Data de emlssco: 09 de Outubro de 2002 
Desenho: Vitor Santos 
Impressco: INCM/offset 
Papel: Esmalte 102g/m2 

Denteado: 12 x 12'/2 

Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: de 50 selos 
Plano de emlsseo: 
€ 0.43 - 500.000 

FDC: Usboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal e Ponta Delgado 

PATRIMONIO 

Data de emlssco: 07 de Novembro de 2002 
Desenho: Jose Brandeo/Paulo Falardo 

a partir de fotograflas: Rul Cunha (Jer6nimos e Alcoba<;:a) 
Jorge Barros (Gulmaraes e Douro) 

Impressco: Utografla Mal%ffset 
Papel: Esmalte 102 g/m2 

Denteado: 12x11'/2 
Formatos: 30.6x40 mm; 80x30.6 mm 
Folhas: de 25 e 50 selos 
Plano de emlssco: 
€ 0.28 - 1.000.000 
€ 0.28 - 1.000.000 
€ 0.43 - 500.000 
€ 0.43 - 500.000 
€ 0.54 - 500.000 
€ 0.54 - 500.000 
€ 0.70 - 350.000 
€ 0.70 - 350.000 
Blocos: 4 com 1 selo de € 1.25 cado 
Tlragem: 60.000 x 4 
FDC: Usboa. Porto. Colmbro. ~voro. Faro. Peso do Regua. Funchal. 

Ponto Delgado. Alcoba90, Gulmarees 
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JlirAISON FONDEE EM leeo 

Adrcs"",pollr T degramme5 
DICARPO 

TELEPHONE. 21l~O 

j 
-21 g]/t7 '*:::/ ftud:-(. /<> 

S?J'~I/Ire /r/.r~ /.~~ 

Fig. 1 
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Novas Emissoes 

MACAU 

rROTEC~O DO AMBIENTE (SERlE BASE) 

Data de emlssao: S de Junho de 2002 
AUfor/Designer: Ng Wal Kin 
Impressao: Offset Utografla 
Impressor: Cartor Security Printing. Franee/Franc;:a 
Popel: Popel de seguranc;:a 
Denteaclo: 13 x 13 
Formato: 40 x 30mm 
Folhas: de 50 selos de coda taxa 
Plano de emlssao 
1.00 pte. 1.50 ptes. 2.00 ptes. 2.50 ptes 
3.00 ptes. 3.50 ptes. 4.00 ptes. 4.50 ptes. 8.00 ptes 
FDC: Macau 

rROTEC~O DO AMBIENTE (ETIQUETAS rOSTAlS) 

Data de emlssao: S de Junho de 2002 
Autor/Deslgner: Ng Wal Kin 
Impressao: Fotogrovura 
Impressor: John Ensehede Security Printers 

Holonda/Netherlands 
Formato: 43x2S.Smm 
Plano de emlssao 
1.00 pte 1.50 ptes 3.50 ptes 4.50 ptes 

• 
Cl 

aP'lIl'AC,\U 

• 
Cl 

aP'lI"'ACRU 

.... ~ 

• '\* .'- 1 L. . 
• • Cl 

·t>II.P'l ['1.A,C::lU 

• • 
<l>YI""'I"'ACFl9 HINA 

COMEMORA~O DO 160.° ANIVERSARIO DO NASCIMENTO DE ZHENG GUANYING 

Data de emlssao: 24 de Julho de 2002 
Autor/Deslgner: Lio Mau Cheong 
Impressao: Offset Utogrofia 
Impressor: Csterrelehisehe Staatsdruekerel Austria 
Popel: Popel com fibras 6ptieas 
Denteado: 14x14 
Formato: 30x40 mm 
Folhas: De 16 selos 
Plano de emlssao: 
1.00 pte. 2.00 ptes. 3.00 ptes. 3.50 ptes 
Bloeo filatelleo com um selo de 6.00 ptes 
FDC: Macau 
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OPEN CLASS 
AS MISSOES LAICAS, alguns apontamentos 

I PARTE 

Pedro Vaz Pereira 

o ENSINO COLONIAL 

Um ana apos a implanta<;:ao da Republica foi nomeada par portarla de 29 de Dezembro 
de 1911 uma comissao para estudar a situa<;:ao do Padroado Portugues do Oriente e para se 
debru<;:ar sobre as bases da reform a das Missoes Ultramarinas e do Colaglo sltuado em Sernache 
do Bomjardlm. 

Foram na altura apresentadas cinco teses. tendo sido seguida como a mais viavel aquela 
que se deslgnava por "Ensino Colonial no metropole enos colonias. seu custo" de autoria do 
Deputado e ilustre republlcano Dr. Abillo Mar<;:al. 

Esta tese foi publicada e apresentada em Abril de 1912 e contemplava escolas de ensino 
laico e religioso e fazia um termo de compara<;:ao mostrando claramente as grandes vanta
gens das laicas em relac;:ao as rellgiosas. 

o COLEGIO DAS MISSOES LAICAS, SUA GENESE, FORMA~O E AC~O 

o Colagio das Missoes laicas era um dos mais antigos estabelecimentos de Portugal que se 
dedlcava a missao civilizadora nas colonias. 

Foi fundado por carta de lei de 12 de Outubro de 1856 e posteriormente reformado pelo 
decreto de 3 de Dezembro de 1884. cujos estatutos estavam ainda em vigor em Feverelro de 
1912. 

Esse decreto de 1884 atribuia a igreja catolica 0 exclusivo da ac<;:ao civilizadora nos territo
rios ultramarinos. 

Esse decreto reformador de 1884 estabelecla que no Instituto das Missoes fossem criadas as 
cadeiras de desenho. higiene colonial e medicina. fislca e quimica aplicadas as artes e indus
trias e mandava ainda minlstrar aos missionarios no<;:oes de comarcio e economia politica. 

Sao criadas alnda a cadelra de glnastica e uma escola de artes e oficios. 
Considerado de grande avan<;:o para a apoca. aquele decreto tinha como objectivo a 

prepara<;:ao dos agentes civillzadores. dotando-os de um conjunto de conhecimentos que te
riam que aplicar naquelas longinquas poragens ultramarlnas onde teriam que exercer a sua 
ac<;:ao junto das popula<;:oes Indigenas. 

Poram. tal reform a nunca foi executada 0 que fez com que os agentes civilizadores apre
sentassem um estado de prepara<;:ao que nao era 0 mais adequado para a tarefa herculea 
que teriam que desempenhar. 

Por for<;:a de tal decreto nunca ter sldo aplicado. 0 Colagio das Missoes Ultramarinas de 
Sernache do Bomjardim passou a ser considerado um simples seminario dlocesano. sem capa
cidade para preparar missionarios para 0 desempenho civllizador a que se propunham. 

Os governos de entao na ausencia de pessoas preparadas passaram a recrutar missionarlos 
estrangeiros. de preferencia os franceses da Congrega<;:ao do Espirito Santo. aos quais paga
yam algumas dezenas de contos para civilizar as nossas possessoes ultramarinas. 0 que para a 
apoca eram ja verbas Importantes. 
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Tal procedimento era completamente desaconselhado e mesmo errado. ja que 0 padre 
Campana chefe das miss6es de Landana e pago pelo governo de Portugal escrevia 0 seguin
te no seu relatorio enviado para Paris: 

"Estou educando filhos a Deus e crean do subditos para a Franl;a". 
o ensino no COh3gio das Miss6es ficou entao reduzido ao enslno do portugues. frances. 

aritmatica. latlm. literatura e filosofla e ao curso de teologla. que tinha a dura<;:ao de tres anos. 
o estado de desorientac;:ao pedagogica atingiu um ponto de completo desnorte ao serem 

introduzidas as cadeiras de filosofia relativa a S. Tomas de Aquino e a aula de musica conver
tida em canto coral. 

Diziam os critlcos do altura que na realldade "0 que mais interessa a civilizQ(;:ao das rm;as 
afrlcanas - (e a) filosofia tomista e (0) cantochao". 

o Colagio das Missoes tinha uns estatutos e regulamentos completamente ultrapassados e 
inquisitorlals. 

Os alunos que para 10 entrassem nunca mais poderiam sair antes de acabarem 0 seu ensl
no e se alguma vez decidissem abandonar 0 curso teria a familia de pagar 150$000 rals por 
cada ano de ensino. 0 que para aquela epoca era uma verdadelra fortuna. 

Era-Ihes alnda vedado a contacto com a famnia e amigos e a enslno que recebiam era 
destinado a forma<;:ao de padres e nao de missionarios. 

As cartas enviadas e recebldas eram censuradas pelo reitor do Colaglo. 
Outro aspecto critico do Colagio era a despesa exorbitante felta par tal institui<;:ao de en

sino. 
Ao tempo eram gastos por ana 26.816$438 rais. tendo sid a ordenados em cinco anos ape

nas 9 padres. 0 que era uma media de custos elevadissima. 
Perante esta caotica situa<;:ao e com 0 advento da Republica inlclou-se entao um movl

menta de tentativa de reforma do sistema educativo do Colagio. mas para Isso era necessaria 
a acordo e cumplicidade do poder politico da l.2 Republica. 

Numa carta que tenho em meu poder enviada ao Dr. Abilio Mar<;:al e datada de 15 de 
Abril de 1912. Ant6nio Costa. grande figura republicana do Porto. escrevia: 

"0 Elyslo Mello tambem aqul esta e no quarto felra jantamos varlos amlgos com 0 Affonso 
Costa no Tavares. Hontem porem. que 0 Elysio Mello fol com ele a Setubal encarreguei-o de Ihe 
falar. Disse que se esta ocupando com multo interesse do Colegio para ter uma soluqao rapi
do" Fig. 1. 

Em 30 de Abril de 1912 nova carta de Antonio Costa para 0 Dr. Abnio Mar<;:al onde escrevia: 

"Lembrel-Ihe 0 assunto do Collegio. disse-me que toma todo 0 interesse e pedlu-me para 
Ihe telegraphar amanha para a Camara dos Deputados a lembrar-Ihe. 

Assim farel. amanha. 00 melo. telegrapho-Ihe a lembrar-Ihe e pedindo que tudo se faqa 
d'accordo com os desejos do amigo Dr. AbTiio Marqal. Esta bem?" Fig. 2. 

Em 10 de Agosto de 1912 em nova carta enviada por Antonio Costa era escrito 0 segulnte: 

"Dlsse-me 0 Affonso (Costa) que 0 negoc/o do colegio ja estava regulado" Fig. 3. 

Mas as assuntos nem sempre eram tratados com a celeridade que todos gostarlam e os 
Interesses politicos e a instabllidade politico a apoca ja eram enormes e motivadores de gran
des atrasos na resolu<;:ao dos varios problemas pendentes e respeitantes da Republica. 

Assim em carta datada de 18 de Setembro de 1912 enviada por um cidadao de nome 
Candido. que naG consegui identificor e comunicado ao Dr. Abillo Mar<;:al a seguinte: 

"Enquanto aos boatos publicados no Diario de Notic/as podem eles partir de muita gente -
uma interessada em prejudicar Sernache e outra que desejava ver 0 Coleglo perto de Usboa. 

A reformar-se 0 Colegio seria bom conservar-Ihe a fei<;:ao religlosa-soclal. 
Eu sei que enquanto 0 governo se nao entender com a Santa Sa nao se ordenarao padres 

mas a provavel que algum acordo se faro em breve e a pedido dos bispos que nao tem clerigos 
nem semlnarlos nem dinhelro. 
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OPEN CLASS 
AS MISSOES LAICAS, alguns apontamentos 

I PARTE 

Pedro Vaz Pereira 

o ENSINO COLONIAL 

Um ana apos a implanta<;:ao da Republica foi nomeada par portarla de 29 de Dezembro 
de 1911 uma comissao para estudar a situa<;:ao do Padroado Portugues do Oriente e para se 
debru<;:ar sobre as bases da reform a das Missoes Ultramarinas e do Colaglo sltuado em Sernache 
do Bomjardlm. 

Foram na altura apresentadas cinco teses. tendo sido seguida como a mais viavel aquela 
que se deslgnava por "Ensino Colonial no metropole enos colonias. seu custo" de autoria do 
Deputado e ilustre republlcano Dr. Abillo Mar<;:al. 

Esta tese foi publicada e apresentada em Abril de 1912 e contemplava escolas de ensino 
laico e religioso e fazia um termo de compara<;:ao mostrando claramente as grandes vanta
gens das laicas em relac;:ao as rellgiosas. 

o COLEGIO DAS MISSOES LAICAS, SUA GENESE, FORMA~O E AC~O 

o Colagio das Missoes laicas era um dos mais antigos estabelecimentos de Portugal que se 
dedlcava a missao civilizadora nas colonias. 

Foi fundado por carta de lei de 12 de Outubro de 1856 e posteriormente reformado pelo 
decreto de 3 de Dezembro de 1884. cujos estatutos estavam ainda em vigor em Feverelro de 
1912. 

Esse decreto de 1884 atribuia a igreja catolica 0 exclusivo da ac<;:ao civilizadora nos territo
rios ultramarinos. 

Esse decreto reformador de 1884 estabelecla que no Instituto das Missoes fossem criadas as 
cadeiras de desenho. higiene colonial e medicina. fislca e quimica aplicadas as artes e indus
trias e mandava ainda minlstrar aos missionarios no<;:oes de comarcio e economia politica. 

Sao criadas alnda a cadelra de glnastica e uma escola de artes e oficios. 
Considerado de grande avan<;:o para a apoca. aquele decreto tinha como objectivo a 

prepara<;:ao dos agentes civillzadores. dotando-os de um conjunto de conhecimentos que te
riam que aplicar naquelas longinquas poragens ultramarlnas onde teriam que exercer a sua 
ac<;:ao junto das popula<;:oes Indigenas. 

Poram. tal reform a nunca foi executada 0 que fez com que os agentes civilizadores apre
sentassem um estado de prepara<;:ao que nao era 0 mais adequado para a tarefa herculea 
que teriam que desempenhar. 

Por for<;:a de tal decreto nunca ter sldo aplicado. 0 Colagio das Missoes Ultramarinas de 
Sernache do Bomjardim passou a ser considerado um simples seminario dlocesano. sem capa
cidade para preparar missionarios para 0 desempenho civllizador a que se propunham. 

Os governos de entao na ausencia de pessoas preparadas passaram a recrutar missionarlos 
estrangeiros. de preferencia os franceses da Congrega<;:ao do Espirito Santo. aos quais paga
yam algumas dezenas de contos para civilizar as nossas possessoes ultramarinas. 0 que para a 
apoca eram ja verbas Importantes. 
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Tal procedimento era completamente desaconselhado e mesmo errado. ja que 0 padre 
Campana chefe das miss6es de Landana e pago pelo governo de Portugal escrevia 0 seguin
te no seu relatorio enviado para Paris: 

"Estou educando filhos a Deus e crean do subditos para a Franl;a". 
o ensino no COh3gio das Miss6es ficou entao reduzido ao enslno do portugues. frances. 

aritmatica. latlm. literatura e filosofla e ao curso de teologla. que tinha a dura<;:ao de tres anos. 
o estado de desorientac;:ao pedagogica atingiu um ponto de completo desnorte ao serem 

introduzidas as cadeiras de filosofia relativa a S. Tomas de Aquino e a aula de musica conver
tida em canto coral. 

Diziam os critlcos do altura que na realldade "0 que mais interessa a civilizQ(;:ao das rm;as 
afrlcanas - (e a) filosofia tomista e (0) cantochao". 

o Colagio das Missoes tinha uns estatutos e regulamentos completamente ultrapassados e 
inquisitorlals. 

Os alunos que para 10 entrassem nunca mais poderiam sair antes de acabarem 0 seu ensl
no e se alguma vez decidissem abandonar 0 curso teria a familia de pagar 150$000 rals por 
cada ano de ensino. 0 que para aquela epoca era uma verdadelra fortuna. 

Era-Ihes alnda vedado a contacto com a famnia e amigos e a enslno que recebiam era 
destinado a forma<;:ao de padres e nao de missionarios. 

As cartas enviadas e recebldas eram censuradas pelo reitor do Colaglo. 
Outro aspecto critico do Colagio era a despesa exorbitante felta par tal institui<;:ao de en

sino. 
Ao tempo eram gastos por ana 26.816$438 rais. tendo sid a ordenados em cinco anos ape

nas 9 padres. 0 que era uma media de custos elevadissima. 
Perante esta caotica situa<;:ao e com 0 advento da Republica inlclou-se entao um movl

menta de tentativa de reforma do sistema educativo do Colagio. mas para Isso era necessaria 
a acordo e cumplicidade do poder politico da l.2 Republica. 

Numa carta que tenho em meu poder enviada ao Dr. Abilio Mar<;:al e datada de 15 de 
Abril de 1912. Ant6nio Costa. grande figura republicana do Porto. escrevia: 

"0 Elyslo Mello tambem aqul esta e no quarto felra jantamos varlos amlgos com 0 Affonso 
Costa no Tavares. Hontem porem. que 0 Elysio Mello fol com ele a Setubal encarreguei-o de Ihe 
falar. Disse que se esta ocupando com multo interesse do Colegio para ter uma soluqao rapi
do" Fig. 1. 

Em 30 de Abril de 1912 nova carta de Antonio Costa para 0 Dr. Abnio Mar<;:al onde escrevia: 

"Lembrel-Ihe 0 assunto do Collegio. disse-me que toma todo 0 interesse e pedlu-me para 
Ihe telegraphar amanha para a Camara dos Deputados a lembrar-Ihe. 

Assim farel. amanha. 00 melo. telegrapho-Ihe a lembrar-Ihe e pedindo que tudo se faqa 
d'accordo com os desejos do amigo Dr. AbTiio Marqal. Esta bem?" Fig. 2. 

Em 10 de Agosto de 1912 em nova carta enviada por Antonio Costa era escrito 0 segulnte: 

"Dlsse-me 0 Affonso (Costa) que 0 negoc/o do colegio ja estava regulado" Fig. 3. 

Mas as assuntos nem sempre eram tratados com a celeridade que todos gostarlam e os 
Interesses politicos e a instabllidade politico a apoca ja eram enormes e motivadores de gran
des atrasos na resolu<;:ao dos varios problemas pendentes e respeitantes da Republica. 

Assim em carta datada de 18 de Setembro de 1912 enviada por um cidadao de nome 
Candido. que naG consegui identificor e comunicado ao Dr. Abillo Mar<;:al a seguinte: 

"Enquanto aos boatos publicados no Diario de Notic/as podem eles partir de muita gente -
uma interessada em prejudicar Sernache e outra que desejava ver 0 Coleglo perto de Usboa. 

A reformar-se 0 Colegio seria bom conservar-Ihe a fei<;:ao religlosa-soclal. 
Eu sei que enquanto 0 governo se nao entender com a Santa Sa nao se ordenarao padres 

mas a provavel que algum acordo se faro em breve e a pedido dos bispos que nao tem clerigos 
nem semlnarlos nem dinhelro. 
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Novas Emissoes 

MACAU 

rROTEC~O DO AMBIENTE (SERlE BASE) 

Data de emlssao: S de Junho de 2002 
AUfor/Designer: Ng Wal Kin 
Impressao: Offset Utografla 
Impressor: Cartor Security Printing. Franee/Franc;:a 
Popel: Popel de seguranc;:a 
Denteaclo: 13 x 13 
Formato: 40 x 30mm 
Folhas: de 50 selos de coda taxa 
Plano de emlssao 
1.00 pte. 1.50 ptes. 2.00 ptes. 2.50 ptes 
3.00 ptes. 3.50 ptes. 4.00 ptes. 4.50 ptes. 8.00 ptes 
FDC: Macau 

rROTEC~O DO AMBIENTE (ETIQUETAS rOSTAlS) 

Data de emlssao: S de Junho de 2002 
Autor/Deslgner: Ng Wal Kin 
Impressao: Fotogrovura 
Impressor: John Ensehede Security Printers 

Holonda/Netherlands 
Formato: 43x2S.Smm 
Plano de emlssao 
1.00 pte 1.50 ptes 3.50 ptes 4.50 ptes 

• 
Cl 

aP'lIl'AC,\U 

• 
Cl 

aP'lI"'ACRU 

.... ~ 

• '\* .'- 1 L. . 
• • Cl 

·t>II.P'l ['1.A,C::lU 

• • 
<l>YI""'I"'ACFl9 HINA 

COMEMORA~O DO 160.° ANIVERSARIO DO NASCIMENTO DE ZHENG GUANYING 

Data de emlssao: 24 de Julho de 2002 
Autor/Deslgner: Lio Mau Cheong 
Impressao: Offset Utogrofia 
Impressor: Csterrelehisehe Staatsdruekerel Austria 
Popel: Popel com fibras 6ptieas 
Denteado: 14x14 
Formato: 30x40 mm 
Folhas: De 16 selos 
Plano de emlssao: 
1.00 pte. 2.00 ptes. 3.00 ptes. 3.50 ptes 
Bloeo filatelleo com um selo de 6.00 ptes 
FDC: Macau 
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Novas Emissoes 
Portuguesas 

t 50 ANOS DO EN SINO TECNICO EM PORTUGAL 

Data de emlssco: 09 de Outubro de 2002 
Desenho: Vitor Santos 
Impressco: INCM/offset 
Papel: Esmalte 102g/m2 

Denteado: 12 x 12'/2 

Formato: 40 x 30.6 mm 
Folhas: de 50 selos 
Plano de emlsseo: 
€ 0.43 - 500.000 

FDC: Usboa. Porto. Colmbra. Evora. Faro. Funchal e Ponta Delgado 

PATRIMONIO 

Data de emlssco: 07 de Novembro de 2002 
Desenho: Jose Brandeo/Paulo Falardo 

a partir de fotograflas: Rul Cunha (Jer6nimos e Alcoba<;:a) 
Jorge Barros (Gulmaraes e Douro) 

Impressco: Utografla Mal%ffset 
Papel: Esmalte 102 g/m2 

Denteado: 12x11'/2 
Formatos: 30.6x40 mm; 80x30.6 mm 
Folhas: de 25 e 50 selos 
Plano de emlssco: 
€ 0.28 - 1.000.000 
€ 0.28 - 1.000.000 
€ 0.43 - 500.000 
€ 0.43 - 500.000 
€ 0.54 - 500.000 
€ 0.54 - 500.000 
€ 0.70 - 350.000 
€ 0.70 - 350.000 
Blocos: 4 com 1 selo de € 1.25 cado 
Tlragem: 60.000 x 4 
FDC: Usboa. Porto. Colmbro. ~voro. Faro. Peso do Regua. Funchal. 

