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Lot 587 - One of the most important items of Macao Philately has been discovered. It is a postal bag, used for sen-
ding official correspondence from the governor of Macao to the secretary of state of the navy and overseas territories. 
It consists of a bag in red silk, with golden handwritten destination and identifying the sender. (1819/1821), in Rio de 
Janeiro.
The inscriptions in the bag are the following:
Ao Illtº e Ex.mo Snr  / Conde dos Arcos / Guarde-o Deus Muito anos / Do Conselho d’Estado, Gram Cruz da ordem 
de Aviz / Tenente general dos Reais Exércitos, Ministro e Secretário de Estado Dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos / Ala, Ala, Ala / Do Governador e Capitão General da Cidade de Macao
“To his Excy / Conde dos Arcos / Let god let him live many years / Member of the council of State, Great Aviz Cross, 
General of the Royal Army / Minister and secretary of state of the navy and overseas territories / Rush, rush, rush / 
From the Governor and Captain General of the City of Macao.”

The Count of Arcos, Marcos de Noronha e Brito (02.1818 - 1821) had the charge of secretary of Overseas Territories. 
He was nominated in Rio de Janeiro, after the Portuguese royal family left for Brazil, when Napoleon’s French army 
invaded Portugal. The governor of Macao was José Ozório de Castro Cabral de Albuquerque (VII.1 1817 to 1822)
The quality of the bag is superb, no tears, holes, or soiling, closing cords. As far as I know there are only 3 postal 
bags in existence: one with Luís Frazão (internal Portuguese mail), one at the postal museum in Lisboa (from Bahia 
* Brazil) and this one from Macao.



3

Leilão Especial 
Comemorativo dos 77 anos 

do clube filatélico de portugal

24 - OUTUBRO - 2020 * 14H30

Campo Grande, 380 * Lisboa
Sala A da Fundação Cidade de Lisboa 

Contactos
Telefone: 218 123 936 

e-mail: geral.cfp@gmail.com
As licitações para os lotes do correio devem dar entrada na sede do Clube até às 

14H00 do dia 23 de Outubro de 2020

Exposição de lotes
Na sede do C.F.P. à Av. Almirante Reis 70 - 5.º DTO

Quintas e Sábados das 14H30 às 19H00
Nos outros dias da semana por marcação por email ou telefone 

(só atendemos no período da tarde)
No dia do Leilão na Fundação Cidade de Lisboa

das 10H00 às 12H00
Através da nossa página WEB

www.cfportugal.pt
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LEILÕES INTER-SÓCIOS
Regulamento

  1. Os leilões inter-sócios são destinados exclusivamente a sócios do Clube Filatélico de Portugal, com as 
suas quotas em dia.

  2. Todas as transações relativas a este leilão são efectuadas em Euros. Os pagamentos podem ser efectu-
ados noutra moeda segundo o câmbio oficial do Banco.

  3. O preço inicial é o mínimo a que pode ser adjudicado cada lote.

  4. Sobre o preço global da adjudicação incidirá uma taxa líquida de 10 %. Esta verba destina-se a financiar 
obras de conservação e reparação da Sede, bem como para a constituição de um Fundo para Aquisição 
de Sede Própria (TAXA SEDE).

  5. Os lotes serão vendidos pelo maior lance. Em caso de um único licitante será vendido pelo preço base.

  6. Os sócios poderão licitar por correspondência. Nas licitações por correspondência os lotes serão atri-
buídos à proposta mais elevada, que o receberá pelo lance imediato ao último, quer seja efectuado por 
correspondência ou na sala. Em caso de igualdade de montantes nas propostas por correspondência 
para um determinado lote, este será adjudicado à oferta que tiver chegado em primeiro lugar.

  7. As propostas serão feitas em Euros de acordo com a seguinte tabela:

       Até 50 €          2 €  De 1.000 € a 2.000 €  100 € 
       De   51 € a  100 €    5 €  De 2.000 € a 5.000 €  200 €
       De 101 €  a 200 €  10 €  Acima de 5.000 €   500 €
       De 201 €  a 500 €  20 €
       De 500 € a          1.000 €  50 € 
                     
  8. Os sócios compradores pagarão pelo lote o preço por que o licitaram, acrescido da Taxa-Sede e das 

despesas de envio. Os lotes são expedidos por “correio registado” por conta e risco do sócio comprador 
ou, a pedido escrito, com “valor declarado”.

  9. Só são aceites reclamações dentro do prazo de 8 dias após a recepção dos lotes pelo sócio comprador.

10. O leiloeiro é quem regula as licitações e em caso de qualquer conflito de interesses entre compradores, 
a sua decisão prevalece.

11. Os lotes estarão em exposição na sede do Clube Filatélico de Portugal, assim como através da nossa 
página Web (www.cfportugal.pt).

12. Por indicação do sócio vendedor poderá haver lotes com reserva de preço e o lote não será vendido 
por valor inferior. O valor da reserva é sigiloso.

13. O pagamento dos lotes atribuídos terá de ser efectuado em Euros (EUR) por cheque, transferência 
bancária ou vale postal em nome do Clube Filatélico de Portugal ou Paypal + 6%

14. O prazo de pagamento não deverá ultrapassar 20 