Ponto Delgado. Alcoba90, Gulmarees 
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Fig. 3 

A conferencio do minis
tro dos colonios com 0 Afon
so (Costa) deve ter versado 
sobre a reformo do colegio 
e 0 op/icor;:ao do lei do se
poror;:ao as colonias. Se se fi
zerem gran des obras em 
Sernoche e provo de que 0 
go verno 0 quer conservor" 
Figs. 4, 5, 6. 

Como se pode ver as 
intrlgas politicas a volta do 
assunto missoes e Colegio in
terferiram na reforma do 
mesmo, a que dava um cla
ro sinai da importancia de 
tal reforma e do pr6prio Ins
tituto de Sernache. 

Ao mesmo tempo que 
se iam movimentando estas 
"cunhas' atraves de amigos 
ia-se procedendo ao esque
ma de reform a do Colegio 
das Missoes de Sernache do 
Bomjordlm. 

Assim pretendia-se re
duzir 0 curso preporat6rio de 
6 pora 5 anos e crior ap6s 
este, do Is cursos diferentes 
de tres anos cada, sendo um 
complementor e outro auxi
liar. 

No curso seria abolido 
o estudo de latinidade, bem 
como a filosofia e a literatu
ra. 

o Curso Complemen
tor seria frequentado pelos 
alunos de maior capac ida
de e aproveitamento. 

Ambos os cursos teriam 
como cadeiras comuns 0 
desenho, a musica e a gi
n6stica. No Curso Com pie .. 
mentor seriam leccionadas 
as cadeiras mais Importantes 
tais como higiene colonial, 

noc;:oes de medlcina, cirurgla, formacia, blologia, zoologla, botanica, mlneralogia, sivicultura, 
pomologia, zootecnla, medlcina veterinaria, fisica, quimica, telegrafia, direlto administrativ~ 
colonial, topografia e desenho Industrial. 

Com tal dlversidade de disciplinas 0 missionario ficoria preporado pora toda e qualquer 
missao civlllzadora e com capacidade de ensinor as rac;:as indigenas que irla encontrar e que 
teria que civlllzar. 

Ficava preparado pora com bater a curandice, para fundor, organizar e administror as gran
des propriedades e tambem pora bastas vezes servir de diplomata, bem como fundor col6nias 
agricolas e futuras povoac;:oes. 
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DOMINGOS DO SACRAMENTO, HERDEIROS 
MARIA CECiLIA DO SACRAMENTO 
Rua do Crucifixo, 26 • Telefone 21342 48 91 • Telefax 21 34723 41 • 1100·183 USBOA • PORTUGAl 
URL: http://d-sacramento-herd.cidadevirtual.pt • e-mail: d.sacramento@mail.teIepac.pt 

ALBUMS D.5. TlPO C DE PORTUGAL E UlTRAMAR 
Fonnato 22 It 25 ems. 

Pennanentes 

PORTUGAl - I.i Pari!! (Selos do Correia No!mal) 
• Volume I (Selos de 1853 a 1969) ...... _ .............................................. _ ........................................................................................ . 
• Volume II (Selos de 1970 a 1990) _ ...................... _ ......................................................... _ ............................................... _ 
• Volume III (selos de 1991 em dlante) ........................... .. .. .. .................................................. _._ ............................................. .. 

PORTUGAl - 2.- Parte I (Selos de Aviao, Irnpostn, Enccmendas, Porteado, OficIaI, PrivatiYos, etc .. ) .................................................................. _ 
• 2." Parte II (1IIocns) ................................................................ .................................. __ ... .. ............................. ... .............. .. ....... . 

ILHAS ADJACfN'IB ........................................................................................... _ ................................................................................................ .. 
ANGOLA ...................................................... _ .................................................................................................................................................... . 
ANGOlA PAlOP .................................... ....... .. ................................................. _ ............................................................................ _ ............ _ .... . 
CABO VERDE .............................................. _ ............................................................................................................................... _ ........... .. .... .. 
CABO .VERDE PAlOP ...... __ .......................... ................................................. _ ......................... __ .............................................................. _ ..... . 
GUI~ ....................................... _ ...... _._ ........... ....... _ .................. .. ....................................... _ ............. .. ...... .... .................... _ ............ _ .... .. 
GU1Nf PAlOP .............. ______ ... ........................ .. ................................................. __ .......................... .. ........ .................................. .. 
INDIA _._ .............................. __ .. _ ........................ __ ............................................................. ....................................... _ ............ _ ...... . 
MACAU ._ ................... _____ .................. .. ......................................................... __ .................................... .. .. ..................................... .. 
~B1QUE ............. _ ........................................................................ _ ................... _ ................................................... _ ........... _ ........ . 
MO<;AM~IQUf .PAlOP ._ ... _ ..... _ ....................................................... _ ........................ _ ..................................... .. .. ... ................................... .. 

i: !~II ~~ I~I:~~~~~~~:4~~~~S~\;:}~~::::::::::::::::::::::::~:::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~=~::~:.::.:::::: : :~:::::::: :::::: 
TIMOR ................ _ .................................. .. ..................................... .. .................... _ ....................................... _ .............................................. .. 
r;o'lPAIfilAS DE HOY'MBIQUE E NIAS~ .. ... ............. ... , ........... __ .......................... .... , ................ .................................................... _ ............. . 
AfRICA, CONGO, lrlHAMBANf, lOOlEM;O MARQUES, TETE, QUEUMANE, K10NGA, ZAM8£ZJ.A E ULTRAMAR _ ............................................. .. .. . 
Foft1as ~ ....................................................................... __ ...................................................................................................................... . 

Junho 1002 IVA Incluldo J9% 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 
FILATELIA E NUMISMATICA 

Telefone 262831 248 - Fax 262 843 293 

CirlDlina 
Elm) 

35,10 
39,70 
38,35 
16,32 
n,lI 
52,63 
22,85 
~,8{) 
14,28 
lB,56 
15,82 
n,lI 
19,89 
11,81 
24,99 
56,30 
16,12 
46,10 
41,31 
51,82 
14,28 
B,n 
17,85 
0,51 

RUA DR. ARTUR FIGUEIROA REGO, 25 - 2500·300 CALDAS DA RAINHA 

ACABA DE SAIR: 

-+ PREC;ARIO N.o 60- Europa de Leste, 1.a parte 
-+ PREC;ARIOS - TEMATICOS - Solicite 0 envio do tema que colecciona 

OlGA-NOS OS QUE PRETENOE, ENVIAREMOS GRATIS 

1952-2002 

50 Anos de Filatelia 

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES 

Se procura qualquer outro material que nao ° mencionado, nao hesite, consulte a nossa pagina na web . 

Visite http://www.filsergiosimoes.com {> e-mail: filsergiosimoes@mail.telepac.pt 
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possiveis locais de realiza<;:ao da exposi<;:ao 
o Museu da Cidade ou 0 Forum Picoas. 

H - MEIOS FlNANCEIROS 

Como atras referenciamos os meios finan
ceiros naG abundam. Assim para implemen
tar todos os investimentos que nos propomos 
realizar vamos lan<;:ar uma campanha de 
angarla<;:ao de fundos que, estamos convic
tos, tera uma boa receptividade entre os so
cios. Numa pequena abordagem que 
efectuamos junto de alguns soc1os ja foi pos
sivel obter donativ~s que nos permitiram ad
quirlr os dois equipamentos informaticos. 
Estamos convlctos de que com a vossa aju
da conseguiremos atingir os fins a que nos 
propomos. 

Pretendemos tambem que a primeira 
venda inter-soc los a efectuar 0 seja com pe
<;:as filatelicas oferecidas pelos nossos socios 
e cuja receita reverta a favor dos cofres do 
Clube que bem 0 necessitam. 

Vamos procurar rentabilizar ainda mais 0 
espa<;:o publlcltario da nossa revista angari
ando novas inser<;:6es, conseguindo assim 
atenuar os custos de edl<;:ao. 

Quanto 6s quotas pretendemos para ja 
mante-Ias ao mesmo nivel valorativo. Quere
mos primeiro apresentar obra para que de
pois os socios possam aqullatar da justeza do 
seu aumento para valores que permltam uma 
gestao financelra mais desafogada. 

I - OBRAS DE CONSERVA~O 

Algumas areas da nossa sede estao ca
rencladas de obras de conserva<;:ao. Existem 
variadas infiltra<;:6es de aguas pluviais. Temos 
de encontrar formas de resolu<;:ao do proble
ma, 0 que naG se afigura facil pois que, em 
grande parte, tal passa pela boa vontade do 
senhorlo. Naqullo que estiver ao nosso alcan
ce e os meios financeiros 0 permltam, proce
deremos 6s repara<;:6es necessarias. 

J - EriLOGO 

Parece-nos que pela primeira vez uma lis
ta candldata a um mandato apresenta um 
programa de trabalho para tres anos. Ao faze-
10 naG queremos que 0 entendam como um 
acto de pura vaidade mas sim como um 
compromisso que assumimos para com os 
nossos associados. Vamos trabalhar para que 
elevemos 0 nosso Clube a uma posi<;:ao im
par no panorama da filatelia portuguesa, po-
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si<;:ao essa que a sua grandeza justifica. Ca
bera aos socios julgar-nos no fim do nosso 
mandato por aquilo que realizarmos ou nao. 
Mas nao queremos deixar de recordar os 
nossos associ ados de que sos nao consegui
remos tal desiderato, pois e necessario um 
pouco da vossa ajuda, mas mals ainda ne
cessitamos da vossa presen<;:a na sede tor
nando-a num local de grande vivencia 
filatelica. Necessitamos de recriar 0 belo cll
ma de uma tertulia em que de forma dina
mica, calorosa e interessante possamos 
contribuir para uma melhoria do conhecimen
to filatelico. 

LlSTA A 
Para os Corpos Socia is 

do Clube filatcHico 
de Portugal 

Assemblela Geral 
Presidente: Pedro Gon<;:alves Grade 
Secreta rio: Joaquim Antonio Pires de 

Sousa Lobo 
1.2 Vogal: Luis Manuel Moreira Barreiros 
2.2 Vogal: Eduardo Jose M. Oliveira e 

Sousa 

Direc'roo 
Presidente: Elder Manuel Pinto Correia 
Vice-presldente: Jose Rodrigo Dias 

Ferreira 
Secreta rio: Luis Armando Martins Barroso 
Tesourelro: Jose Lima Andrade dos San-

tos Correia 
1.2 Vogal: Manuel Jose Jardim Janz 
2.2 Vogal: Fernando da Silva Ideias 
3.2 Vogal: Manuel de Sousa Loureiro 
1.2 Vogal Suplente: Jose Fernandes Guer

reiro 
2.2 Vogal suplente: Paulo Roberto Ferreira 

Correia 

Conselho Fiscal 
Presidente: Armando Bordalo Sanches 
Relator: Jose Manuel Castanheira da 

Silveira 
Secreta rio: Eduardo Manuel Moreira 

Barreiros 

L~ -J8-'-J 1'2.. 

ae~ aLL-. 

Fig. 4 

Porem para a instala
<;:00 deste Importante 
Curso Complementar 
propunha-se a extln<;:ao 
do Curso de Teologico, 
secularizando-se dessa 
forma 0 Colegio das 
Miss6es. 

E aqul se encontra a 
primeira pro posta para 
a lalclza<;:ao do Colegio 
das Miss6es. que viriam 
a ser lalcas. 

Tal pro posta tinha 
como base 0 decreto 
de 20 de Abril de 1911. 
em que 0 Estado se 
mantinha neutral em 
rela<;:ao 6s confiss6es 
religiosas. 

Procurava-se com 
esta pro posta que 0 Co
legio seguir-se uma for
ma laica, nao se 
formando ai padres, 
mas sim agentes civi 
lizadores, preparados 
para exercerem a sua 
missao com patriotismo, 
dedica<;:ao e paixao. 

No parecer da Co
missao das Bases da Re
forma do Coleglo en
viado ao governo e 
escrito no seu ponto 3.2 

por proposta de Norton 
de Matos 0 seguinte: 

"Fica de hoje em 
deante extincto 0 curso 
the%gico no collegio 
de Sernache, desinteres
sando-se 0 governo dos 
a/umnos desse curso que 
persistam em seguir a 
carreira ectesicstica. 

Os alumnos que de
sistirem da ordena9ao. 
comp/etarao. se quize
rem, 0 novo curso de 

preparat6rios do mesmo collegio, seguin do depois para 0 novo Instituto de miss6es uttramari
nas, sendo-Ihes constituidas obriga90es e direitos que regutem a sua sltua9aO futura" Fig. 6-A. 

Por aqui se pode verificar 0 sentido anticlerical de tal proposta, facto que velo a desenca
dear sempre uma grande luta politlca entre apoiantes e nao apolantes. 

Toda esta reform a era na realldade urgente dado 0 estado caotlco da nossa ac<;:ao 
misslonaria nas nossas colonias. 
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Por exemplo na 
nossa provincia de 
Angola em Novem
bro de 1911 existiam 
13 missoes america-
nas. 11 inglesas. 28 
francesas. 4 alemaes. 
contra apenas 3 de 
Portugal. situ ad as em 
Lunuango. Madimba 
e S. Salvador. 

Propunha-se ain
da que 0 Colegio das 
Missoes se passasse a 
denominar Colegio 
Colonial. 0 que nao 
veio a suceder. 

Porem ja na Lei da 
Separac;:ao de Abril 
de 1911 0 seu artlgo 
189.2 dlzia 0 seguinte: 

"E autorizado 0 
governo a reformar 
os servk;:os do co/egio 
das miss6es u/tramari
nas. de modo que a 
propaganda civili
zadora nas c%n/as 
portuguesas. que 
haja ainda de ser fei
ta por ministros da re
/igioo se contie exclu
sivamente ao clero 
secular portugues. es
pec/a/mente prepa
rado para esse tim 
em institutos do Esta
do·. 

Tal artigo tinha 
claramente 0 fim de 
reformar 0 importan
te colegio das mis
soes procurando 
acabar com 0 mes-
mo como semina rio 
diocesano. abrindo 
assim as suas portas a 
laicizo<;:ao. 

Fig. 5 Em 16 de Marc;:o 
de 19120 parecer da 
Comissao do Padroa

do e das Missoes. foi 0 de transformar 0 Colegio de Sernache em Colegio das Artes e criar em 
Lisboa 0 Instituto de Missoes de Lisboa. para onde segulriam os alunos do Colegio das Artes. 
concluido 0 respectiv~ curso. 
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os nossos amigos do Clube Filatelico do Bra
sil. clube com quem existe um protocolo de 
geminac;:ao. 

D - 0 BOLETIM E A LlTERATURA 

Publica trimestralmente 0 nosso Clube e 
com regularidade 0 seu boletim. E uma revis
to com bastante qualidade a quem 0 nosso 
estimado s6cio Comendador Dias Ferreira 
tem dedicado muito do seu tempo. bem 
como os diversos directores que a mesma ja 
teve. Embora com grande qualidade enten
demos que devera ser objecto de alguns ajus
tamentos de modo a melhorar alguns 
aspectos graficos e de conteudos. Todavia s6 
depois de um exaustivo estudo das implica
c;:oes que tais mudanc;:as acarretarao. nos 
decidiremos em avanc;:ar com tais alterac;:oes. 
Vamos procurar tambem at raves do nosso 
boletim divulgar a nossa filatelia alem-frontei
ras com a divulgac;:ao de alguns artigos na 
lingua inglesa. 

Atendendo aos custos elevados com a 
paginac;:ao e Impressao da revista vamos ten
tar reduzir os custos da mesma chamando a 
n6s a realizac;:ao da paginac;:ao. pois tal e 
possivel por meios informaticos e com 
software aproprlado. 

Queremos tambem aproveitar 0 trabalho 
realizado pelos conferencistas. tentando edi
tar um livro anual com os trabalhos apresen
tados. Para tal necessitaremos de angariar um 
conjunto de patrocinadores que suportem 0 
custo das obras. Sera dificil mas tudo faremos 
para 0 conseguir. 

Tambem atraves da nossa pagina Web (a 
criar) procuraremos divulgar artigos editados 
ou nao dos nossos colaboradores. E nossa in
tenc;:ao faze-Io nao s6 na lingua patria como 
tambem em versao inglesa com a finalidade 
de dar a conhecer a nossa filatelia internaci
onalmente. pois bem carenciada esta. 

E - DIVUUiA~O DO CLUBE 

Vamos lanc;:ar uma campanha de 
angariac;:ao de novos s6clos para 0 Clube. 
Contamos para isso com os comerciantes fi
latelicos. A criac;:ao de um prospecto para 
distribuic;:ao nas areas comerciais ligadas a 
filatelia e imprescindivel para dar a conhecer 
o clube e como consequencia trazer mais fi
latelistas para 0 nosso seio. 

A criac;:ao da pagina Web sera outr~ fac
tor importante de divulgac;:ao do Clube. Dela 
constara 0 seu rico historial de quase 60 anos 
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ao servic;:o da filatelia. os eventos. a revista. a 
lista de permutas inter-s6cios. os lelloes e toda 
uma infinldade de informac;:ao que. estamos 
certos. agradarao a maioria dos s6c1os. 

F - BIBLIOTECA 

Possui 0 Clube Filatelico de Portugal uma 
vasta e valiosa biblioteca filatelica fruto de 
varias decadas em que p~r aquisic;:ao ou 
doac;:oes se constituiu um acervo muito impor
tante. Varias tentativas foram feitas para im
plementar uma base de dodos que permltisse 
uma inventariac;:ao e catalogac;:ao de cen
tenas de titulos que a compoem. Nao foi 
possivel ainda faze-Io pois tal tarefa apresen
ta-se muito dificll de executar pelos inumeras 
horas de trabalho que sao necessarias dispen
sar. 0 que nao esta ao alcance de dlrecc;:oes 
que executam 0 seu trabalho em regime de 
voluntariado. Felizmente podemos actual
mente contar com 0 apoio do nosso associ
ado Comendador Dias Ferreira que com a 
sua mem6ria prodigiosa sempre consegue 
encontrar «uma agulha num palhelro)). Os 
associ ados que compoem a nossa lista nao 
fogem aos que no passado geriram 0 nosso 
Clube no que toca a tempo disponivel para 
levar por diante tal tarefa. 

Assim. em func;:ao da disponlbllidade de 
tempo vamos comec;:ar por proceder a uma 
arrumac;:ao e selecc;:ao das muitas obras dis
persas em prateleiras existente nos corredo
res e arrecadac;:ao. Algumas de menor 
interesse como seJam a titulo de exemplo os 
catalogos de leiloes em que nao estejam 
reproduzidas especies da filatelia portugue
sa terao que ser encaixotadas. pois a falta de 
espac;:o assim 0 obriga. Ap6s esta limpeza 
vamos iniciar a catalogac;:ao das obras a um 
ritmo que se coadune com a nossa disponi
bilidade de tempo. 

Vamos procurar adquirir obras de grande 
interesse filatelico que actual mente a nossa 
biblioteca ainda nao possua. 

G - EXPOSI~6ES COMPETITIVAS 

Esta nos nossos projectos realizar uma 
grande exposic;:ao competitiva na cldade de 
Lisboa. Vamos estabelecer contactos com a 
Federac;:ao Portuguesa de Fllatelia no sentido 
de nos ser concedida a realizac;:ao da pr6xi
ma Philaiberia que devera ter lugar em 2004. 
Ja comec;:amos a procurar um lugar nobre 
para a sua realizac;:ao caso a Federac;:ao as
sim 0 entenda. Para ja apontamos como 



B - SMA DE CONvivlO 

A sola de convivio como e do conheci
mento geral. funciona para os associados 6s 
quintas-feiras e sabados. As quintas 0 movi
mento de associados e dlminuto sendo-o sig
nificativo 00 sabado. Pese embora a boa 
vontade do actual direcc;ao em dinamizar 
este convivio a verdade e que praticamente 
a sola tem estado confinada a trocas e ven
da de material filatelico. 

Entendemos que 0 convivio, principal
mente 00 sobado, nao deve estar reduzido 
6 simples troca e venda de selos ou cartas. 
T emos de que Ir mais longe e transformar este 
ponto de encontro de filatellstas num local 
allciante para todos, fazendo deste local uma 
alternativa 00 sofa caselro. As trocas contlnu
arao a ser feitas no local ou em outr~ alter
nativo que disponha 0 Clube, mas tambem 
passaremos a utilizar a sola para outros tipos 
de actividades filatelicas a saber: 

1 - CIcio de conferendas 

Passaremos a efectuar todos os meses, 
com excepc;ao do mes de Agosto em que 0 
Clube estaro encerrado para ferias, uma con
ferencia subordlnada a varlados temas fila
telicos abrangendo todas as oreas do filatelia. 
Ap6s coda conferencia segulr-se-a um deba
te entre os presentes. Numa primelra aborda
gem a possivels conferencistas fol possivel de 
imediato allnhar uma grelha de 24 conferen
cias. Estamos convlctos de que estes eventos 
serao um sucesso, contribuindo de forma sig
nlficativa para um aumento de frequencia de 
assoclados 00 nosso convivio. 

2 - Vendas Inter·S6dos 

Com intuito de melhorar a assiduidade 
dos s6clos 00 convivlo dos sabados, vamos 
promover a reallzac;ao mensal de pequenos 
lelloes (nunca mais de 50 lotes) com exem
plares filatelicos de grau de Importancla e 
rarldade slgnlficatlvo, pertenc;a dos s6clos. A 
posteriori dlvulgaremos 0 regulamento destes 
leiloes. 

3 - Mostras competltlvas 

A competic;ao filatellca inter-s6cios tam
bem val ser Incentlvada com a realizac;ao 
trlmestral de uma mostra com colecc;oes de 
um quadro. Por votac;ao dos s6cios presen
tes serao escolhidas as quatro melhores co-
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lecc;oes de cad a um dos tres primeiros trimes
tres. As doze colecc;oes apuradas disputarao 
numa final a realizar no ultimo trimestre, onde 
tambem por votac;ao dos s6cios presentes, 
sera eleita a melhor, que tera direito aver 0 
seu nome Inscrito num belo trofeu a criar para 
o efeito. 

4 - Equlpamentos 

Vamos dotar a sola de convivio com um 
computador ligado 6 Internet, permitindo 
assim aos associados a aceder 6 nossa pagi
no Web (a criar). Atraves deste equipamento 
pretendemos tambem dlsponlbllizar 0 aces
so a imagens dlgltalizadas de Importantes 
colecc;oes fllatelicas portuguesas. 

Vamos adqulrir um videoprojector, 0 qual 
permitira tornar as conferenclas a reallzar mais 
dinamicas, vivas e interessantes. TemosJo pro
metida a oferta de uma moquina de cafe e 
se possivel de um frigoriflco para 0 nosso con
vivie de forma a torno-Io mals agradavel e 
acolhedor. 

Com vista a tornar mais funcional a nossa 
sala de convivio vamos mandar Instalar um 
biombo ou porta de fole entre as salas 
Comendador Dlas Ferreira e Fernando Corrao. 
Tal permitiro 0 funcionamento de actividades 
dlstlntas em cada uma das salas. 

C - RELA~6ES INTER·CLUBES 

E nossa intenc;ao promover 0 intercamblo 
filatelico e Institucional com os diversos clu
bes filatelicos naclonais, bem como com clu
bes internaclonals que defendam os interesses 
do fllatella nacional. Estamos conscientes de 
que nao estamos s6s no filatella e de que €I 
importante e salutar 0 Intercambio e convi
via Inter-clubes de modo a promover a nossa 
filatelia. A troca de opinloes, experiencias e 
conheclmentos sera benefica para todos n6s 
dirigentes e filatellstas. 

Queremos desde ja realc;ar que estando 
acordado a celebrac;ao de um protocolo de 
Intercamblo filatellco entre 0 Clube Fllatelico 
de Portugal e a Confraria Tlmbrol6gica Meri
dional «Armando Alvaro Bolno de Azevedo» 
de Evora, sera com esta agremlac;ao que Ja 
neste ana de 2003 promoveremos um convi
vio, com variadas manlfestac;oes fllatellcas. 
Depois deste, outros convivios se seguirao 
assim 0 queiram os outros clubes. Estamos 
tambem a ponderar a hip6tese de aprovei
tando a vinda de filatellstas brasileiros para a 
Lubrapex 2003 se promova um convivlo com 

Fig. 6 
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Porem tal nunca se vi
ria a dar prevalecendo 0 
inicialmente mencionado 
neste artigo, segundo 
novo parecer dado pela 
Comissao. 

Inicialmente 0 Colegio 
era s6 destlnado a rapa
zes, mas mais tarde foi 
aberto 6 entrada de ra
parigas, que passaram a 
ter tal como os rapazes, 0 
regime de Internato. 

Em Abril de 1913 0 
grande politico e chefe 
do governo republlcano 
Afonso Costa vlslta Ser
nache do Bomjardlm com 
o intuito principal de co
nhecer 0 Colegio das Mls
soes e as suas Instalac;oes 
de forma a que pudesse 
ajuizar concretamente as 
reform as propostas. Fig. 6-
B 

A insistencia do Dr. 
Abillo Marc;al junto dos 
seus amlgos tlnha dado os 
seus frutos e ap6s esta vi
slta 0 processo de apro
vac;ao do reforma do 
Coleglo das Missoes de
sencadeou-se, seguindo 
em quase toda alinha as 
propostas do Dr. Abillo 
Marc;aL que com a sua 
perslstencla iria transfor-
mar em realldade um dos 
seus Ideals de espirito re
publlcano e laico. 

Ao longo de todo 0 
periodo republicano 0 
Coleglo das Missoes 
Lalcas de Sernache do 
Bomjardlm esteve envolvi
do em grandes polemi-
cas, mormente publicas e 
estas feltas atraves do 
Imprensa da epoca. 

A igreja movendo as suas Influencias e em especial usando os multos cat6licos que existiam 
em Portugal, especial mente nos melos rurais, fomentou uma grande campanha contra as mis
soes laicas. 

As missoes civilizadoras vlriam a ser crladas pelo decreto 233 de 22 de Novembro de 1913. 
o Instltuto das Missoes Colonials vem a ser oficlalmente reformulado e organizado pelo 

decreto de 8 de Setembro de 1917 e regulamentado em 19 de Outubro desse mesmo ano. 
Contudo s6 pelo decreto 5778 de lOde Maio de 1920 foram dotados e organlzados por 

forma a que pudessem partir para as nossas col6nlas as primelras mlssoes cvilizadoras. E eviden-
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Fig. 6 A - Manu5crlto da proposta de Norion de Matos para 0 ponto 3.· das Bases para a Reforma do Coleglo 

DI. IFFoiio CGSTI 
Pormenores da sU~ £I)tusiastica re:' 
cep~io em ~ernacbe l)o Bomjar~im 

Flg. 6-B 
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INOVAR E MODERNIZAR 
LISTAA 

Q uando no Boletim n.2 365 de Marc;o de 
2002 em editorial 0 Dr. Eurico Loge 
Cardoso. actual Presidente do Clube 

Filatelico de Portugal. lanc;ava um alerta para 
a posslbilidade de haver um vazio directivo 
no conduC;ao desta instituiC;ao. ja um grupo 
de s6cios estudava a posslbilidade de constl
tulr uma lista candidata a um mandato que 
permitisse dar continuidade a quase 60 anos 
de existencia deste prestigioso Clube. 

Assim. quase que em resposta 00 apelo 
entao lanc;ado pelo Sr. Presidente do C.F.P .. 
esse grupo de socios entendeu apresentar-se 
a sufragio no proximo acto eleitoral. Somos 
umo lista que pretende importar para 0 nos
so Clube uma nova forma de gestao. acres
centando-Ihe um maior dinamismo e se 
possivel transformar esta instituiC;ao numa for
c;a viva que promova a desenvolvlmento do 
filatelia naclonal nos suas diferentes verten
tes. 

Saudamos. neste momenta em que nos e 
permitido dirigir aos nossos associados. todas 
as anteriores direcc;oes que permitiram trans
formar a nosso Clube no maior a nivel nacio
nal. aureolando-o de um prestigio incomensu
ravel. quer a nivel interno au externo. 

E e fazendo uso desta heranc;a que nos 
propomos elevar oinda mais alto a conheci
mento e a prestigio desta singular e rica insti
tuiC;ao. 

E porque as associados deste Clube a 
merecem. e. para que confiem a seu voto 
nesta lista. entendemos que antecipadamen
te deveriamos dar a conhecer em trac;os 
gerais aquila que nos propomos executar 
durante a proximo mandata de tres anos. 

A - SERVI~OS ADMINISTRATIVOS 

t - Informatlza~ao 

Como e do conhecimento gerol a nosso 
Clube nao .. nadan em rios de dinheiro e como 
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tal tem sido dificil a sua modernizaC;ao. Assim 
propomo-nos dota-Io com equipomentos 
Informaticos. bem como de software especi
fico. que permita aligeirar a trabalho do se
cretariado. tesouraria e contabllidade, 
promovendo tambem uma melhoria signlfica
tiva nos servic;os a prestar aos nossos ossocia
dos. Com a instalac;ao destes equipomentos 
sera possivel gerir com comodidade e rapi
dez todos as servic;os de indole administrati
va. 

Z - Limpeza de flchelros 

o universo de socios com quotas em dia 
ronda as sete centenas. Muitos deixaram de 
a ser par diversas razoes (desistencia. esque
cimento au infelizmente a morte). Impoe-se 
pois uma actualizac;ao do ficheiro de socios. 
Faremos. por esc rita. um convite aos socios 
relapsos para regularizarem a sua situaC;ao 
contribuitiva perante a Clube. concedendo
Ihes um prazo aceitavel para 0 fazerem. Fin
do este periodo procederemos a exclusao 
definitiva daqueles que naG regularizem as 
suas dividas para com a instituiC;ao. proce
dendo-se de seguida a renumerac;ao dos 
socios vinculados. 

3 - Horarlo de fundonamento 
dos servi~os admlnlstratlvos 

Vamos manter a actual horario de fun
cionamento dos servlc;os administrativos do 
Clube as quintas-feiras e sabados. porque 
o actual regime de voluntariado directivo 
naG permite 0 seu alargamento. Serio ide
al que os servic;os funcionassem durante os 
outros dias do semana. mas para tal obri
garia a contratac;ao de um funcionario. 0 
que e incomportavel para as nossas finan
c;as. 



como colega e Amigo foi algo de marcante 
para mim e de grande prazer e s6 faqo votos 
para que assim possa continuar a ser por mui
tos anos, mesmo quando "rabujamos' um com 
o outro, as vezes fartos de alguns que nao sao 
como 0 meu bom Amigo Dias Ferreira e mais 
nao digo. 

o meu caro Comendador Dias Ferreira tem 
entre muitas, uma virtude que muito aprecio. 

t TEIMOSO, MUlTO TElMOSo. 
Ha muito que Ihe digo que ja deveria ter 

sido Presidente do Clube Fllatelico de Portugal, 
. mas ele teimoso, nunca me fez a vontade. 

Assim tenho que ser eu, tambem teimoso 
a fazer a vontade a mim pr6prlo, nao por mim, 
mas por justiqa para com 0 homem filatelico, 
o amigo, a figura que e 0 nosso Comendador 
Dias Ferreira. 

Assim no pr6xima Assemblela Geral do Clu
be irei propor uma alteraqao aos Estatutos do 
Clube Filatelico de Portugal, criando 0 cargo 
de Presidente Honorario do Clube, com as 
regras que se aplicam a homens como Dias 
Ferreira e nessa mesma Assembleia vou pro
por Dias Ferreira para Presidente Honorario do 
Clube Filatelico de Portugal e se ele agora nao 
me fizer a vontade, entao s/m aT vamos ter uma 
grande "rabujice' entre os dois. 

D/as Ferreira, meu querido Comendador, 
desta terra 10ngTnqua estou neste momento 
conslgo, convosco e daqu/ receba um longo 
abraqo de grande estima, grande consldera
qao e amizade e um grandTssimo obrigada 
pela filatelio, pela amizade, pelo saber, pela 
disponibilidade, por tudo de que agora nao 
me lembro. 

PEDRO V AZ PEREIRA 

Mlnha Senhoras, meus Senhores 
meusamigos 

Aproxima-se a hora de passar 0 testemu
nho do cargo de Presidente do Direcqao do 
CFP j6 que, prestes a terminar 0 nosso 3. 2 man
dato, resolvemos, h6 muito, nao nos 
recandidatarmos a um 4. 2 Decisao tomada de 
livre vontade, diga-se de passagem, pois n/n
guem nos presslonou para tal, 0 que muito nos 
agrada dizer. Mas ... h6 um tempo para tudo. 

Nao vamos, por inoportuno, fazer 0 balan
qo dos quase 9 anos que estivemos 00 leme 
do maior Clube Filatelico do paTs, perTodo du
rante 0 qual uma equipa coesa e competen
te contribuiu, ela s/m, para levar 0 barco a bom 
porto, 0 que tornou, naturalmente, menos 
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penosa as responsabi/idades do principal diri
gente. Por isso, as minhas primeiras palavras 
sao de agradecimento sincero a todos as co
legas com quem trabalhei. 

Momentos agrad6veis houve muitos, desa
grad6veis houve alguns 0 que e natural no 
vida de uma agremiaqao com a dimensao do 
CFP que, com satisfaqao 0 dizemos, se encon
tra, sob todos os aspectos, numa situaqao 
nada preocupante, embora tenhamos de re
conhecer que h6 necessidade de adaptor as 
suas estruturas as tecnicas modernas. 

Esta pesada heranqa deixamos a quem 
nos suceder. 

Mas hoje e dla de festa, dupla festa. 
Comemoramos os 59 anos de vida do nos

so Clube, facto que, s6 por si, deve ser motivo 
de orgulho de todos os assoc/ados espalhados 
por quase todos os continentes. A sua 
'provecta' idade e 0 prestTgio de que disfruta 
aquem e alem fronteiras sao motivos, mais do 
que sufic/entes, para merecer 0 respeito de 
todos os filatelistas dignos desse nome. 

Por tudo 0 que CFP representa, sentimo-nos 
muito honrados por ter s/do seu presidente 
durante 0 tempo que j6 referimos. 

Simultaneamente, aproveit6mos esta oca
siao (bela ocasiao) para homenagear 0 fun
dador do CFP e seu actual vice-presidente do 
D/recqao Sr. Comendador Jose R. Dias Ferreira 
pelos quase 60 anos de uma dedicaqao sem 
limites 00 Clube que ajudou a fundar. Nos ul
timos tempos e, por vezes, com certo sacriff
cio que se desloca 00 seu Clube por motivos 
de saude, pois a idade nao perdoa, mas a ver
dade e que continua a ser 0 trabalhador n. 2 7 
do CFP e, como e natural, dado que foi seu 
fundador eo unico que 'conhece todos os 
cantos a coso'. 

Estamos certos que os futuros dirigentes do 
nosso Clube, pessoas bem formadas, realistas 
e dotadas de bom senso nao vao prescind/r, 
pois serio arriscado e ate in justo, do prestimo
so colaboraqao do nosso amigo Dlas Ferreia 
dado 0 seu saber de experiencia feito. 

Os seus colegas do Direcqao, quase no 
tim do mandato, querem agradecer-Ihe toda 
a colaboraqao que Ihes prestou e 0 apoio 
que Ihes deu em todas as ocasic5es e por /sso, 
como provo de gratidao, resolveram, por una
nimidade, distingui-Io com a medalha de pra
to, com 0 emblema em ouro, do Clube 
Filatelico de Portugal. 

Pedimos a todos os presentes que, de pe, 
aplaudam 0 nosso homenageado, como 
merece. 

Disse. 

te que a nova organizac;:ao das Missoes levava a que os novas missionarios laicos 56 estivessem 
habilitados a partir paraa sua func;:ao civilizodora alguns anos ap6s a reformulac;:ao dos cursos. 

Estavam assim criadas pela Republica as Missoes Laicas. 
Esse mesmo decreto previa a publicac;:ao de um boletim, 0 que veio a acontecer em Abril 

de 1920, tendo este a designac;:ao de Boletim das Missoes Civillzodoras. Fig. 6-C 
o ideal romantico e republlcano deste magnifico projecto encontra-se logo mencionado 

no seu primeiro numero quando se escreve: 

"Hastear a bande/ra do Republica, defender os direitos de Portugal, educar 0 preto pelo 
trabalho e ensinar
Ihe a ITngua por
tuguesa e j6 uma 
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grande obra de civi
IIzaqao, e nao nos 
parece que para 
realiz6-la seja forqoso 
ousequerav~adore
correr as ordens mo
n6sticas·. 

o Instituto das Mis
soes Colonials, tam
bem conhecido pelo 
Instituto das Missoes 
Laicas, enviava para 
as col6nias grupas de 
missionarios laicos. os 
quais par sua vez fun
davam e administra
yam uma missOo. 

Estes grupos eram 
constituidos por ho
mens e mulheres e 
aqul residia uma 
grande diferenc;:a em 
relac;:ao 6s missoes 
rellglosas. 

A primeira mulher 
a seguir para 0 ser
tao africano foi Ma
nuela Caetano de 
Oliveira. fig. 9. a qual 
foi enviada para a 
Missao 'Candido dos 
Reis·. 

As mulheres me
nores de 21 anos naG 
estavam inlcialmente 
autorizodas a partir 
como missionarias. 
anao ser que casas
sem e seguissem 
com 0 seu marido 
par as missoes laicas 
instaladas em Africa. 

(ConHnua) 



RELATORIO E CONTAS DA DIREC~AO 
e PARECER DO CONSELHO FISCAL 

DO ANO DE 2002 

A actual direcc;oo, prestes a findar 0 seu 
mandato, noo pode delxar de se sentir satls
feita por ter cumprido, dentro das suas possi
bilidades e com os condlclonallsmos 
existentes, 0 seu dever. 

Noo levamos a cabo tudo 0 que deseJa
vamos, mas estamos com a consclencia tran
qulla por deixar 0 nosso Clube um pouco 
melhor de que 0 encontramos, sob varios 
aspectos. 

Partlcularmente sob 0 ponto de vista fi
nanceiro a situac;oo noo e, de modo algum, 
preocupante, dado que as receltas que fo
mos conseguindo obter durante 0 mandato 
desta Dlrecc;oo foram administradas com 
todo 0 rigor. 

Porem, se a «saida» de socios contlnuar no 
ritmo que esta a verificar-se e as admissoes 
serem, em cada ano, em numero dimlnuto; 
se um numero significativo de socios (embo
ra amigos do CFP) noo cumprir com as suas 
obrigac;oes, pagando as quotas em devido 
tempo; se outros socios, talvez menos Interes
sados, noo responderem as cartas que envi
amos lembrando que se encontram em 
divida para com 0 Clube, entoo a situac;oo 
financeira tem, naturalmente, tendencla para 
se agravar. Dai resulta que os dirigentes pas
sam a ter novas e delicadas preocupac;oes. 

ANIVERSARIO DO CLUBE 

De ha nove anos a esta parte 0 nosso 
Clube tem vindo a festejar 0 anlversario da 
sua fundac;oo. Este ana comemoramos slmul
taneamente dois aniversarlos: 0 59.2 do nosso 
Clube e os 60 anos da actlvldade filatellca 
do fundador e actual vice-presidente do CFP, 
Sr. Comendador Jose Rodrigo Dlas Ferreira. 
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o Jantar comemoratlvo destes eventos 
teve lugar, como habitual mente, na Messe de 
Oficials da Forc;a Aerea, em Monsanto, ten
do reunldo cerca de 50 convivas. 

No final do jantar que a todos, mais uma 
vez, agradou, foram entregues aos consocios 
do CFP, que completaram 50 e 25 anos de 
associados, a medalha do Clube (tanto os 
presentes como os ausentes no referldo repas
to de confraternlzac;oo). 

o momenta alto deste jantar foi a slngela 
homenagem de que fol alvo 0 Comendador 
Jose R. Dlas Ferreira por parte dos seus cole
gas de Dlrecc;oo. 

Com efelto, em nome da direcc;oo do 
CFP, 0 presldente entregou ao seu ilustre co
lega a medalha de prata do Clube com 0 

emblema em ouro. 
o Presldente da Federac;oo Portuguesa 

de Filatella/ APD e slmultaneamente Preslden
te da FEPA. ausente em Chipre, delxou uma 
mensagem dirlglda ao homenageado que fol 
lida pelo Presidente da Assembleia Geral do 
CFP, Dr. Jorge Oliveira. 0 presidente da Direc
C;OO do Clube encerrou este dia festiv~, pro
nunciando um breve dlscurso que, tal como 
a aludlda mensagem, estoo inserldos, na in
tegra, neste Boletlm. 

PARTICIPA~O EM EXPosl~6ES 

o Clube continua a particlpar, com 0 seu 
Boletim, em certames filatelicos tanto no pais 
como no estrangelro, tendo obtldo premios 
que dignlficam 0 CFP e estlmulam todos os 
que doo 0 seu contributo para 0 elevado 
nivel do nosso 6rgoo Oficia!. 

Estivemos presentes nos seguintes eventos: 

Jantar de Confraterniza~ao 
Comemorativo dos 59 anos do CFP 

e de homenagem ao Comendador Jose 
Rodrigo Dias Ferreira 

Como referimos no "Relatorio', com 0 
devido destaque, 0 evento em epigra
fe, vamos transcrever, na integra, a 

"Mensagem' do Presidente da Federac;oo 
Portuguesa de Filatelia/ APD e Presidente da 
FEPA. Senhor Pedro Vaz Pereira, que foi IIda, 
como referimos, pelo Presidente da Assem
bleia Geral do nosso Clube, bem como 0 dis
curso proferido pelo Presldente da Direcc;oo 
do C.F.P. 

Meu Cara Dias Ferreira 
Meus Caros Consocios 

Estou em Chipre, mas como gostava de 
estar hoje ar com voces todos, no dia em que 
homenageiam 0 meu grande Amigo Dias 
Ferreira. 

Homem da fi/atetia, 60 enos de dedica-
900, catatisador de muitas vontades e de ne
nhumas m6s vontades. 

Historia viva da nossa fi/atetia, 
Dias Ferreira e 0 conselheiro que 
todos gostamos de ter. 

Sensato, prudente, mas sem
pre omnipresente em toda a fi/a
tetia com uma subtileza que 65 
vezes nem damos por ela. 

Filatelista ilustre e dos mais cultos. 
embora diga que noo colecclona. 
mas 0 que seria se 0 fizesse. 

Articutista de excelencia, bibti
otec6rio dos melhores, dirigente 
como poucos h6, amigo do seu 
amigo, porque inimigos noo Ihe 
conhe90. 

ORDEM DE MERITO da Federa-
900 Portuguesa de Fllatetia, por 
merito do muito que fez pelo seu 
Clube FilateJico de Portugal, pela 
Federa900, pela Filatelia de Por
tugal. 

o Comendador Jose Rodrigo Dlas Ferreira e 0 presldente do dlreccrco 
do CFP, Dr. Eurico C.E. Loge Cardoso, no lantar onde 0 fundador e vlce

presldente do Clube tol "omenageado 

Pode honrar-se de ter sldo um 
dos poucos que me enganou, quan
do h6 mais de 20 anos me telefonou 
e me disse com subtileza "Oh Vaz 
Pereira aquilo sao so uma 
"reuni6eszitas' nada de muito traba
Iho' e vejam 16 meus amigos nos 
"sarilhos' em que me meteul/ 

Mas, obrlgado Dias Ferreira por 
me ter enganado, porque te-/o 
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Ao longo de varias decadas /igado 6 fi/a
telia e 00 Clube que ajudou a fundor ofirma
mos, sem receio de desmentido, que foi mestre 
de jovens coleccionadores que hoje dao car
tas no filatelia nacional e internocional. 

Por tudo 0 que.foi dito e pelo que muito 
mais ficou por dizer, resolveram os seus cole
gas do Direcr;Qo homenagea-Io pelos 60 anos 
dedicados 00 nosso Clube, 0 mesmo e dizer 
6 Filatelia. E por isso que e conhecido por 
legenda viva do Clube Filatelico de Portugal. 
A homenagem que, aqui e agora, Ihe pres
tamos e singelo, mas bem significativa, dado 
que 0 seu nome vai figurar, para sempre, no 
entrada do sa/a mais importonte do nossa 
Sede, onde os seus e nossos amlgos e preza
dos cons6cios se reunem semano/mente. 

Terminomos, recordando que e talvez 0 

unlco dirigente fi/otelico que, possado mais de 
meio seculo em contacto com tantos e tan
tos homens do filatelia, goza do roro privile
gio de ser respeitado e admirado por todos. 
Consideramo-Io, por tudo 0 que deixamos 
dito, 0 moior de todos n6s. Disse. 

o Comendador Jose Rodrigo Dlas Ferreira a entrada 
da sola que ostenta 0 seu nome 
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"0 Caminho de Ferro 
na Filatelia" 

Do outorio do nosso prezodo cons6cio e 
lIustre fllatelisto Senhor Eng.2 Carlos Penha 
Garcia acaba de ser editado um livro com 0 
titulo em epigrofe. 

A obro com excelente aspecto grafico e 
profundamente ilustrado e do moior interes
se para todos os coleccionodores que se de
dicom a tematico ' Caminhos de Ferro" de 
que 0 outor e, desde ha muitos anos, 0 moior 
"especialistoH. 

A excelente obro encontro-se a venda no 
APAC (Associo<;ao Portuguesa dos omlgos 
dos Caminhos de Ferro) ao pre<;o de € 27,50 
(+ portes). 

A direc<;ao do CFP ogrodece reconheci
da 0 exemplar oferecido para a Blblioteco do 
Clube. 

Fdatelia Joaquim AS. Ma~as 
Rua do Crucifixo, 76 - 2.0 Sala H 
1100-183 Lisboa PORTUGAL 
Tel.: +351-213467661 
Fax: +351-213259090 
http://www.filatelia.tv 
e-mail:j.macas@filatelia.tv 

, 
SELOS • HISTORIA POSTAL 

COMPRA - VENDE 
Aberto de 2.9 a 6.9 das 14.30 as 19.00 

(de manha, com marca~ao previa) 
Agora com loia virtual 
na Internet. Endere~o: 

hHp:llwww.filatelia.1v 

Philo Iberia 2002 - Diploma e Medolha 
de Proto 

Exfilna 2002 - Diploma e Medolho de 
Proto Grande 

Santo Andre 2002 - Diploma e Meda
Iho de Prato Dourodo, mois Premio Espe
cial 

Eurofilex 2002 - Diploma e Medolha de 
Prata 

Phllokoreo 2002 - Diploma de Bronze 
Prateado 

BOLETIM 

A revisto do Clube continuo a publlcar-se 
com a habitual regularidode, naG cabendo 
oos seus responsavels e aos dedicados cola
boradores quolquer culpa no atroso (olios 
pouco significativo) que, por vezes, se verifi
co no envlo do nosso publico<;ao. 

Mois uma vez 0 nosso Boletlm obteve 0 
Premio «0 Philotellsto .. para 0 melhor perl6di
co do one de 2001. 

BIBLtOTECA 

Emboro lutemos com muita folto de es
pa<;o para «arrumar .. as inumeras publlca
<;6es que 0 Clube possui (muitos delas 
ofertos simpatlcas dos nossos prezados os
sociados) continuomos a adquirir as obras 
que revestem de Interesse para a genera
Iidade dos soclos que frequentam a nossa 
Sede com regularldode. A Dlrec<;ao ogra
dece as ofertos recebidos. 

SERVI~OS 

A Sec<;ao "Permutos Inter-S6cios", em boa 
horo criodo ja 10 VaG alguns anos, continuo 
a ter um acolhimento que, certomente, esti
mula 0 director responsavel pelo mesmo. t de 
toda a justi<;a referir que e dos «sec<;6es» mais 
trabolhosos do Boletlm, exiglndo grande de
dlcac;:ao e muita otenc;:ao. 

o axito das «permutas Inter-Socios» exce
deu em muito 0 que se esperovo. Os lotes 
enviodos dos mols diversos pontos do pais e 
do estrangeiro continuom a oumentor, 0 que 
e facil de verificar pelo numero de paginas 
que esto "Secc;:ao .. ocupo em cado numero 
do Boletim. 

Foi umo feliz Inlciativa que dinomizou 
muito 0 nosso Clube. 
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Os socios que frequentam a nossa Seda 
continuom a ter a suo dlsposic;:ao varios opo
relhos de pesquisa. 

Sempre que possivel, os pedldos de esc 10-
recimentos e consultos feitas pelos nossos os
sociados sao pronto mente otendidos. pelo 
disponibilidode manifestada pelo nosso vice
presidente. Comendador Dios Ferreira e res
tontes directores. 

Pessoos estronhos 00 Clube telefonom 
multas vezes sollcitando esclarecimentos que. 
sempre que possivel. naG deixomos de pres
tar. 

SEDE 

A afluencla dos socios aos sabados a tar
de continuo a ser muito significativo. en con
trondo-se. por vezes. as salas repletas de 
ossociados que sao. sem duvido. nossos oml
gos. Tombem as quintas-felros. dia em que 0 

Clube esta oberto oos socios. dos 15 horos as 
19 horos. alguns ossociados. com mal or dls
ponlbllidade de tempo. deslocom-se a sede 
para troco de impress6es. consulta de cata
logos. etc. 

Embora as salas destinodas aos nossos 
ossociados tenham. sem duvido. dignidode. 
ha necessidade de algumas pequenos repo
ro<;6es para a conservoc;:ao das mesmos. 

Estamos certos que. durante a gerancio 
do Direcc;:ao que voi ser escolhida no pr6xi
mo Assemblela Geral, sera possivel fazer os 
pequenos melhoramentos de que a sede co
rece. A Direcc;:ao actual procedeu a varios 
obros ha poucos anos. mas ... 0 tempo e a 
natureza da constru<;ao do edificio nao per
doam. 

INFORMATlZAy\O DOS SERVI~OS 
DE SECRET ARIA 

Continuam em bom ritmo os trabolhos de 
informotizac;:ao destes Servic;:os groc;:os 00 
entusiasmo de um dos directores que. por 
vezes. tem a coloborac;:ao do dedicodo 
consocio e amigo do Clube. Sr. Manuel 
Ant6nio Campos Cunha. Uma Agremiac;:ao 
com a grondeza e responsobilidode do CFP 
ja naG pode presclndir do «informatica». Se
ria 6ptimo que olgum associado tivesse dis
ponibilidode e interesse (e. obviamente. 
conhecimentos) para informotizar a nosso ex
celente biblioteca. 



CORREIOS DE PORTUGAL 

As relac;:oes com os CIT-Correios de Por
tugal. SA. contlnuam a ser bastante amisto
sas. com grande espirito de abertura e 
colaborac;:ao de ambas as partes. Existe um 
entendlmento perfelto com a Dlrecc;:ao de Fi
latella. 0 que 56 pode trazer benefi'cios a flla
telia em geral e ao nosso Clube em particular. 

FEDERA~O PORTUGUESA DE FlLATELIA 

Colaborac;:ao. solidariedade. apoio e res
peito mutuo continuam a ser os principios que 
nortelam as relac;:oes existentes entre os dlri
gentes do Clube e os da FPF/APD. 

PRorOSTAS PARA VOTOS 

Temos a honra de prop~r a Assembleia 
Geral os votos seguintes: 

A) De agradecimento 
1) Aos CIT-Correios de Portugal. SA 
2) A Federac;:ao Portuguesa de Filate

lia/APD 
3) A todos os lIustres colaboradores e 

amigos anunciantes do Boletlm do 
CFP. 

B) De pesar por todos os s6cios falecidos 
no decurso do ano. 

Lisboa. 31 de Dezembro de 2002. 

DIREC~O 

Dr. Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso 
Comend. Jose Rodrigo Dias Ferreira 

Fernando Augusto Araujo Mendonc;:a 
Fernando Marques de Oliveira 

Fernando da Silva Ideias 
Dr. Rul Manuel Gravata Resende 
Luis Miguel Pinto Santos Monteiro 
Eng.2 Jose Fernandes Guerrelro 

Dr. Nuno M. Cadima Henriques de Oliveira 
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Jovem portugues ganha 
Grande Premio da Exposi~ao 
Mundial de Filatelia Juvenil 

"Espanha 2002" 

Decorreu na cldade de Salamanca, Capital Europeia 
da Cultura 2002. de 17 a 24 de Novembro. a Exposl<;:oo 
Mundial de Filatelia Juvenli "Espanha 2002". 

Esta exposl<;:oo estava integrada na programa<;:oo de 
Salamanca Capital Europeia do Cultura. 

Neste certame Mundlal de Filatelia Juvenil partlclpa
ram 41 paises da Europa, America e Asia. tendo side ex· 
postas 300 colec<;:oes de jovens filatelistas de todo 0 

Mundo. 
A Federa<;:oo Portuguesa de Fliatelia enviou a este 

certame as colec<;:oes de tres jovens filatelistas portugue
ses. 

o Juri internacional era composto por 17 jurados no
meados pela FIP - Federa<;:oo Internacional de Filatelia, 0 
qual outorgou aos jovens partlclpantes as classifica<;:oes se
gundo as regras para a juventude. 

Por vota<;:oo secreta 0 juri decidiu outorgar 0 Grande 
Premio da Exposl<;:oo, atribuido 6 melhor colec<;:oo presen
te. ao jovem filatelista portugues: 

PEDRO MIGUEL VAl. PEREIRA 
"Inlelros Postals da Monarqula Portuguese" 

Este galardoo fol obtido com um total de 87 pontos e 
medalha de Vermeil Grande e ainda premlo especial. 

A entrega do galardoo aa jovem filatelista portugues 
deu-se durante 0 jantar de palmares que decorreu no dla 
21 de Novembro no Palacio de Figeraa - Casino de 
Salamanca. 

Nunca Portugal e a sua filatella juvenil tinham recebl
do tao alto galardoo a nivel mundial. 

Este premlo agora ganho pelo jovem filatelista Pedro 
Miguel Vaz Pereira e uma grande honra e distin<;:oo para 
o nossa pais e para a nossa cultura. 

o nome de Portugal, de sua cultura e da sua filatelia 
foram representados ao mais alto nivel e este premio ma
ximo agora obtido a nivel mundlel e motivo de grande 
orgulho para a Federa<;:oo Portuguese de Filatelia e para 
toda a Filatelia Noclonal. 

Homenagem ao Comendador 
Senhor JOSe Rodrigo Dias Ferreira 

na Sede do CFP 

T
endo 0 Senhor Comendador JOSe 
Rodrigo Dias Ferreira completado 60 
anos de actividade ligada a Filatelia 

Nacional. durante os quais foi de uma 
inexcedivel dedicac;:ao a causa filatellca. 
sendo um dos fundadores do nosso Clube que 
completou 59 anos de existencia. resolveram 
os seus colegas da direcc;:ao. da qual faz 
parte como vice-presidente. prestar-Ihe uma 
singela. mas significativa homenagem no 
passado dla 26 de Outubro. na sede do Clu
be. 

Asslm. na presenc;:a dos 6rgaos sociais do 
CFP e de varios associados foi descerrada 
uma placa com 0 nome do homenageado 
a entrada da Sala principal da nossa 
agremiac;:ao. a qual se encontrava coberta 
pela Bandeira do CFP. A aludida placa foi 
posta a descoberto pela nossa prezada as
sociada e grande amiga do Clube Sr.9 D. 
Maria Helena Carrao. 

o presldente da Assembleia Geral pronun
ciou breves, mas sentidas palavras de home
nagem ao Comendador J. R. Dlas Ferreira 
destacando 0 trabalho que desenvolveu ao 
longo dos quase 60 anos de existencia do Clu
be. de forma ininterrupta. pelo que e uma re
ferencia para todos os que se dedlcam a este 
"Hobby" que e a Filatelia. 

o presidente da Direcc;:ao que tem traba
Ihado. durante muitos anos. em consonancia 
com Dias Ferreira. proferiu 0 discurso que se 
transcreve. na integra: 

Minhas senhoras. meus senhores. 
Prezados consocios 
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o meu colega e amigo Jorge Oliveira. ilus
tre presidente do Assembleia Geral do nosso 
Clube j6 disse. pratlcamente. tudo 0 que 
havia a dizer sobre 0 homenageado de hoje. 
Sr. Comend. Dias Ferreira. 

Por isso. pouco vou acrescentar 00 discur
so breve. mas repleto de significado acaba
do de proferir. 

Porem. noo ficava bem com a minha 
consciencia se noo acrescentasse mais algu
mas palavras 6quelas que foram proferidas. 

Conher;o e contacto com 0 Comend. 
Dias Ferreira h6 40 anos. Ao longo deste tem
po pude apreciar a sua inteligencia. a sua 
prodigiosa memoria que se tem mantido inal
ter6vel ate 00 presente. a dedlcar;oo. sem 
limites. com que se entregou 00 nosso Clube. 

Verdadeiro autodidata do filatelia. gosta. 
contudo. de dizer que noo €I filatelista e que 
se considera um analfabeto quando se fala 
em selos. Sabemos que €I um homem simples. 
que noo gosta de honrarias. pois. coso con
tr6rio dirramas que era dotado de falsa mo
destia. porquanto conhece. como poucos. 0 
que €I 0 imenso mundo dos selos. 

Tambem no literatura filatelica. numa I/n
guagem fluente e clara. nos delxa trabalhos 
de investigar;oo de grande Interesse que. ja
mais. perderoo actualidade. 

Uma das suas qual/dades que mals apre
ciamos. €I 0 gosto que tem em esclarecer. 
diremos mesmo enslnar. todos aqueles que 
Ihe apresentam duvldas sobre problemas liga
dos aos selos de todos os continentes. A sua 
disponlbilidade €I total para todos e a verda
de €I que tem resposta para tudo. 



GOA- Livre 

N a sequencia dos interessantes artigos 
da autoria do EX.mo. Senhor Coronel 
Joaquim Dores. sobre as Marcos Pos

tais de Goa - Periodo pre-adesivo. que veem 
sendo publlcados no Nosso Boletim. achei por 
bem dar a conhecer uma nova marca que 
me apareceu e cuja pec;:a consta da minha 
colecc;:oo .. Correlo Oficial do Reino". esperan
do deste modo enriquecer a Historia Postal da 
India Portuguesa. 

A publicac;:oo do Novo Regulamento do 
Corre/o no Boletim Oficial n.2 46 do Governo 
da India de 15.11.1845 e que vigorou ate a 
introduc;:oo do selo em 1871. 
determinava 0 seguinte: 

Cap. 11/ - art2 • 142. 
Compete as Administra

<;:oes do Correio mandar 
carimbar as cartas com as 
competentes tegendas. 

P.P. - Segura - Livre 

Cap. IV 
As cartas do Servic;:o Ofi

cial seroo Isentas de porte e 
receberoo 0 carimbo Livre e 
as Inlciais S.N.R. (Servic;:o Na
cional e Real). sendo assina
das pelo Escrlvoo ou 
autoridade competente. 

t pols neste contexto 
que se enquadra a pe<;:a 
reproduzlda e passamos a 
desenvolver: 

Trata-se de uma carta 
remetlda Por Comissao de 
Sua Ex2" 0 Sr. Governador 
Gera! do Estado da india 
Portuguesa. autenticada 
pelo Oflclal Maior. em 25 
de Janeiro de 1858 e 
dirlgida ao Reverendo 
Lazaro Fortunato de Souza. 
Vigario Missionario em 
Daca (capital do actual 
Bangladesh). 
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Adelino A. de Melo Caravela 

Identificada como correspondencia ofici
aJ. conforme indicativo manuscrito Em Serv!-
90 Publico. 

Expedida pelo correio com a marca (GOA 
- Livre). transita Isenta de porte na India in
glesa. pelos correios de Poona e Vengorla. 
conforme carimbos. chegando ao destin~ a 
21 do mes seguinte. depois de percorrer mais 
de 2000 qullometros. 

Embora mal batida (tenta-se a sua repro
duc;:oo fiel) noo deixa de ser a unica conhe
cida. vindo preencher e justificar a leglsla<;:oo 
atros referida. 

\GOA I 
I Livre I 

\ 

BALAN<;O GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 

ACTIVO CAPITAL PROPRIO e PASSIVO 

EUROS EUROS 

IMOBILIZADO CAPITAL PROPRIO 

Imoblllza90es Corporeas 4.467.00 Fundo Assoclatlvo 18.084.47 

Resultado Liquldo do Exerciclo - 1.039,25 

Imoblllza90es Financelras 1.00 17.045.22 

CIRCULANTE PASSIVO 

Exlstenclas: 

Material Fllatellco 944.37 

Divldas de Tercelros: Divldas a Tercelros: 

Curto Prazo Curto Prazo 

Outros Devedores 3.873.26 Outros Credores 693.92 

Depositos Bancorlos e Calxa: 

Depositos a Prazo 7.008.02 

Depositos 6 Ordem 1.426.64 

Calxa ~ 8.4!;i~,!;il 

17.739,]4 17.739.14 

DEMONSTRA<;AO DE RESULTADOS - ANO DE 2002 

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS 

EUROS EUROS 

Electrlcldade 144.45 Quotas 7.968.98 

Agua 111.68 Donatlvos 2.206.21 

Llvros e Publica90es 701.34 Juros Bancorlos 259.92 

Boletim 5175.71 

Rendas 2.029.68 

Portes de Correlo 681.74 

Expedlente 472.40 

Propaganda 91 .50 

Telefone 615.85 

Movels e Usos 423.98 

Dlversos 974.05 

11.422.38 

Impostos 51.98 

11.474.36 

Resultado Liquldo do Exerciclo - I.Q~9,25 

10.435,11 10.435. 11 
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RELATORIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

A fim de dar cumprimento ao estipulado 
nos Estatutos, vem 0 Conselho Fiscal do Clu
be Filatelico de Portugal. apresentar 0 seu 
Parecer sobre 0 Relatorio e Contas referen
tes ao Exercicio findo em 31 de Dezembro de 
2002. 

Durante 0 ana de 2002, acompanhamos 
a actividade da Direc<;:ao e registamos, com 
agrado, a sua dedica<;:ao e a maneira como 
dirigiram 0 nosso Clube. Nao podemos dei
xar de manifestar a nossa satisfa<;:ao pela jus
ta homenagem de que foi alvo 0 
Comendador Jose Rodrigo Dias Ferreira por 
ter completado 60 Anos de Socio do Clube 
Filatelico de Portugal. Desejamos-Ihe as mai
ores Felicidades. 

o Relatorio da Direc<;:ao continua a narrar 
a actividade do Clube, ao longo do Ano de 
2002, 0 que merece 0 nosso agradecimento. 

Anallsadas as Contas, verificamos que 0 
Resultado Uquido do Exercicio continua a ser 
negativo, registando no Ano de 2002 um pre
jufzo de 1 .039,25 Euros, 0 qual se. deve, princi
palmente, ao custo de Boletim e tambem a 
quotiza<;:ao dos Associados que continua a 

descer. Embora a situa<;:ao financeira nao seja 
negativa, merece, no entanto, a preocupa
<;:00 dos Socios para que se consiga equilibrar, 
pelo menos, a Receita com a Despesa. 

Assim, propomos: 

a) Que seja aprovado 0 Relatorio, Balan
<;:0 e Contas da Direc<;:ao, referentes 
ao Exercicio de 2002. 

b) Que aproveis um voto de agradeci
mento a Direc<;:ao e a todos os seus 
Colaboradores, pelo seu empenho e 
dedica<;:ao. 

c) Que aproveis igualmente um voto de 
agradecimento a todas as Entidades 
que apoiaram ou colaboraram com 0 
Clube Filatelico de Portugal ao longo 
do ana de 2002. 

Lisboa, 4 de Janeiro de 2003. 

o CONSELHO FISCAL 
Domingos Martins Coelho 

Bento Manuel Grossinho Dias 
Jose Ribeiro Gomes 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

CONVOCA~AO 

Nos termos Estatutarios, convoco a Assembleia Geral do Clube Filatelico de Portugal a reunir em sessao or
dinaria no dia 22 de Fevereiro de 2003, pelas 17.30 horas, na Sede Social na Avenida Almirante Reis, 70, 5.· 01.· , 
em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1) ApreciaQao, discussao e votaQao do Relatorio e Contas da OirecQao e Parecer do Conselho Fiscal do ana 
de 2002. 

2) EleiQao dos Corpos Gerentes para 2003/2005. 

Nao estando presente a maioria dos socios electivos, a assembleia reunira em 2.' convocaQao, pelas 18.30 
horas, nos termos dos Estatutos. 

Lisboa, 20 de Janeiro de 2003 
o Presidente 

da Assembleia Geral, 
(a) Dr. Jose Joaquim Jorge Oliveira 
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priram varias missaes com alguns percal<;:os 
de permeio, ate serem abatidos ao efectivo 
em 1976 e entregues ao Museu do Ar. 

Desde aquela data e ate aos nosso dias, 
muitas vicissitudes houve que vencer para por 
operativ~ pelo menos um Broussard. 

A vontade ferrea dos hom ens da For<;:a 
Aerea e a sua tenacidade logravam vencer 
as dificuldades e af esta a sua obra no Benja
min actual do Museu do Ar 0 "Broussard 3304" . 

o voo postal efectuado por este elegan
te aviao, depois de demorada repara<;:ao 
que 0 pas como novo teve como tripula<;:ao 
os Srs Oficiais da For<;:a Aerea, Tenente Gene
ral Jose Nico, Coronel Morato acompanha
do pelo Sr 1.2 Sargento Pita mecanico de 
aeronaves (Fig. 2). 

Para este voo fol crlado uma marca line
ar nao obliterante (Fig. 3). 

o correia composto de 10 objectos regis
tados e cerca de 15 kgs de correlo ordinario 
foi acompanhado pel a chefe da loja da Fi
latelia da Casal Ribeiro, Sra. D.Q Maria Sao 
JOSE Oliveira. 

Apresentamos aos nossos leitores para 
aprecia<;:ao uma carta transportada neste 
voo (Fig. 4). 

Bibliografia 

- Revista Mals Alto n.' 339. pg. 26/27 artlgo da autorla do Sr. 
Coronel Albano Femandes 1 Director do Museu do Ar. 

Fig. 2 
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Voo Postal Lisboa-Beja 
pelo Aviao Broussard do Museu do Ar 

E ste evento de iniciativa da APM. Asso
ciac;:ao Portuguesa de Maximafilia que 
sugeriu a Forc;:a Aerea a realizac;:ao de 

um voo em aviao militar para 0 transporte de 
correia entre Lisboa e Beja (Fig. 1). 

!<.,.!-Wl.y. 

~ '\..... ,,,~ 
~",~. 

NOTICIARIO N° 74/2002 

Fernando Oliveira 

o aviao Broussard tipo MH 1521 fabrica
do pela firma francesa 'Societe des Avions 
Max-Holst" voo pela prime Ira vez em pro
t6tipo no dia 1 7 de Novembro de 1952. Este 
aviao mono motor de asa alta entrou ao 

servic;:o da Forc;:a Ae
rea Portuguesa em 
Abril de 1961 consti 
tulndo uma esquadri
Iha de quatro apare
Ihos que tomavam as 
matriculas de 3301 a 
3304. 

Comunica-se que 0 carimbo acima reproduzido sera aposto 
correspondencias apresentadas para 0 efeito, na seguinte data e local: 

nas Os quatro avi6es 
recebldos. devido 
ao conflito do Ultra
mar foram de imedi
ato colocados em 
Angola. ficando 

Mostra Filatelica - Base Aerea nO 11 
Posto de Correio: 2002.10.18 (das 9h as 13h) 
Edificio do Comando da Base Aerea nO 11 
7801-958 BEJA 

NOTA: - No Ambito desta Mostra Filatelica sera efectuado um transporte de 
Correspondencia por aviao militar (se as cond~Oes 
meteorol6gicas 0 perrnitirem). 
Toda a correspondencia. para circular por este vOo devera 
endere~ada ao Posto de Correio 
Ediflcio do Comando - Base Aerea nO 11 

7801-958 BEJA, e enviada ate as 17h do dia 2002.10.17 para: 
Loja do Coleccionador 
Av" Casal Ribeiro ,no 28 _1° 
1049-052 LlSBOA. 
As correspondencias deverao ser franquiadas com a taxa em vigor. 

Fig. 1 

ser 

adstritos a Base Ae
rea N.2 9 em Luanda. 
tendo em conta a 
sua caracteristlca 
para operarem em 
plstas curtas. 

A sua actuac;:ao 
em Angola resultou 
algo acidentada 
tendo 0 3302 sldo 
abatido pelo inlmi
go. outros dois sofre
ram acidentes e s6 0 
3304 se manteve In
tacto. Com 0 fim do 
cont/ ito do Ultramar 

o voo autorizodo pelo Sr. General Chefe 
do Estado Maior da Forc;:a Aerea teve a pres
timosa colaborac;:ao do Museu do Ar que 
cedeu do seu acervo 0 avlao Max-Holst 
Broussard. 

o 3304 no regresso a Portugal foi colocado 
no AB1/Aeroporto de Lisboa. 
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Os restantes 2 avi6es acidentados depois 
de recuperados nas O.G.M.A .. foram tambem 
colocados na Esquadra B2 do AB1 onde cum-

Boisa Filah~lica 

Espac;o a disposic;ao de todos os leitores que podem 
aqui inserir 0 seu anuncio 

ao pre~o economico de € 0,50 por linha. 

Procuro cartas clrculadas antes 
de 1950 com selos de Fran<;:a para 0 

estrangelro. Compro ou troco. Dlga 0 
que pretende. Resposta garantlda. 
Carr . em frances au Ingles. MAZEL 
Frederic. 143 Route de Mourre Poussln. 
F-84300 LES TAILLADES. France. 

Troco selos usados 100 x 100 de 
Espanha e Europa. deseJo Portugal e 
Ultramar. FERNANDO BANOS LILLO. 
Calle Francisco LuJ6n. 3, 5.' 06004 
BADAJOZ - Espanha - Contesto 
slempre. 

Selas venda e compro. novas e usa
dos. Contlnente e ex-coI6nlas. Bans pre
<;:os. M. Leltoo. Rua Julio Dantas. 3-1.' F. 
Casal de S. Br6s. 2700 Amadora. 

PHIL FRANC;:AIS cherche pour 
enchances carresp. portug. et espagn. 
recherche anc colon. portug. et 
espagn. neufs au uses. Offre France 
colon. Franc. Europe Occld et 
Orientale. ~crlre Franc au Anglals a Dr. 
Calloch 46 Imp. des Cambrusques 
F83000 Toulon - France. 

Postals antlgos do Algarve (Cartofl-
110) - Compro. venda e troco. Paulo 
Vieira. Apartado 135. 8001-902 Faro. 

Completo IIstas de faltas de Portugal 
e Ultramar com descontos apre
cl6vels sabre a cat610go. Se e co
lecclonador media au prlnclplante 
estamos as suas ordens. I. Coelho -
Apartado 135 - 8001-902 Faro. 

Exchange new mint sats used 200/ 
200. phonocards. silver COins. bank-notes. 
I reply to all letters. Peter Maciag. P.O. Box 
251. PL-9O{)()1 Lodz 1 - Poland. 

Selos Coroa. Procuro para especla
IIza<;:oo tudo sabre este tema em novo. 
usado. falsos. relmpressoes. tolhas. erros. 
etc. Com pro. troca e vende. Paulo VI
eira - Apartado 135 - 8001-902 Faro. 

Etlquetas dos Dlnoss6urlos - procu
ro etlquetas dos Dlnoss6urlos com curlo
sldades. varied odes au erros. Em 
separado au series completas. Casslano 
Vale. Rua Luis Azevedo Coutlnho. 56-3.' 
D.' - 4460-196 Senhora do Hora. 

ALGARVE. Marcofilla cI6ss1ca. Procuro 
cartos. salas lsoIados. pastals. telegramos. 
etc .. destaprovincla ate 1912. Compro au 
troco par outro material slmNar do resto do 
pais. pols possuo stock rozo6vel destas pe
<;:as. Passo tamb9m trocar par salas que fol
tam no sua colec<;:oo. 

Paulo Vieira. Apartado 135.8001-902 
Faro. 

BIBLIOFILATELIA - Recherche 
collectionneurs pour creation de nou
veau theme - Le livre. I'hlstolre du livre. 
manuscrlpte, Impression. rellvre. typogra
phes. blbllotheques. bibliophiles. etc. et 
aussl education unlversltes. ecoles. Tim
bres monde ··/FDC. 

JERZY DUDA. 31-504 Krakow, ul. 
Zygmunta Augusta 7/7. POLOGNE. e
mall : z6duda@cyt-kr .edu.pl. Internet : 
www.blbllofliatella.org.pl. 

Selos CERES (Portugal/ A<;:ores e 
Madeira). Procuro para especlallza<;:oo 
tudo sabre este tema: novas. usodos. fal
sos. relmpressOes. grandes blocos. erros. 
provas. cartas. Compro, troco e venda. 
Paula VieIra - Aportado 135 - 8001-902 Faro. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAC;:AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

~~ CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70, 5,2 DT.Q - 1150-020 LlSBOA - Telef. : 218123936 

Expediente - Quintas-feiras e sabados, das 15 as 19 horas. 
Qualidades e quotiza~6es dos s6cios: 

JUNIOR (menores 18 an os) - 5 € ana 
EFECTIVO (Lisboa e Concelhos Limftrofes) - 11 € ana; 

(Provfncia e IIhas) - 10 € ana 

CORRESPONDENTE (Estrangeiro) - 12 € ana 

Pagamento adiantado por cheque, vale ou dinheiro. 

41 



... • lilliil' www.ctt.pt ----

Coleccione pontes, comboios, barcos, monumentos 
e consiga 0 milagre de guardar tudo em casa. 

A filate1ia toma possiveI ate as cdeccOe5 que parecem impossfveis. ~ esta a sua magia e a raziio porque cada vez mais pessoas. 

de todas as idades, esc:oIhem fazer a colec~ de todas as col~oes. Para se juntar a elas, Yisite uma ~ dos COlTeios. 

tra, quanta a estac;:oo postal emitente, sen
do esta ultima marca origin6ria da secc;:oo 
postal n.2 3. da Estac;:oo Postal 19 - SURAT; noo 
a para aqul chamada a estac;:oo de DAMAo; e 
como a marca estava sobre selos da india 
Inglesa. jal Cooper s6 estaria errado se afir
masse que a marca postal era proveniente 
de DAMAo. 0 que noo a 0 caso. 

Devemos contudo afirmar j6 termos visto 
publicada esta marca postal representada 
em "duplex". com 0 lado esquerdo circular 
indicando DAMAN. 0 que a de todo impossi
vel ou entoo estaria errada toda a "meconi
caN da invenc;:oo desta marca postal Tlpo (17). 
Intitulada por W. Renouf como "The All - India 
Series of 1873-84". 

Diz-nos Guedes de Magalhoes que noo a 
certa a data do abandono das marcas pos
tais de barras. para GOA, mas que noo deve 
andar longe de 1881; ora como em DAMAo. 
a estac;:oo postal inglesa s6 encerrou em Abril 
de 1884. noo pode haver duvidas quanta a 
utillzoc;:oo das marcas inglesas ata aquela 
data. Mas a seguir ao encerramento daque
la estac;:oo h6 como uma lacuna de informa
c;:oes na generalidade da Iiteratura ao nosso 
alcance. s6 havendo referencla ao uso das 
marcas circulares datadas que G. M. classifi
cou de D4. D5. etc .. afirmando ainda 0 mes
mo autor que "13 nos retormas de 74 de Abri/ 
de 7884 e 24 de Fevereiro de 7888 que tere
mos de procurar subs/dios para estabe/ecer
mos as /istas das estar;:oes postais e. 

('f~O) tP_·_~. -
~. ~:z:s:~ 
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consequentemente. a re/ar;:Qo dos carimbos 
possive/mente existentes". 

Ora na reform a de 1884 j6 16 vem indica
do a estac;:oo postal de DAMAo. bem como 
na de 1888. obviamente. mas quanta a mar
cas obliteradoras. s6 vemos referencia a fal
sificac;:oo da marca circular. com data de 2 
de Nov .. para com ela serem inutilizadas as 
falsiflcac;:oes "Fournier" dos selos Tipo "Coroa" 
e. no Tipo D5 (0 de circulo pequeno. de 19mm 
de diametro) sabre selo de "COROA". com 
data ininteligivel. vemos a obliterac;:oo circu
lar com a palavra DAMAo. 

Apareceu no entanto um coleccionador de 
Goa. 0 Sr. Wilfredo de Souza. que nos presenteou 
com a fotoc6pia de um bilhete postal que noo 
queremos deixar de reproduzir em tamanho re
duzido. onde se pode ver na obllterac;:oo do selo 
de 1/4 de tanga. uma oval de barras duplos. com 
a letra D no seu interior; como marcac;:oo ou 
despacho apresenta a carimbo de DAMAo. G. 
M. T1po D5. com a data de 28 JL 84. data esta 
tao perto da do encerramento da estac;:oo pos
tal inglesa. que nos foz pensar ter sido mandada 
executar para usa na nova estac;:oo postal. apro
veitando a letra D. inicial de DAMAo. por j6 ter 
sido encerrada h6 bastante tempo a estac;:oo 
postal de GOA que ulilizava aquela letra - AGUA
DA. Esso marca fai-se deteriorando. au foram fei
tos novas carimbos pois nos selos de D. Luis que 
se apresentam. por volta de 1886 j6 tinha outro 
aspecto. passando mais tarde. como se pode ver 
no par de 6 reis. de forma ata um pouco ana-

cr6nica. cada um 
deles com uma 
das marcas usadas 
na apoca; ali se ve 
com toda a clare
za a data de 11-JL-
88; em todos estes 
exemplares j6 a 
marca oval de bar
ras com a letra D se 
apresenta algo di
ferente au gasta. 
em comparac;:oo 
com a do postal 
primeiramente 
apresentado; a 
ampliac;:oo do "na
tivo" de 6 reis nada 
mais pode adian
tar. 

(Continua 
no proximo 

numero) 



do india"; e se tocomos no assunto e apenas 
porque era inglesa. ate 1884. a estac;:ao pos
tal que funcionava em DAMAo. 

Ha portanto que esciorecer que no peri
odo de 1854 a 1871. a correspondemcia de 
DAMAo. se levova selos. seriam da India In
glesa. obliterados pel os Tipos (1) ou (2) atras 
referidos e. obrlgatoriamente tambem a mar
ca do carimbo rectangular, apresentado em 
fotocopia quando do inicio deste aponta
mento: se nao levavam selo. levavam a mar
co de origem DAMAUN. rectangular. e 0 
destinatario teria de pagar 0 porte. 

A partir de H171 (Outubro) a correspon
delncla usava selos "natlvos" e quando 0 
destin~ obrigava 00 trajecto por territorio in
gles, levavam tambem 0 selo ingles do fran
quia regulamentar como ja se disse. mas a 
marcac;:ao das cartas passou a ter um novo 
carimbo. circular. com a palavra DAMAUN a 
substituir parte do circulo. e com a data no 
interior. como acima se mostra; era 0 Tipo (52) 
no classificac;:ao de W. Renouf; aparecendo 
posteriormente outras varlantes. 

Os Tipos (5). (6) e (7) pouco ou nada ti
nham a ver com 0 Circulo Postal de BOMBA-
1M independentemente das reorganizo<;oes 
e numera<;ao das esta<;oes postais por forma 
a nao haver repeti<;oes e imprecisoes das 
marcas postais. por isso que s6 voltamos a 
encontrar selos nativos de DAMAo oblitera
dos com 0 Tipo (8) de W. Renouf. cujo mode-
10 se apresenta e que continuava a usar 0 
mesmo nOmero 13 do Tipo (2). ainda que com 
formato diferente. 

·1l1Ul"~ --• 
Renouf TIpo (8) 

Esta oblitera<;ao foi usada durante varios 
anos. mas em 1873 era tal a diversidade de 
marc as postais nos Estac;:oes. que a Autorida
de Postal Central do India Inglesa estudou 
novo modelo de carimbo. e tornou-o obriga-

10 

torio em todas as esta<;oes posta is. que W. 
Renouf classificou de Tipo (17). e que identifi
cava. sem possiveis enganos. a origem do 
correspondencia. 

-3-- -- -8-19 
n 

TIpo (170) 
Fig. B 

Ao assunto. ja fizemos anterior estudo por
menorizodo no boletim n.2 367 de Marc;:o de 
1995 do Clube Filatelico de Portugal. cujo 
esqueleto fundamental aqui representamos; 
nao voltamos com mais detalhes e open as 
nos referimos 00 que interessa a estac;:ao 
postal de DAMAo. dada a obrigatoriedade 
de usar aquela oblitera<;ao. 

Era tanto eficaz como inestetica e dema
siado amp la, ultrapassondo a superficie de 
qualquer selo nativo e ainda por cima era do 
Tipo duplex. isto e. no lado esquerdo tinha um 
circulo com 0 nome do cidade e a data do 
expedlc;:ao e. no lado direito. a marco postal 
propria mente dita. que so por si. ultrapassa
va a superficie do selo; nem todas as estac;:oes 
postals tinham este carlmbo do forma 
"duplex". especialmente as que tinham pou
co movimento. havendo certas regras que 
obrigaram W. Renouf a considerar as varieda
des do Tipo (17). com as letras (a). (b). (c) e 
(d). consoante a posi<;ao relativa dos nOme
ros dentro do conjunto. 

Cabe aqui fazer uma anotac;:ao. 00 repa
ro que Guedes de Magalhaes faz do sua Se
parata. "desejondo cham or a otenr;;oo para 
o coso curloso de Jol Cooper reproduzir 0 
eorimbo do Fig. A sabre um par de selos do 
fndio Ingleso. 00 posso que n6s s6 temos vis
to 0 do Fig. Beque oquele noo menelono". 

-19 -
Fig. A 

Apesar de terem letras e nOmeros iguais. 
B. 19. 3. a posic;:ao relativa nao e a mesma. 
por isso que nada tem aver uma com a ou-

PORTUGAL - Carimbos comemorativos 
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PORTUGAL - Carimbo de 1.0 dia de circula~ao 

PORTUGAL - Flamula 
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Em uso no Centro de Tratomento de Cor
respondencia de Lisboa. De 1 a 31 de Dezem
bro de 2002. 



LISTA DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
MEMBERS LIST - LlSTE DES MEMBRES 

AL TERAQOES - NOVaS SOCIOS 

PORTUGAL 

135 - Jorge S.P. Santos. Praceta M6rio sa Car
neiro, n.'" 5/6, 1.2 A. 2900-169 SetObal. (M) 
Po.Fr.ln.T.C.v.60.N.U.l .2.10.90. 

1061 - Clube dos Colaboradores da AXA. 
Avenlda Fontes Pereira de Melo, 31. 
Galeria C. 1061-806 Lisboa. 

1956 - Vitor Manuel Rels . Rua Marechal 
Saldanha, 28. c/V. 2790-384 Queijas. 
(M) In.60.N.U.3. 

2539 - Jose Fernando Abrunhosa Lopes Fori
nha. Rua de S. Pedro: Lote n.2 71 . Bair
ro Trigache SuI. 1675-789 Famoes. (M) 
Po.T.C.60.N.U.l .3. 

2715 - Ten. Cor. Jaime Simoes da Silva. Av. Dr. 
Julio de Almeida Corrapato, 15. 8000-
083 Faro. (M) T.C.60.N.U.l. 

3077 - Antonio Manuel Rodrigues Martins. Rua 
D. Brites, n.2 11, 3.2 Esq. 2605-655 Belas. 
(M) Po.ln.T.C.v.60.N.U.67B e outros. 

3276 - Dr. Norberto Gomes Filipe. Praceta 
Adolfo Ayala, n.2 3,5.2 A. 1800-316 Us
boa. (M) Po.Fr.ln .T.C .V.60.N.l.2B.26. 
29.37.Tem6tica de vlnhos.90.114. 

3325 - Jose Manuel Dias Salvado. Rua Jose 
Augusto Gouveia. n.2 2. 5.2 A. Quinta 
das Flores. Flamenga. 2670-127 Santo 
Antonio dos Cavaleiros. (M) Po.T.C.v. 
60.N.U.3.90.114. 

3404 - Nuno Miguel Teixeira da Silva. Rua 
Fofim d'Aquem, 1118 ric Centro, Blo
co 3. 4415-230 Pedroso. (P) Po.ln.C. 
6O.U.T28.T29.Futebol.T49. 

3412 - Luis Guilherme Gon<;:alves Machado. 
Rua Direita de Massam6. 106, 1.2 Dt.2 . 

Massam6. 2745 Queluz. (A) T.C.V.His
toria Postal Luso-Brasileira dos secs. XVI 
a XVIII . 
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3490 - Prof. Femando da Costa Pinto. BOirro 
da Coutada. lote 21 . 5350 Alfandega 
da Fe. (M) T.C.60.N.U.l.2A. 

3495 - Jorge Manuel Delgado Josefino. Apar
todo 2020 . Guimaraes. 4810-997 
Urgeses. (M) Po.Fr.ln.Es.T.60.N.U.l .3.To
dos os temos.90.114. 

3515 - Antonio Pedro Almeida Rodrigues. Rua 
Fernando Lopes Gra<;:o. n.2 19. 7.2 B. 
Edificio Varandos do Pa<;:o. Pa<;:o do 
Lumiar. 1600-067 Llsboa. (M) T.C .V. 
6O.N.U. 

3637 - Eng . Jose Anton io Fonseca Lopes 
Castilho. Apartado 18. 2230-999 Sar
doal. (A) In.Fr.T.C.v.60.N.de preferen
cia.l .Macau.Croacla.lsle of Man.Jer
sey.guernesey.Aland.90.114. 

3766 - Eng. Carlos Alberto Antunes Silverio. 
Rua Teofilo Carvalho dos Santos. 9. 6.2B. 
1600-773 Usboa. (M) T.C.60.N.U.l.Tem6-
tica : Metalurgica Ferro/Siderur
gia.114. 

3767 - Graham Cosh. Apartado 204.8300-999 
Silves. (A) In.60.1.1 0.82. 

3768 - Augusto Ricardo da Sliva. Rua Joao 
Luis Ricardo. 15. 1.2 Esq. 2775-211 Pare
de. (P) T.60.U.l. 

3769 - Jose Alberto Rodrigues Palma. Av. Dr. 
Bernardino da Silva. 44 B. 8700-300 
Olhao. (M) Po.T.C.v.60.N.U. 

3770 - Jose Antonio Oliveira da Costa. Cen
tro Comercial do Rechincho. LoJa 53 
A . 4700 Brga. (MIA) Po.T.C.Monar
qula.Correio aereo de 1.15.21 .Zepe
Iins.Tem6ticos: Insectos. montanhas. 
6gua. em geral. 

3771 - Fernando Emanuel PortiJo Carreiros 
Farlnha. Praceta Jaime Cortesao. 2 rl 
c A. 2745-094 Massam6. (P). 

gues e 0 selo ingles. caso contra rio seriam 
multadas. 

H6 portanto toda a probabilldade em se 
poder afirmar que esta esta<;:ao postal ingle
sa de DAMAo. naG fazia aquilo que queria. 
mas que tambem tlnha em oten<;:ao as 
directivas do Correlo de Goa. naturalmente 
tronsmitidas pelo Governo Distrital. 

Tambem devemos admltlr que esta esta
<;:00 postal teria um estatuto especial apesar 
de estar dependente. por via da organiza<;:ao 
postal inglesa. da Dlrec<;:ao do Correio de 
SURAT; nao conhecemos qualquer correia de 
DAMAo com marcas de transito de SURAT e 
julgomos que as malas postais ou segulam por 
barco para BOMBAIM. por ser mals r6pido. ou 
se seguiam por terra lam fechadas e nao 
havia qualquertriagem em SURAT. j6 que esta 
eldade fico mais para Norte. enquonto BOM
BAlM e GOA ficam para 0 SuI. 

Nada disto vimos escrito. tratando-se por
tanto duma suposi<;:ao do autor. que naG 
exclue a possibilidade de qualquer outra so
lu<;:ao. 

Voltemos agora ao estudo de Guedes de 
Magalhaes. mas com algumas altera<;:oes 
devido a divergencias constatadas entre Jal 
Cooper. guia de G. de Magalhaes. e W. 
Renout guia do outor destas linhas. 

Eo fora de duvida que os selos "nativos" 
forom. desde 0 iniclo da sua impressao. ven
didos ao publico em DAMAO. logo. desde 
1854 ate 1871 (Out.2) a correspondencia le
vova selos da india Inglesa obliterados com 
as marcas inglesas daquele periodo. que a 
seguir reproduzlmos e identificamos com os ti
pos que W. Renouf Indica na sua obra "Early 
Indian Cancellations and Postmarks". revista 
e melhorada mais tarde no Apendice I. inclu
ido na Enclclopedla da autoria de Robson 
Lowe. Volume III. "0 ImperiO na Asia". 1855-
1884. como de resto se nota na carta acima 
apresentada: a marca rectangular. DAMAUN. 
inclulndo a data, 25-1-55 e 0 selo com a obli
tera<;:ao do Tipo (1), losango de pontos. 

TlPO (I) 
1854-1855 

TlPO (II) 
1854·1858 
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Este Tipo era descrito como um "Lozenge
-shaped stamp" ou um "diamond of dots", isto 
e, um losango de pontos, em geral 9 linhas 
de 9 pontos; existiam no entanto muitas vori
edades, tanto no numero de linhas como no 
volume e forma dos pontos, que naG interes
sa aqui pormenorizar. 

Este Tipo (1), aelma representado. se bem 
que aparecendo em algumas Esta<;:oes du
rante v6rios anos, foi no entanto rapidamen
te substituido na maioria delas pelo Tipo (2) 
que era outro losango, mas agora de borras. 
correndo geralmente da direita para a es
querda, em rela<;:ao a diagonal menor; h6 
exemplos de oblitera<;:oes com vari6vel nu
mero de barras (7 a 12) e tambem correndo 
da esquerda para a direita; e vari6vel. como 
no Tipo (1) a espessura das barras e tambem 
a forma do losango, que quase chega a ser 
circular, com diametro de 18 a 20mm no Cir
culo Postal de MADRAS. 

o Tipo 3, rarisslmo, nao interessa ao nosso 
apontamento. 

• TlPO (IV) 
DAMAO 

Eo evidente que qualquer daquelas oblite
ra<;:oes naG aparecem sobre selos "nativos", 
pols a sua dura<;:ao foi curta; s6 no Tipo (4). 
que agora apresentamos, se encontram 
exemplos oriundos de DAMAo. Este Tipo (4) e 
identico ao Tipo (2). mas com a seguinte di
feren<;:a: no interior do losango de barras 
aparecia um numero atribuido a Esta<;:ao 
Postal expeditora; a DAMAo correspondia, 
dentro do Circulo Postal de BOMBAIM 0 nu
mero 13 e por isso 0 primeiro "nativ~" com 
oblitera<;:ao inglesa tem a configura<;:ao que 
acima se apresentou. 

Este Tipo fol utilizado desde 1855 ate 1873; 
dentro de cad a Circulo Postal havia dezenas 
de Esta<;:oes, com 0 respectiv~ numero, por 
isso que e not6vel a quantidade de varian
tes que este Tipo (IV) pode apresentar em 
toda a india Inglesa. 

Deixemos porem ' a organiza<;:ao inglesa, 
pois j6 dizia Guedes de Magalhaes que 
"nada h6 mais diffcil do que falar com preci
sao e correcr:;:ao acerca de carimbos da in
dia Inglesa em cartas ou sobre selos do Estado 



iNDIA PORTUGUESA 
Marcas Postais de DAMAO e DIU 

C omo complemento do apontamento 
anterlormente publicado e que refe
ria apenas Qs marcos postais utilizadas 

em GOA. vamos agora referir identico assun
to para 05 dois outros territorios que constitu
iam 0 Estado Portugues do iNDIA: DAMAo 
(com oseu 'pragana" de DADRA e NAGAR
AVELI) e DIU. 

No entanto. inlclamos com uma peque
no introduc;:ao historica. retlrada duma publi
cac;:ao do autoria de J, A. Ismael Gracias. no 
ana de 1889. que provavelmente naG se en
contrara a venda em qualquer livrarla. tanto 
de GOA. como de Usboa. e cujo titulo era: 
"Memoria Historica-Economica sobre 05 cor
relos do india Portuguesa. escrita p~r ordem 
do Governador de Sua Majestade", Neste 
precloso documento onde Ismael Gracias faz 
um profundo e mlnucioso estudo sobre 05 
correios do india Portuguesa. encontramos 05 
elementos necessarlos a introduc;:ao preten
dido para este apontamento. no que diz res
peito 005 correios de DAMAo. que. como 
todos sabemos. era Ingles. com pessoal ingles 
e que funclonava com 05 selos e marcos 
postals do india Inglesal 

Diz-nos Ismael Gracias: ·, .. Baldados tem 
sido os esforr;os para encontrar nos arquivos 
de GOA e DAMAo qualquer vestfgio da ori
gem desta inconcebfvel excepr;ao", Diz a tra
dir;ao que. pelos princfplos do presente 
seculo. 0 go verno da presldencla de BOMBA-
1M. propos ao de GOA. 0 estabelecimento .. ,. 
o que foi aceite pelo governador Veiga 
Cabral. que mantinha as melhores relar;oes 
etc" etc .. , Em 1883 porem, 0 governador de 
DAMAo Antonio Sergio de Sousa. apresentou 
ao Governo Provincial a proposta para que 
o correia fosse portugues .. , 0 assunto fol tra
tado com as autoridades inglesas. primeiro 
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Cor, Joaquim Dores 

com 0 Governador de BOMBAIM. Sir James 
Fergunson. que 0 apresentou ao Vice-Rei. 
Marquez de Ripon; este respondeu nao ter 
duvida alguma em aceder ao pedido. e por 
isso. desde 1 de Abril de 1884 cessaria de fun
cionar a estar;ao postallnglesa em DAMAo .. , 
Este procedimento comprova a inexistencia 
de qualquer documentar;ao oficial a regular 
o assunto. terminando assim, sem qua/quer 
incidente. mas com a malor inteligencia. um 
vexame que. por quasi um seculo. acompa
nhou a vida deste estado", 

E portanto natural que no periodo de 
1854. quando a india inglesa comec;:ou a usar 
selos. ate 1871. quando 0 Estado Portugues da 
india 05 comec;:ou tambem a usar. a corres
pondencia de DAMAo empregasse a con he
clda marca postal. rectangular. de vertices 
arredondadas. que a seguir se apresenta. 
apenas para marcac;:ao de cartas, 

Se eram precisos selos. seriam selos do 
india Inglesa que as cartas levavam. oblite
rados por marcas postals da india Inglesa da 
epoca. que eram formadas por losangos de 
pontos ou de barras; 0 selo 50 era necessario 
se a carta saisse do territorio portugues, A 
partir de 1871 esta estac;:ao postallnglesa de 
DAMAo. recebeu 05 nossos selos "natlvos" 
que obrigatoriamente se utilizavam nas car
tas. e se 0 destin~ ultrapassasse as frontelras 
portuguesas. as cartas levavam 0 selo portu-

3772 - Helder dos Santos Lopes. Rua Frei 
Fortunato. 125. 2460-049 Alcobac;:a. (P) 
T.C.v.60.N.U. 

ESPANHA 

3480 - Sinforiano Sarda, Av, Pere el Cerimo
nios. n,2 19. 4.2-8,243205 Reus, (A) 
Es,Po,Fr.ln,T,60, 1 ,5,6,72,90, 

INGLATERRA 

1235 - Mario Abillo Costa Serrano. 111. St 
Martin-S-Way. Thetford-Norfolk IP 24-3 
QB, (A) Po ,Fr.Es,ln,T,U,60 ,1 ,2,19,21, 
28,31,90,93,107, 

ANUNCIE 

NA REVISTA 

DO CLUBE FILATELICO 

DE PORTUGAL 

Selos de Portugal, Ultramar 
e Estrangeiro. 

Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.2 dia. 

TODO 0 MATERIAL FILATELICO 

Bastos & Campos, Lda. 
R. Maria Andrade, 55 - Tel.: 218134108 
1170-215 LIS BOA PORTUGAL 

FlLATELlA-NUMISMATICA 
MADEIRA 

Casa Especializada em: 

* MOEDAS * SELOS * NOT AS* 

de 

Portugal! Ac;ores/Madeira/Macau 

Ex-Colonias 

COMPRA E VENDE 

Grandes ColecGoes e 
peGas isoladas 

Aportodo 4511 
9001-801 FUNCHAL 
MADEIRA - PORTUGAL 

Tel.: 291 223070 
Fox: 291 23 08 05 

PORTUGAL - COLONIAS 
ESTRANGEIRO 

NOVIDADES 

MANCOLISTAS 

ASSINATURAS 

QUAlQUER 

PAIs I TEMA 

CONT ACTE-NOS 

H. VIEIRA, FILATELIA 
APARTADO 135 - 8001-902 FARO 

A. MOLDER 
FILATELIA - MEMBRO ACOFIL 

RUA 1." DE DEZEMBRO, N.2 101, 3." - 1200-358 lISBOA - Tel.: 21 342 15 14 Fax: 21 3429534 

I COMPRA e VENDA I 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TODO 0 MATERIAL FILATELICO E NUMISMATICO DA CONCEITUAOA MARCA ALEMA «KABEn 

EXPOSI~AO PERMANENn: DE SELOS NO HALL DE ENTRADA E NO 3.· ANDilR (Ele.ador) 

SERVI~O DE NOVIDADES ESTRANGElRAS POR ASSINATURA PARA QUALQUER TEMA OU PAIS 
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Permutas Inter-Socios 
CONDIe;OES GERAIS DE VENDA 

1 - as lotes foram descritos e valonzados com um prec;o base estabelecldo pelo s6clo vendedor, no minlmo de 3 euros, nOo 
sendo oceltes valores com cenflmas. 

2 - 56 se conslderam as ofertas recebldas ate 6 data Indlcada no final do descrlc;:oo dos lotes constante deste baletlm. 
As ofertas sOo datadas e numeradas de acordo com a ordem do sua recep«;:oo. 
56 sa aceitam oIertas em euros, nOo sando conslderados as paries decimals. 
No coso de Igualdade de valores entre duos ou mals ofertas a lote sera atribuido 6 oterta receblda em prlmelro lugar. 
Havendo duos ou mals otertas a adjudlcac;:oo do lote sera telta 00 malor otertante pelo valor medlo calculado entre os 
dols malores valores oterecldos arredondado por excesso para a unldade de euros. 
Havendo um sO otertante a adjudlcac;:oo do lote sera telta pelo valor medlo calculado entre 0 valor do oterta e 0 do 
prec;:o base arredondado por excessa para a unldade de euros. 

3 - as lotes estoo dlsponivels no sede do Clube para verlflcac;oo. 
Aos s6clos tora de Usboa e seus concelhos IImitrotes sera tacultada Intorrnac;:oo e totoc6plas dos lotes a pedido escrlto 
acompanhado de selos de correlo suflclentes para pagamento do porte de resposta. 

4 - Noo e cobrada qualquer encargo 00 s6c1o camprador. 
5 - As despesas de envlo dos lotes adqulrldos sOo por conta do s6clo camprador. as lotes sOo expedldos por .correlo regis

tado. par conta e risco do s6clo comprador ou. a pedldo escrito. com .valor declarado-. 
6 - a pagamento dos Iotes atrlbuidos tera de ser etectuado em euros (EUR) por cheque ou vale postal em nome do Clube 

Filatellca de Portugal, ate oIto dlas ap6s a recep<;oo do nota de adjudlcac;oo e de despesas de envlo. 
7 - 56 sOo acelles reclamac;:ees dentro do praza de cinco dlas ap6s a recep«;:oo dos lotes pelo s6clo comprador. 
B - Salvo Indlcac;:oo contrarla seroo ufllizados os -Catalegos Aflnsa. (CE) para selos e .Olivelra Marques> (OM) para Intelros 

postals. 
9 - as simbalos utllizados e 0 seu significado sOo os segulntes: 

** -Novo sem charnelra * -Novo com charnelra 0 - Usodo 0 - Selo sobre suporte 

N - Intelra Postal novo C - Intelro Postal clrculado 

LOTE PRE<;:O-BASE 
SIMBOLO DESCRI<;:AO DO LOTE 

N.· (EUROS/€l 

SELOS DE PORTUGAL 

1 240.00 0 D. Marla II 5 Rs CEI uma margem curta carlmbo de barras de Llsboa (1) 
2 12.00 0 D. Marla II 25 Rs CE2 margens normals carlmbo de barras azul 
3 9.00 0 D. Marla II 25 Rs CE2 clcharnelra e margens normals 
4 12.00 0 D. Marla 1125 Rs CE2 margens normals carlmbo de barras de Llsboa (1) tem fragmen· 

tos de popel colado 
5 15.00 0 D. Marla II 25 Rs CE2 uma margem curta carlmbo de barras a azul do Batalha (15) 

tem charnelra 
6 20.00 0 D. Marla II 25 Rs CE2 margens normals carlmbo de barras tom azul escuro 
7 15.00 0 D. Marla II 25 Rs CE2 bem centrado e margens normals. Carlmbo de barras de Braga 

(56) tom azul 
B 240.00 0 D. Marla II 50 Rs CE3 uma margem curta carlmbo de barras de Llsboa (1) 
9 500.00 0 D. Marla II 100 Rs CE4 uma margem curta. Tom IIlas escuro. Carlmbo de barras de 

Llsboa (1) Raro. 
10 240.00 0 D. Pedro V cabelos IIsos 5 Rs CE5 castanho vermelho. Margens normals carlmbo de 

barras de Valenc;a 110. Llgelra transparencla no topo 
11 12.00 0 D. Pedro V cabelos IIsos 25 Rs CE6 boas margens. Carlmbo de barras de Braga (56) 

com mancha de 61eo 
12 12.00 0 D_ Pedro V cabelos IIsos 25 Rs CE7 boas margens e com charnelra 
13 15.00 0 D. Pedro V cabelos IIsos 25 Rs CE7 Tlpo II margens normals carlmbo de barras de Braga 

(56) bom exemplar 
14 30.00 0 D. Pedro V cabelos IIsos 50 R CEB com margens curtas 
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RI.c - 5 reis, castanho (Tipo III). Impresso 
com 0 mesmo cunho do reimpressao de 1885, 
pelo que apresenta caracteristicas muito se
melhantes. No entanto a sua aparencia e 
bem diferente. Distingue-se, principalmente, 
pelo popel e pel a cor. A Impressao e menos 
perfeita. 

R1.c - castanho escuro 

R2.c - 25 rels, azul (Tipo III). Impresso com 
o mesmo cunho do reimpressao de 1885, pelo 
que apresenta caracteristicas muito seme
Ihantes. No entanto a sua aparencia e bem 
diferente. Distingue-se, principalmente. pelo 
popel e pela COr. A impressao e menos per
feita. 

R2.c - azul claro 

R3.c - 50 reis, verde. Impresso com 0 cu
nho original. Distingue-se pelos pormenores ja 
referidos atras, e pela ausencla do fenda no 
linha diagonal do lado direito. junto 00 '0" 
de CORREia. 

R3.c - verde amarelo 

R4.c - 100 reis, lilas. Impresso com 0 cunho 
original. Distingue-se pelo pormenores ja re
feridos atras e alnda por uma pequeno fen
do no linha do cercadura exterior, do lado 
direito, perto do ornata a meio, abaixo do 
ultimo '0" de 100. 

R4.c - lIIas 

d - 1953 - Out. - Popel branco, espesso, 
de textura uniforme. Selos nao gomados. Para 
a impressao das taxas de 5 e 25 reis, foram 
utilizados os cunhos das reimpressoes de 1885, 
e, para as taxas de 50 e 100 reis, os cunhos 
originals. No verso foram Impressas, a clnzen
to, em duos lin has, as datos 1853 e 1953 so
brepostas. as selos com estos datos Impressas 
numa unica IInha, separadas por um "-" (1853-
1953), foram retiradas do livro "100 Anos do 
Selo do Correio Portugues", edltado pel a Ad
ministro<;:ao do crr. Estes ultimos distinguem
se dos primeiros, nao s6 pelo pormenor das 
datos, como tambem pela qualidade do 
popel. que e 'couche" brilhante, e pelas suas 
dimensoes (mais pequenos). 

R1.d - 5 reis, castanho claro 
R2.d - 25 reis, azul escuro 
R3.d - 50 rels, verde 
R4.d - 1 00 rels, lIIas 
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Reimpressoes nao Ofidals (NO) dos selos 
de D.a Marla 11- 1928 

NOI - 1928 - Nao e conhecida a fino Ii
dade nem qualquer documento oficial que 
determine ou que, no minimo, autorize estas 
reimpressoes, pelo que elas sao conhecidas 
por "Reimpressoes Particulares de 1928". Pre
sume-se que estes selos ten ham sido impres-
50S no Coso do Moeda, com os cunhos 
utilizodos nos reimpressoes de 1905, para que, 
certamente, teria sido necessaria uma auto
rizoc;:ao superior, a nao ser que tenham sido 
impressos clandestinamente. as selos foram 
impressos em popel muito fino e de textura 
que se pode considerar como sendo 
pontinhado. A goma e bronco e brilhante. As 
margens sao grandes. Alem do popel. 
pontinhado, as cores sao tambem uma ca
racteristica peculiar destas reimpressoes. 

R1.NOI - 5 reis, castanho amarelado 
R2.NOl1 - 25 rels, azul claro 
R2.NOI2 - 25 rels, azul escuro 
R3. NOlI - 50 reis, verde amarelo 
R3.NOI2 - 50 reis, verde azul 
R4.NOll - 100 reis, lIIas 
R4.NOI2 - 100 reis, lIIas claro 
R4.NOI3 - 100 reis, lIIas escuro. 

Alem das relmpressaes was referidas, que 
sao do conhecimento geral. consta que exlste 
mais uma, mencionada no Catalogo de 1985, 
editado por NUMISMATICA E FILA TELIA. Lda, 
'caso" que esteve sediada no Rua do Carmo, 
n.2 98 em Llsboa, com informac;:ao que e supos
to ter sldo fornecida pelo grande filatelista, ja 
falecido, Ant6nio Pimentel Saralva, senhor de 
vastos e profundos conhecimentos de tudo 0 que 
se refere a Filatelia, especialmente de selos de 
Portugal e ex-CoI6nlas, em que se tornou um 
acreditado perito. Assim. parece ser de crer no 
veracidade desta relmpressao. 

N02 - Relmpressoo de 1874 (7) 

Em comemorac;:ao do Exposic;:ao Industri
al, que se tera realizado por volta de 1874, em 
Lisboa, a Coso do Moeda tera ordenado a 
relmpressao dos selos de D.Q Maria II a seguir 
indicados, de que nco haveria em dep6sito 
quantidades suficientes. Impressao feita em 
popel espesso, com goma bronco e bac;:a. 

R1.N02 - 5 reis, castanho vermelho 
R2.N02 - 25 rels. azul 
R4.N02 - 100 rels, lilas. 



Relmpressoes Ofldals dos selos b - 1885 - Papel espesso, muito branco, 15 
de D.a Marla 11- 1863, 1885, 1905 e 1953 leitoso e acetinado, de textura compacta e 

uniforme. Cores diferentes dos originals. Nor- 16 

a - 1863 - 04 Dez (data em que foram malmente nao gomados. Alguns exemplares 
17 entregues nos Correios), em papel bronco foram gomados posteriormente. 

(mals claro e fino, e de textura menos com- 18 
pacta do que 0 dos origlnais), goma fina, Rl.b - 5 reis, castanho (Tipo III). Impresso 
branca e brilhante. com um novo cunho (cunho III). Os arabescos 19 

sao mais perfeitos no recorte. Cabe<;a da 20 
Rl.a - 5 rels, castanho (Tipo II). Impresso eflgle do tamanho normal e sem a ponta da 

com 0 cunho original. 0 cunho utilizado (cu- tran<;a, em forma de caracol. na nuca. 21 

nho II retocado ou cunho I com 22 retoque) Rl.b 1 - castanho escuro 
22 estava multo desgastado, do que resultou R1.b2 - castanho bistre 

uma impressao multo grosselra, especial men- 23 
te das letras de CORREIO, em que 0 'C" e R2.b - 25 rels, azul (Tipo III). Impresso com 24 
ultimo '0" tocam 0 friso da moldura e, ain- um novo cunho (cunho III), de linhas finas. Os 
da, um eflgle notoriamente mais pequena, contorno da efigie sao muito semelhantes ao 25 
com a ma<;a de Adao muito sallente, tran<;a original. As fitas, superior e inferior, sao malo- 26 

reduzida a uma pequena ponta em forma de res (em comprlmento e largura), flcando os 27 

gancho, virado para dentro, e contorno do 'C" e '0" de CORREIO, e "2" e '5" de "25 28 
29 carraplto (parte posterior do cabelo) multo reis" mais afastados dos seus extremos. A dis- 29A 

recortado. As perolas que circundam a efigie tancia entre os extremos do eixo horizontal da 30 
sao mais grossas, tocando-se entre sl. oval envolvente da efigie e a cercadura ex- 31 

Rl.al - castanho terior e de cerca de 3/4mm. Faltam as inlci-
R1.a2 - castanho bistre ais F.B.F. Imperfei<;oes do cunho: salienclas na 32 

fita superior, por cima do ultimo "0" e entre 
33 R2.a - 25 rels, azul (tipo II). Impresso com o "E" eo "I" de CORREIO; reentrancia na flta 

o cunho original. 0 cunho utilizado (cunho I inferior, p~r cima do '5" de REIS. 34 

retocado) estava multo desgastado, bastan- R2.b - azul claro 35 
te mais do que quando utilizado para a Im-
pressao dos selos orlglnais do Tipo II. do que R3.b - 50 reis, verde. Impresso com 0 cu- 36 
resultou uma impressao mals grosseira, espe- nho original. Dlstlnguem-se dos selos originals, 37 
clalmente no lado dlrelto, Junto dos angulos principalmente, pelo papel e pela cor (brl-
superior e Inferior, onde as linhas da burilagem Ihante). As falhas na cercadura, referidas na 38 
estao partldas, e com empastamento da tin- relmpressao de 1863 (R3.1), podem nao ser 

39 ta azul. visiveis, (retoques no cunho). Nao se veem as 
R2.a - azul escuro inicials F.B.F. 40 

R3.b - verde amarelo 41 
R3.a - 50 rels, verde. Impresso com 0 cu- 42 

nho original. que mostra uma pequena falha R4.b - 100 reis, 1116s. Impresso com 0 cu- 43 
na IInha diagonal do lado direlto, junto ao nho original. Distinguem-se dos selos originals, 44 

ultimo '0" de CORREIO, e uma outra, na principalmente, pelo papel e pela cor (bri- 45 

parte Inferior da cercadura, entre 0 5 e 0 0 Ihante). 0 empastamento de tlnta nas lin has 46 

de '50". Nao se veem as inlclals F.B.F. laterais da cercadura, no lado dlreito, tam- 47 

R3.a - verde amarelo bem acontece em alguns originais (ultimas 48 
Impressoes), asslm como nas reimpressoes de 

R4.a - 100 reis, lil6s. Impresso com 0 1863, 1905 e 1928). 0 mesmo empastamento, 49 
cunho original. Dlficil de distlngulr dos selos no lado esquerdo, naG aparece nos orlginais, 
originals, a nao ser pelo papel e pela go- mas aparece em todas as relmpressoes, com 50 
ma. As pequenas linhas verticals laterals excep<;ao da de 1953. 
da cercadura exterior, em clma e em bai- R4.b - 1116s 51 

xo, do lado direlto e, ou, do esquerdo, 
52 com tinta empastada, poderao ser um si- c - 1905 - Papel ordin6rio, ba<;o, levemen- 53 

nal de que se trata de uma reimpressao de te amarelado, de espessura media e textura 54 
1863. irregular. As cores tem pouco brilho, em geral 55 

R4.a - 1116s com tonalldade mortl<;a. A goma e fina e 56 
levemente amarelada. 
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40.00 ® 

42.00 ® 

42.00 ® 

42.00 ® 

5.00 ® 
4.00 ® 

4.00 ® 

6.00 ® 

3.00 ® 
15.00 ® 

50.00 * 5.00 ® 
10.00 ® 
20.00 ® 
3.00 ® 
5.00 ® 
3.00 ® 
9.00 ® 

20.00 ® 

20.00 ® 
6.00 ® 

6.00 ® 

75.00 ® 
60.00 ® 

5.00 ® 

40.00 ® 

30.00 ® 
50.00 ® 
35.00 ® 
45.00 ® 

3.00 ® 
10.00 * 3.00 ® 
3.00 ® 

3.00 ® 

6.00 ® 

8.00 ® 

5.00 ® 

12.00 ® 
13.00 ® 
10.00 ® 
15.00 ® 
12.00 ® 

D. Pedro V cabelos 11505 50 R CE8 verde amarelo. Margens normals. Carlmbo de pon· 
tos de Llsboa 

D. Pedro V cabelos anelodos 5 Rs CElO Tlpo II castanho vermelho com carlmbo de 
barras 

D. Pedro V cabelos anelados 5 Rs CElO Tlpo II castanho escuro boas margens carlm· 
bo de pontos 

D. Pedro V cabelos anelados 5 Rs CElO Tlpo II castanho rosado. Corlmbo de barras 
77. Tem charnelra 

D. Pedro V cabelos anelados 25 Rs CE12 umo margem curta tem charnelra 
D. Pedro V cabelos anelados 25 Rs CE13 uma morgem curta. Canto de folha. Carlm

bo de barras de Vila Franca Xlra (45) 
D. Pedro V cabelos anelados 25 Rs CE13 margens de corte Irregular mas normals ca· 

rlmbo de pontos de Llsboa (1) 
D. Pedro V cobalos anelados 25 Rs CE13 sobre fragmento e carlmbo de 27 abrll1861 

e carlmbo de pontos do Porto 52 
D. Pedro V cabelos anelados 25 Rs CE13 margens normals 
D. Pedro V cabelas anelados 25 Rs CE13 par com carlmbos de barras de Barca de 

Alva (108) 
D. Luis I Borja Freire 5 Rs CE14 Tlpo III com margens normals 
D. Luis I Borja Freire 5 Rs CE14 com margens normals 
D. Luis I Borja Freire 5 Rs CE14 n/denteado com carlmbo de pontos do Porto 
D. Luis I Borja Freire 10 Rs CE15 noo denteado com carlmbo de pontos de Llsboa (1) 
D. Luis I Borja Freire 25 Rs CE16 boas margens corlmbo de barras de Ovar (68) 
D. Luis I Borja Freire 25 Rs CE 16. Duas margens curtas. Carlmbo de barras de Faro 208 
D. Luis I Borja Freire 25 Rs CE16. Margens normals carlmbo de pontos do Porto (52) 
D. Luis I Borja Freire 25 Rs CE16. Por com uma margem curta obllterado com carlmbo 

de pontos 
D. Luis I Borja Freire 25 Rs CE16. Estudo dos 7 cunhos. Selos cunhos III. V e VII com umo 

morgem curta carlmbos varlos 
D. Luis I Borja Freire 50 Rs CE17. Tom verde azul 4 margens curtas 
D. Luis I flta curva 5 Rs CE19 n/dent. uma margem curta. Carlmbo de pontos de Lis· 

boa (1) 
D. Luis I flta curva noo denteodo 5 Rs CE19 morgens normals. Carlmbo de pontos de 

Llsboa (1) 
D. Luis I flta curva 10 Rs CE20 duas margens curtas 
D. Luis I flta curva 10 Rs CE20 noo denteado, amarelo laranja uma margem curto 

carlmbo de pontos. Llgelro transparencla na base do selo 
D. Luis I flta curva 25 Rs CE22 noo denteado boas margens carlmbo de borros de 

Chaves 180 
D. Luis I flta curva noo denteado 50 Rs CE23 nco denteado. Margens normals. Carlm-

bo de pontos de Llsboa (1). Llgelra tronsparencla no tope 
D. Luis I flta curva 80 Rs CE24 margens curtas 
D. Luis I flta curva 100 Rs CE25 tem uma margem curta 
D. Luis I flta curva 120 Rs CE26 tem umo margem curta 
D. Luis I flta curva 20 Rs CE29 denteado 
D. Luis I flta curva 25 Rs CE30 denteado selo com charnelra 
D. Luis I flta curva 25 Rs CE30 denteado selo sem goma 
D. Luis I flta curva denteado 25 Rs CE30 c/carlmbo de barras 
D. Luis I flta dlrelta 25 Rs CE40 papeiliso dent. 12'/,. Carlmbo oval de Llsboa 26-12-

1879? Denteado Irregular 
D. Luis I flta dire Ita 25 Rs CE40. Papeiliso. Dent 12'/, Carlmbo redondo do Porto data· 

do 291 Jan/80. Descentrado 
D. Luis I flta dlrelta 25 Rs CE40 papeiliso dent. 12'/,. Fragmento c/os 2 selos oblltera· 

dos com carlmbo de barras (218) Tavlro um pouco descentrado 
D. Luis I flta dlrelta 100 Rs CE43. Papel Porcelana dent 12'/,. Carlmbo vloleta 11-ABR-91 

Llsboa 
D. Luis I flta dlrelta 100 Rs CE43. Papel Porcelano dent 12'/,. Carlmbo circular de Lis· 

boa. Tom lIIas forte. Um dente curto 
Jornaes 2'/, Rs CE48 popel 1150 dent. 11'/, 
D. Luisi flta dlrelta lORs CE49 novas cores. Dent. 13'/,. Coombe circular de Usboa5-1D-1880 
D. Luis I de perfil 25 Rs CE53 denteado 13'/, carlmbo de barras 
D. Luis I de perfil 25 Rs CE53 denteado 12'/, papeiliso 
D. Luis I de perfil 25 Rs CE53 dent. 13'/, algo Irregular. Tom azul clnzento corlmbo de 

Viana do Castelo. Descentrado 

47 



57 6.00 0 

58 6.00 0 
59 4.00 0 

60 5.00 0 
61 7.00 0 
62 6.00 0 
63 4.00 0 
64 25.00 0 
65 25.00 0 
66 37.00 **R 
67 10.00 0 
68 12.00 0 
69 5.00 * 70 12.00 * 
71 10.00 **R 
72 6.00 0 
73 90.00 * 74 3.00 * 75 8.00 0 
76 4.00 0 

77 7.00 0 
78 3.00 0 
79 5.00 0 
80 270.00 **/* 
81 6.00 ** 
82 14.00 0 
83 6.00 0 
B4 47.00 * 85 9.00 ** 
B6 7.00 0 
87 8.00 0 
88 135.00 * 89 35.00 0 
90 35.00 * 91 5.00 0 
92 8.00 0 
93 16.00 * 94 5.00 * 95 17.00 ** 
96 3.00 ** 
97 3.00 ** 
98 4.00 **/* 
99 3.00 ** 

100 3.00 ** 
101 5.00 ** 
102 22.00 * 103 5.00 ** 
104 5.00 ** 
105 3.00 ** 
106 5.00 ** 
107 4.00 * 108 10.00 * 109 6.00 ** 
110 3.00 ** 
III 6.00 ** 
ll2 3.00 ** 
ll3 5.00 ** 
ll4 5.00 ** 

D. Luis I de perfil 50 Rs CE55 denteado 12'/, carlmbo redondo a azul de 15/6/1882 
descentrado 

D. Luis I de perfil 50 Rs CE55 denteado 12'/, carlmbo oval das Caldas descentrado 
D. Luis I de frente 50 Rs CE58 denteado 12'/, popel Porcelana. Par obllterado c/ca-

rlmbo de 31 para 88 de Llsboa a vloleta 
D. Luis I de frente 50 Rs CE58 dent. 13'/, popel lisa carlmbo de barras bern centrado 
Taxa de Telegrama 2 Rs CE59 denteado 13'/, 
D. Luis I de frente 20 Rs CE62 popel Porcelana. Carmlm rosa 
D. Luis I de frente 25 Rs CE3 late de 4 selos com v6rlos tons 
D. Luis I de frente 500 Rs CE65 denteado 12'/, perfurac;:ao com uma estrela 
D. Luis I de frente 500 R CE65 denteado 12'/, 
D. Carlos 125 Rs CE70 denteado 11'/, 
D. Carlos I Mouchon 150 Rs CE136 
D. Carlos I Mouchon 500 Rs CE139 dent. 12'/, olga Irregular 
D. Carlos I 180 Rs CE147 selo novo sem goma 
Selos Postals do Madeira c/sobrecarga Republica CE 198 + 199 + 201. 2'/, Rs. 15/5 Rs e 

50 Rs 
Ceres 30c CE234 regomado 
Late de selos CE358 - 4.50. CE325 - 3.00. CE326 - 3.20. CE 377 - 1.00 
Serle Ceres com sobretaxa CE451/487 
Ceres revalldado 96c CE492 
Lusiadas 1931 CE513/530 + Lusiadas 1933 CE543/547 
Santo Ant6nlo c/sobrecarga CE554 - 15/40. CE555 - 40/15. CE556 - 40/25. CE558 - 40/ 

1.25 
1." Expo. Colonial Portuguesa CE551/563 
Tudo pela Nac;:ao CE570/574 
Leglao Portuguesa CE583/59O 
Caravelos 1943 serle 617/633. CE633 - 50.00 com leve sinai de charnelra 
Clenclas Agr6rlos CE634/5 + Expo Obras Publlcas CE695 + Guerra Junquelro CE729/30 

+ Congo Nac. das Pescas CE731/32 
Avelar Brotero CE642/643 + OTAN CE749/50 
Castel as de Portugal CE664/671 
Costumes Portugueses 2.' Emlssao CE677/84 
Costumes Portugueses 2.· Emlssao CE682 
Carovelas 1948 CE696/704 
Caravel as 1943 CE617/633 + Caravelas 1948696/694 
Caravelas 1948 CE696/704 
Avis CE710 - 1.75. CE7ll - 2.00 
Ano Santo CE719/722 
Museu dos Coches fecho de serle CE746 + 747 + 748 - 1.40. 1.50 e 2.30 
Cent. Marte S. Francisco Xavier CE759/762 
I.' Cent. Telegrafo Electrlco CE815/817 
6.' Congresso de Medlclna Tropical CE839/840 
Marte do Infante D. Henrlque CE863/868 
Ces6rlo Verde CE831/32 + GNR CE883/85 
Escutlsmo CE888/93 
Benflca CE904/05 + Campanha contra Fome CE906/08 + Conferencla de Paris CE909/ 

/11 . Serle CE909 /11 c/slnal de charnelra 
Sol colma CE937/8 + J.O. de T6qulo 1964 CE939/42 
Centen6rlo do DI6rlo de Noticlas CE943/44 
Congresso Naclonal do Translto CE945/47 
Late Series Portugal CE945/47 + CE958/6O + CE971/73 + CE 1028/30 
Late Series Portugal CE948/9 + CE953/5 + CE964/6 
Lote Series Portugal CE967/70 + CE974/76 
Lote Series Portugal CE977/78 + CE994/96 + CE1000/03 
Lote Series Portugal CE 1 017/19 + CE 1 020/21 + CE 1 025/27 
Late Series Portugal CE1014/16 + CE1020/21 
Late Series Portugal CE1025/27 + CE1031/37 
Lote Series Portugal CE1038/40 + CElO44/46 + CE1047/49 
Nascimento de Gogo Coutlnho CE1055/58 
Late Series Portugal CE1066/69 + CE1070/72 + CE1073/75 
Late Series Portugal CE1078/80 + CE1081/82 + CE1087/9O 
Lote Series Portugal CE 11 00/05 + CE 11 06/08 
Late Series Portugal CE1109/12 + CE1ll3/15 + CEll 16/18 
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1 b. 1 - castanho vermelho 
1 b. 11 - papel fino 
1 b. 2 - castanho amarelado 
1 b. 3 - cunho cansado 
lb. 31 - papel fino 
1 b. 4 - dupla impressao 

2 - 01 Jul - 2S rels. Cores: azul claro; azul es
curo; azul esverdeado. Tiragem estlmada 
4.888.729 

As caracteristlcas da "matriz" e do "pun
c;ao" existentes na Casa da Moeda, mostram 
que os selos originals naG foram impressos 
com este cunho, que s6 fol utlllzado, mais 
tarde, nas reimpressoes de 188S e posterlores. 
Assim, e de conclulr que os cunhos de servi
C;O desta taxa se extraviaram, tal como acon
teceu com os do selo de S reis. Face ao 
exame dos exemplares conhecidos, concluiu
se pela existencla de 3 Tipos dlstlntos: 

a - Tipo I (cunho I), popel medio ou es
pesso. Cunho utilizado nos selos originals. As 
"fitas" superior e Inferior, sao mals pequenas 
(em comprimento e larguro). No fita superior, 
a "C" e a ultimo "0" de CORREIO e, na Infe
rior, a "2" de "2S" e a "S" de REIS, estao mois 
pr6ximos dos extremos. A distancla entre as 
extremos do eixo horizontal da oval envolven
te da efigie e a cercadura exterior e de cer
co l/2mm. 

2a. 1 - azul claro 
20. 2 - azul escuro 
2a. 3 - azul esverdeodo 

b - Tipo II (cunho I retocado), popel me
dio ou espesso. Cunho utillzodo nos selos ori
glnais e reimpressao de 1863. 

Dlferenc;os em relaC;ao ao Tipo I: No 
burilogem as IInhos sao mais grossos, do que 
resulta estarem mols pr6xlmas umas dos ou
tros; iniciols F.B.F. mais nitldas; por vezes, pe
quenos pontos broncos em frente da efigie e 
pequeno fendo na cercaduro exterior do 
lodo dlreito, resultonte de ImperfelC;ao do 
cunho. Perolos parecem mais pequenos, of as
todos umes das outras. 

2b. 1 ~ azul 
2b. 2 - azul escuro 
2b. 3 - duplo Impressao (do relevo au do 

cor) 
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c - popel fino 

2c.l - azul 
2c. 11 - dupla Impressao 
2c. 2 - azul claro 
2c. 3 - azul escuro 
2c. 31 - duplo impressao 

3 - 21 Jul - SO rels. Cores: verde; verde amo
relo; verde azul. Popels: medio au espes
so. Tiragem estlmado: 179.400 

Desta taxa e conhecldo openas um uni
co Tipo. Dada a sua pequeno tlrogem e de 
presumir que openas tenha sldo feito um cu
nha de servlc;o, com a qual forom Impressos, 
tanto as originals como todos as reimpressoes. 
Quanta a Imperfelc;oes do cunha estao 
referenclados duos pequenas falhas no IInho 
do cercoduro exterior: no canto superior dl
relto, junto 00 ultimo '0" de CORREIO e, no 
lado Inferior, par baixo do olgorlsmo "S". Os 
selos originals podem ter, umo duas, au ne
nhuma destos falhas. 

3.1 - verde amarelo (popel espesso) 
3.2 - verde 
3.3 - verde azulodo 
3.4 - duplo Impressao (do cor) 

4 - 02 Jul - 100 rels. Cores: 1116s; 11I6s malvo. 
Popels: medlo, espesso au fino: tlrogem es
tlmado: 147.600 

Desta taxa tombem e conhecldo apenos 
um Tipo e, consequentemente, um s6 cunha 
de servic;o, pelo que se Ihe apllcam, na ge
neralldode, as mesmas conslderoc;oes feltos 
sobre 0 selo de 50 rels. No respeitante a ca
racteristlcos especlals, resultontes dos dlferen
tes estodos do cunha, encontram-se 
referenciodos as seguintes: empostomento do 
tlnto, em malor ou menor grou, nos contornos 
laterais do cercadura exterior mois pr6xlmos 
do morgem dlreito do popel (origlnais e 
reimpressoes de 1863, 188S, 1905 e 1928); a 
mesmo empastamento, no rnorgem esquer
da, somente nos relmpressoes de 1863, 188S, 
1905, 1928; pequeno fendo no IInha do 
cercadura exterior envolvente do numero 100 
do lodo dlrelto, junto do ornata Inferior 
(relmpressao de 1905, 1928 e 19S3). Nao sao 
conhecldos defeitos de impressao. 

4.1 -11165 
4.11 - popel fino 
4.2 - 11165 claro 
4.3 - 1i16s-malva (papels media au espes

so) 



UM ESTUDO DOS SELOS DE D. MARIA II 
1853 - 01 Jul·21 Jul 

D.a MARIA II 

Selos Impressos na Casa da Moeda, cu
nhados em relevo, em folhas de 24 selos (4x6), 
com desenho e gravuras de Francisco de 
Borja Freire, cujas iniclals - F.B.F. -, em relevo, 
foram Impressas em branco na parte Inferior 
da efigie. Goma amarelada e bac;a. Selos 
nao denteados, Impressos em papel liso, de 
espessura media espessa ou flna. 

- 01 Jul - S reis. Cores: castanho aver
melhado; castanho amarelado, Tlragem 
estimada 2.294.112. 

Desta taxa nao e conhecldo 0 paradelro 
da "matrlz" nem do "cunho de servic;o" (ex
traviados ou destruldos) utllizado na Impres
sao dos selos originals. Pela observaC;ao e 
exame dos selos exlstentes parece ser de 
conclulr que, para a sua impressao, foram 
utllizados 2 cunhos dlstlntos, uma vez que nao 
parece possivel que algumas das dlferenc;as 
observadas entre os Tlpos I elise tenham fI
cado a dever a retoques do cunho I 
desgastado: no cunho I contam-se 14 pero
las na parte superior do dladema, enquanto 
que no cunho II se contam 10/11 perolas; a 
distancia entre a parte mals elevada (sallen
te no cunho I) no diadema e as parolas da 
cercadura circular e de cerca de O,Smm no 
cunho I e de cerca 1 mm no cunho II. Dado 
que a altura do dladema e a mesma em 
ambos os cunhos (cerca de 1 mm), a dlferen
c;a das distancias as perolas (0,5 e 1 mm) nao 
pode ser atrlbuida ao desgaste/retoque do 
cunho I, mas sim a um novo cunho (II), com 0 
qual. na altura, entao j6 bastante desgastado, 
terao sldo feitas a reimpressoes de 1863. Foi 
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Cor. Joao A. Fernandes Bastos 

acelte a exlstancla de 3 tipos b6slcos: cunhos 
I e II e cunho III para as relmpressoes de 1885 
e seguintes. 

a - npo I (cunho I), papel medlo espesso 
ou fino. Cunho 56 utllizado nos selos originals. 
Nos arabescos, junto a cercadura curva dos 
4 cantos: pequenas IInhas em ongulo aberto, 
em forma de "boomerang" e, junto a parte 
recta da cercadura, pequenas lin has, a meio, 
separadas do corpo dos arabescos. A ponta 
da tranc;a, em caracol. est6 completa e a 
bem nitlda. 0 "0" final de CORREIO noo toca, 
normalmente, na cercadura Interior. A ponta 
do dladema a sallente. Alem destas diferen
c;as, ter em conta as)6 referidas. 

1 a. 1 - castanho vermelho 
1 a. 11 - papel fino 
1a. 2 - castanho 
1 a. 21 - papel fino 
1 a. 3 - cunho cansado 
1 a. 31 - papel fino 
1 a. 4 - dupla Impressao 

b - Tipo II (cunho II), papel medlo espesso 
ou fino. Cunho utilizado nos selos originais e 
reimpressoo de 1863. Nos arabescos, junto 6 
cercadura curva dos 4 cantos: pequenas Ii
nhas com IIgeira curvatura, a meio, em vez 
de forma de boomerang, e as pequenas 11-
nhas IIgadas ao corpo dos arabescos, em vez 
de separadas, como acontecla no Tlpo I. A 
ponta da tranc;a e mais curta, sem os zigue
zagues do Tipo I. Cabec;a mais pequena e 
contornos do carrapito mals recortados. 0 
'0" final de CORREIO toca no moldura. A 
ponta do diadema nao e saliente, como no 
cunho I. Ter em conta as diferenc;as j6 atr6s 
referidas. 

115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 

150 
151 
152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 
159 

160 

161 

162 

4.00 
20.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
7.00 
6.00 
3.00 
5.00 
5.00 
6.00 
4.00 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
5.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
4.00 
5.00 
4.00 
3.00 
6.00 
3.00 
7.00 
7.00 
6.00 
5.00 
5.00 

7.00 
33.00 
45.00 

40.00 

30.00 

40.00 

385.00 

6.00 

5.00 
3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

(1) 

** 

* 
(1) 

(1) 

** 
(1) 

(1) 

** 

** 

** 
** 

Lote SerIes Portugal CEll19/21 + CEl122/25 
Palsagens e Monumentos CEl126/45 
Late Series Portugal CEl155/57 + CEl158/63 
Lote Series Portugal CEll 64/66 + CE1171174 + CE1175/77 
Lote Series Portugal CEl178/80 + CEl184/87 + CEl188/90 + CEl191/93 
Late Series de Portugal CEl198/00 + CE1201/03 + CE1204/05 
Late Series Portugal CE1212114 + CE1218/23 + CE1233/35 
Lote Series Portugal CE1239/41 + CE1253/54 
Ana Santo 1975 CE1248/50 
Late Series Portugal CE1261/64 + CE1271174 
Late Series Portugal CE1277/78 + CE1279180 + CE1283/85 + CE1286/88 
Late Series Portugal CE1302/04 + CE1313117 + CE1318119 
Lote Series Portugal CE 1320/22 + CE 1323/26 + CE 1327/29 
Late Series Portugal CE1330/31 + CE1332/33 + CE1334/35 + CE1336/39 + CE1344/45 
Late Series Portugal CE1346/47 + CE1348/53 + CE1354/57 
Lote Series Portugal CE1380/83 + CE1384/89 
Late Series Portugal CE1390/91 + CE1392/93 + CE1394/97 + CE1398/99 
Late Series Portugal CE1404/07 + CE1409110 + CE1411114 + CE1415117 
Late Series Portugal CE1418/20 + CE1421/22 + CE1423/24 + CE143011432 
Late Series Portugal CE1433/34 + CEl441/46 + CE1447/48 + CE1449151 
Lote Series Portugal CE1452/53 + CE1454/55 + CE1456/57 + CE1458/63 + CE1464/65 
Late Series Portugal CE1466/69 + CE1470171 + CE1472173 + CE1474/79 
Late Series Portugal CE1480/85 + CE1486/91 + CE1492/95 
Late Series Portugal CE1496/97 + CE1498/99 + CE1500/0l + CEl502/03 + CE1504/09 
Late Series Portugal CE 1510115 + CE 1517118 
Late Series Portugal CE1519/20 + CE1521/22 + CE1523124 
Late Series Portugal CE1528/29 + CE1530/31 + CE1533/36 
Late Series Portugal CE1553/54 + CE1555/58 + CE1559/60 
Late Series Portugal CEl561 + CE1563/66 
Lote Series Portugal CEl567/68 + CEl569171 
Unlformes da For"a Aerea CEl645/48. Selos retlrados da cartelra 
Unlformes da For"a Aerea CEl645/48. Selos retlrados da cartelro 
Molnhos de vento CE1894/97 + Flares sllvestres CE1912115. Selos retlrodos das cartelras 
Unlformes do Exerclta CE1683/86. Selos retlrados da carte Ira 
Fellcltac;oes CE1943/46 + Navlos dos Descobrlmentos CE1964/67. Selos retlrados das 

cartelras 
AzuleJos - late dos 20 selos CE1516 a CE1743 
Tema Europa - late de 21 series completas de Portugal de 1960 a 1980 
Tema Europa 5 series de Portugal CE1041/43, CE1063/65. CE1097/99. CE1152/54. CE11811 

83 
Tema Europa - 8 series de Portugal CE869170. CE878/80. CE898/900. CE934/36. CE961 1 

63. CE983/85. CE997/99. CE1022/24 
Late selos usados de Portugal cerca de 25.000 exemplares + 5.000 exemplares estran

gelros lavados. Todas as taxas com repetlc;oes 
Late de selos usados de Portugal cerca de 8.000 exemplares + 14.000 exemplares es

trangelros. Todos lavados 
Lote de selos de Portugal. 187 series completas dos anos de 1969 a 1983 com valor de 

cat610go superior a 950 € 
Late de 7 selos de Portugal cam erros de Impressa 0: CE787 sel6. CE833 e de exposl· 

C;ao. CE 1 059 Vasco da Gama com barba branca. CE 1 092 desenho desloca· 
do. CEl363 trac;o Q de Portugal. CE1365 G de Portugal CE1375 arco Inter
rompldo 

Porteado tlpo etlqueta CE46 a CE52 
Porteado anos 1967 a 1984 CE65/81 

SELOS DAS COL6NIAS 

Emlssaes Gerais - V Centen6rlo Marte Infante D. Henrlque. 1960 7 provinclas. Falta a 
emlssao de Macau (Iote c/duas series) 

Emlssoes Gerais - Exposlc;oo Inlernaclonal de Bruxelas. 1958 8 provinclas (late c/duas 
series) 

Emlssoes Gerais - Sextos Congressos Inlernaclonals de Medlclna Tropical e Paludlsmo 
1958 8 provinclas (Iole c/duas series) 
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Emlssoes Gerais - Fatima 1967 7 provinclas + Reforma admlnlstratlva 1969 7 provinclas 
Emlssoes Gerais - Vlagem de Amerlco Tomas 6s Colonlas 1963 4 provinclas + Vasco 

do Gama 1969 7 provinclas + D. Manuel I 1969 7 provinclas 
Emlssoes Gerais - Vlogem de Amerlco Tomas 1963 4 provinclas + 40." Anlversarlo Re

volu<;oo Naclonal 1966 6 pravinclas + Aparl<;oes de Fatima 6 valores 
Emlssoes Gerais - Vasco do Gama 1969 7 provinclas + Reforma Admlnlstratlva 

1969 6 provinclas (noo fnclul Macau) + D. Manuel I 1969 6 provinclos 
Angola - 75 anlversarlo do Hospital D. Marla Pia CE403/405 (contem 2 series) 
Angola - Centenarlo do Descoberta do Welwltschlo Mirabilis CE406/408 (2 series) 
Angola - Vistas de Angola CE311/316 
Angola - UPU CE320 + 1." Expo. Fllatallco CE321 123 
Angola - Tlpos femlnlnos CE412/427 
Angola - Modolldades Desportlvas CE428/33 + Ordens Honoriflcas CE521 1530 
Angola - Conjuntos de 16 selos Isolados CE387 + CE411 + CE434/5 + CE455/6 + CE498 9 

+ CE501 + CE515 + CE518/20 + CE535 + CE553 + CE556 
Angola - Aerogramas - Ano Santo 1 .50 + 2.50 + 4.50 angolares. Novos em estado re-

gular. Um exemplar cam transparencla no polo de cologem 
Angola - Intelro Postal Ceres 1 Ctv Ceres 
Cabo Verde - D. Carlos 1150 Rs CE34 dent. 13 '1, 
Cabo Verde - Descobrlmentos CE266175 serle s/goma 
Gulne - Insectos CE270/279 
Gulne - Serpentes CE296/307 (2 series) 
Gulne - Nassa Senhora de Fatima Coroada CE397 8R (2 exemplares) 
Indio - Sobrecargas valores em escudos CE477/504 
Indio - Porteado CE53/57 2 series 
indio - Porte ado CE53/57 (Iote de 6 sarles) 
IndiO - Bloco TUmulo de S. Francisco Xavier CE4 
Mo<;amblque: Pel xes CE378 + 379 30.00 e 50.00 
Mo<;amblque - Imperia CE349 + Borboletas CE405 volores em Quodras 
Ma<;amblque - Pelxes CE377/378/379 20.00 + 30.00 + 50.00 
Mo<;amblque - Brasoes CE447 50.00 em quadra 
Lote de selos CE479 + CE502/3 + CE54 + CE517 + CE512/26 
Louren<;o Marques - Selos tlscals CE48/49 Intelros selos completos 
Companhla de Mo<;amblque - Elefantes com sobrec. 'Provlsorlo' 25/75, CE27 selo sl 

goma e peda<;o popel colo do 
Companhla de Mo<;amblque D. Manuel II c/sobretaxo e sobrecarga "Republica CE941 

105', alguns vol ores com gomas vldradas 
Companhla do Nlassa D. Carlos I CE43/44 15R/25R sobrec. 'Provlsorlo' + D. Manuelll 

com sobrecargo Republica CE52/63 selos com gomas defeltuasa 
Companhla do Nlassa - Porteado CE1I9 gomas vldradas 
Macau - COrDa 25 Rs CE4 Dent. 13'1, 
Macau - COrDa 80 Rs CE21 Dent. 13'1, 
Macau - D. Carlos I CE122, CE123 18AIl50 R e 18A/3oo R 
Macau - Conjunto de 6 selas Ceres com sobretaxa CE259, CE260, CE262, CE264, CE265, 

CE267 gomas vldradas 
Macau - Conjunto de 8 selos de CE420 a CE427 
Macau - FDC do 1." Slmp6s1o de Pslqulatrla Transcultural de 7.9.1981 com serle CE454/459 
Macau - Imposto Postal CE3/5 
Macau - Bloco cicio lunar CE33 
Macau - Ano lunar do Porco, cartelra CE759x5 
Macau - Ano lunar do Coo cortelra CE720x5 
Macau - Ano lunar do Dragoo cartelra CE562x5 
Macau - Vorondas de Macau CE899/904. Folha especial com duos series sequenclals 
Macau - Leques tradlclonals chlneses. Folha especial CE906/909 com 4 series olterna· 

das 
Timor - Indigenas CE268 3P fecho de sarle 
Timor - Carta Geogratlca valor em escudos CE305/314 lote de 2 series 

ETIQUETAS 

Froma CE1 fran quia OOB.5. Lote de 7 etlquetos deste valor das maqulnas n.'" 1 07 
Frama CE1 franqula 008.510te de 5 etlquetas deste valor com carlmbos de Albufelra, 

Faro, Logos, Portlmoo e Vila R. de St." Antonio 
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EDITORIAL 
Chegou 0 momento de nos despedlrmos dos nossos prezados leitores 0 mesmo e dlzer dos 

nossos estimados cons6cios. 
Com efeito, resolvemos nao recandldatarmo·nos a presldancla da dlrecc;:ao do C,F,P .. ao 

mesmo tempo que deixamos, tambem, a dlrecc;:ao deste Boletim, Fizemo"lo voluntariamente, sem 
quaisquer pressoes fosse de quem fosse, antes pelo controrio. 

lodos os que exercem uma activldade por mera "carollce" devem ter a consclancia de 
que, chegada a hora, deve "passar-se 0 testemunho", particularmente quando se tem "quase" 
a certeza de que a "nau" fica em boas maos. Escrevemos "quase" porque sao os s6clos que tam 
a Oltlma palavra quando usarem 0 seu direito de voto. 

As razoes que levam um dlrlgente a deixar determinado cargo pod em ser as mais diversas. 
No nosso caso sentimos que os anos jo nos vao pesando, comec;:ando a faltar apetancia para 
ocupar cargos de direcc;:ao particularmente em Agremlac;:oes com a grandeza do nosso querido 
Clube. Porem, a razao mais forte, que todos os cons6cios compreenderao, eo desejo que temos 
de alcanc;:ar plena IIberdade para assumlr compromlssos que nos dao satlsfac;:ao e cuja respon
sabllidade para os cumprlr controlamos a nosso belo prazer, 

Estamos consclentes que cumprimos 0 nosso dever do melhor manelra que pudemos e sou
bemos. Fizemos 0 que nos foi possive!. 

No hora do despedlda seja-nos permitido recordar, mais uma vez. que a malor satisfac;:ao 
que tlvemos 00 longo dos 9 anos que presldimos aos destlnos do C.F.P. fol a reallzac;:ao do 
Exposlc;:ao Filatellca Naclonal "Llsboa 2000", dado que 0 nosso Clube ho 40 anos que noo 
organizava um evento deste nive!. Demos 0 nosso melhor, dedlcomo-nos de corpo e alma oeste 
certame alnda noo refeltos do acldente que tlvemos nos Instalac;:oes do Clube. E devemos 
confessor, aqul e agora, que 0 maior premlo que tivemos, 0 que nos deu mals prazer, foram as 
palavras generosas que no fim do certame nos diriglu 0 IIustre Presldente do Federac;:oo Portuguesa 
de Fllatella/APD, Senhor Pedro Vaz Pereira, Mas e de toda a justic;:a recordar a excelente e 
extraordlnoria colaborac;:oo dada por aquela personalidade, bem como 0 apoio Indlspensovel 
de toda a equipa que trabalhou no evento. 

Este Importante acontecimento filatelico bastou-nos para que tivesse sido grande 0 prazer 
de termos presidido 00 CFP durante os nove Oltimos anos. 

Conslderamos, asslm, pec;:o perdoo do Imodestla, que "saimos pela porta grande". Soubemos 
sair a tempo 0 que €I sintoma de que os nossas faculdades ainda funclonam em pleno. 

Esperamos e desejamos que a "equlpa" que val assumlr as responsabilldades de dlrigir 0 
Clube saiba, com dedicac;:ao, disponlbllidade, conhecimento dos novos metodos de trabalho 
resultantes dos avanc;:os tecnol6gicos e novas idelas, modernlzar as estrutura do CFP procurando 
elevar alnda mals alto 0 seu nome e prestigio aquem e alem frontelras. 

A todos os associ ados do nosso Clube onde contamos muitos e verdadeiros amlgos; a todos 
os colegas, sem excepc;:oo, que colaboraram com extrema dedlcac;:oo e competancla durante 
os anos em que estivemos a frente dos destlnos do CFP; aos dlstlntos colaboradores que, com os 
seus magnificos artlgos, tornaram possivel que 0 Boletlm seja conslderado um dos melhores no 
seu genera que se publica no pais; aos amlgos anunclantes que nos ajudaram a mlnorar os custos 
do nosso 6rgoo oficlal; aos cn - Correios de Portugal. SA com quem mantlvemos as melhores 
relac;:oes Instituclonals e noo s6 e, final mente, aos dirlgentes do Federac;:oo Portuguesa de Filatelia/ 
APF e em particular 00 seu IIustre presldente, Pedro Vaz Pereira, dedlcado assoclado que muito 
colaborou com 0 CFP durante os nossos mandatos, fica aqul expressa a nossa profunda gratldoo, 

Apenas uma palavra, multo especial de agradecimento ao fundador do CFP, 0 nosso estl
modo amigo Comendador Jose Rodrigo Dlas Ferreira que, 00 longo de quase 60 anos, tem tra
balhado com extrema dedicac;:oo e, por vezes, com sacrlficio a bem do seu e nosso Clube. 

Estamos convictos que a nova "equipa" que val assumlr 0 comando do CFP noo presclndlro 
do colaborac;:oo prestimosa e Imprescindivel deste nosso colega (Iegenda viva do Clube) a quem 
efusivamente abrac;:amos, 

Eurico C.E, Lage Cardoso 
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Podem Jazer parte das nossas recordar;oes ... 
216 10.00 

, 217 15.00 

218 5.00 
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222 7.00 UMA CORDA , 
223 14.00 
224 5.00 
225 7.00 E UMA ARVORE! 
226 4.00 
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Mas hoje qllere1710S l11ais ... 229 4.00 
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Frama CE1 franqula 022.5. Lote de 2 etlquetas deste valor das moqulnas n.'" 8 e 9 
Frama CE1 franqula de 001.0 lote de 7 etlquetas deste valor das moqulnas n. '" 1 a 7 
Frama CE1 franqula de 002.0. Lote de duas etlquetas das moqulnas n.'" 2 e 4 
Frama CE1 franqula de 005.0. Lote de 5 etlquetas deste valor das moqulnas n.'" 1. 2. 

3, 6,7 
Frama CE1 franqula de 019.0. Lote de 5 ellquetas desle valor das moqulnas n," 1. 3, 

5.7 
Frama CE1 . Franqula de 001 .0. Lote de 8 etlquetas deste valor com carlmbos de 

Portlmco, Terrelro do pac;:o, Faro, Santa Marta, Fllatella, Vila Real de Santo 
Antonio, Albufelra e Logos 

'Correlos sempre e em toda a parte· C2 com Impressco da taxa a '0· 
'Correlos sempre e em toda a parte· C2 com Impressco do taxa a '0· 
Frama CE1 moqulna n.' 8 1986 franqulas 22.5 + 52.5 + 68.5 
Frama CE1 moqulna n.' 91986 fronqulas 22.5 + 52.5 + 68.5 
Frama CE1 moqulna n.' 10 1987 franqulas 25.0 + 57.0 + 74.5 

CORREIO AEREO 

Helice CE1 , 2, 3, 4, 6, 8 e 9 CE5 com um dente curto 
Helice CE8 15.00 goma defeltuosa 
Helice CE4 3.00 goma defelluosa 
Sobrescrlto com selos da Companhla de Moc;:amblque CE187 e 186, clrculado da Belra 

27.1 .40 para Llsboa 5.2.40 com etlqueta Por Avlco/Par Avlon 
Moc;:amblque correlo aereo CA22 com goma defeltuosa 
Sobrescrlto com selos da Companhla de Moc;:amblque CA22 e CA24 clrculado da Belra 

30.6.36 via Rodesla Salisbury 2.7.36. Carlmbo de chegada a Llsboa de 14.7.36. 
Etlqueta reglsto do Estac;:co do Belra e Por Avlco/Par Avlon 

Sobrescrllo clrculado com selos da Companhla de Moc;:amblque CE5 e CE22 clrculo-
do da Belra 4.8.38 para Llsboa 10.8.38 com ellqueta Par Avlon/By Air Mall 

Etlquetas Avlco Naclonals e Estrangelros. Cerca de 600 exemplares. Multas repetlc;:6es 

DIVERSOS 

Bloco Centeno rio do Selo Postal N.' 3. Leve sinai de charnelra. Goma original 
Blocos de Portugal n.' 17 e 25 lote de 2 blocos 
Blocos de Portugal n.' 28 e 32 lote de 2 bloc os 
Blocos de Portugal n. · 25 e 27 lote de 2 blocos 
Blocos de Portugal n. ' 45 e 55 
Blocos de Portugal n.' 60 especles marlnhas 
Blocos de Portugal n.' 69 J. Olimplcos de Los Angeles 
Blocos de Portugal n.' 87 Comela Halley 
Blocos de Portugal n.' 92 Cent. do Disco 
Blocos de Portugal n.' 97 Evora Patrlm6nlo Mundlal 
Blocos de Portugal n.' 99 J. Olimplcos de Seoul 
Blocos de Portugal n.' 106 Transportes de Llsboa 
Blocos de Portugal n.' 107 200 anos da Revoluc;:co Francesa 
Intelros Posta Is OM 178 A/B 5. ' anlversorlo do 25 de Abril. ConJunto de 41P 2 Novos e 2 

obllterados com carlmbo comemoratlvo 25 de Abril 1979 dla da Llberdade. 
Emlssco 10.000 de cada 

1948 Nasclmenlo de S. Joco de Brllo 30c CE691 Prova Par nco denteado c/goma e 
bordo de folha tom verde 

Pagel as emltldas pelos crr. Lote de 161 exemplares todas dlferentes, com e sem fu
ros de arqulvo 

Bllhete Postal lIustrado de Shangal (fotografla de um electrlco) clrculado daquela 
cldode em 25.7.10 para S. Martlnho do Porto 17.8.10 via Siberia (c/carlmbo a 
azul) e Penacova (carlmbo de 16.8,10) com selo da Chino Imperial 

Postal lIustrodo da Botolho, clrculado em 1929 para Braga com selos Ceres CE488 e 
CE489 

Lote de 20 doeumentos de selos de reelbo 
Carta clrculada de Bareelos para 0 Porto em 1853, earlmbo nominal de Bareelos BCL-

1 selo fix~ de SO R ambos a azul na frente carlmbo datado do Porto PRT-19 
de 24.3.1853 no verso 
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3.00 ~ Sobrescrlto do Comissao Municipal de Turlsmo com gravura. aluslva a Sintra. Clrcula-
do de Sintra-viia 20-11-69 para os EUA Massachusset - 2.11.69 via Llsboa 
20.11.69 e devolvldo para Portugal. Carlmbos de Llsboa 7.3.70 e Sintra 
Estefonla 9.3.70. Com dlversas marcos postals amerlcanas. Vorlos selos do serle 
Cavalelro Medieval. Tem furos de arqulvo 

4.00 ~ Correlo Ferrovlorla - Sobrescrlto clrculado de Roma 26.2.34 para Llsboa 3.3.34 com 
carlmbo Italiano Roma 26.2.34/Ferrovla C7 selo Yvert-Italia 316 

5.00 ~ Correlo Ferrovlorlo - Sobrescrlto clrculado de Paris (Gare Austerlitz) 4.12.32 para Lls-
boa 7.12.32 (Indlca<;:oo manuscrlta) via Sud Express com selo Yvert Fran<;:a 
290 

4.00 ~ Sobrescrlto particular frances clrculado de Vichy 14.9.32 para Llsboa 18.9.32 com 
flomula francesa e portuguesa 'Vlsltas a grande Exposl<;:oo Industrial Portu-
guesa Usboa Set. 2 Nov. 1932" c/selo Yvert Fran<;:a 181 

6.00 C!l Sabrescrlto particular frances clrculado de Paris 27-2-28 para Usboa 1.3.28 c/selo Yvertt-
Fran<;:a 181 (2) e 244 e etlqueta de reglsto de Paris 

6.00 ~ Carta clrculada de Santarem para Llsboa em 1849 com carlmbo oval 'Santarem- e 
redondo '3 Llsboa 10" e selo flxo de 40 Rs. todos a azul 

6.00 C!l Carta clrculada de Santarem para Llsboa em 1848 c/carlmbo oval 'Santarem" e re-
dondo '26 Llsboa 10" e selo flxo de 25 Rs todos a azul 

6.00 ~ Sobrescrlto com selos 40c CE406 Ceres Londres e lOc CE14 Pad roes do Grande Guer-
ra 

3.00 ~ Lote de 3 pe<;:as clrculadas. Ambulonclas Norte I + Sernadas (Avelro) + Carlmbo nu-
merlco n.' 44 

3.00 Etlquetas de reglsto estrangelras. Cerca de 850 exemplares. Multas repetl<;:oes 
3.00 Vlnhetas propaganda fllatellca e outros. Cerca de 220 exemplares. Multas repetl<;:oes 
3.00 0 Lote de selos de reclbo usados cerca de 1150 exemplares (+ ou -). Multas repetl<;:oes 

Lote anulado 
23.00 Lote de 300 selos perfurados antlgos e modern os. taxa base. comemaratlvos. taxas 

altos. Isolados. em tlros. pares. quodros. Tem repetl<;:oes (late aver) 
13.00 Late de 59 selos perfurados todos dlferentes antlgos e modern as. Contem varledades 

LlTERATURA 

20.00 'THE RYOKEIISHIKAWA Collection" Cotologo do lelloo efectuado em Londres em 4/5-
12-1980. Volume lIustrado com 256 poglnas a cores e encadernado 

10.00 'Catalogue offlclel de 10 Societe Fran<;:alse de TImbrologle" 1904. Volume lIustrodo com 
1793 poglnas e encodernado 

20.00 'THE OVERLAND MAIL. A postal historical study of the moll route to India" Autor Jonh 
K. Sindeboiton. Volume encadernado com 174 p6glnos 

10.00 'STAMP of GREAT PRICE" autor Neville R. Stochen 1932. Volume lIustrodo com 238 po-
glnas encadernado 

3.00 'COVERS of the WORLD Carried by French Moll Boats" Cat610go de lelloo colec<;:oa 
N Robert. Londres 1982. Volume profusamente lIustrodo 

Data limite de recepc;:ao de ofertas: 17 de Fevereiro de 2003 (segunda-feira) 
Para 0 Boletlm n.2 399. a salr em Abril de 2003. s6 se aceltam lotes. 
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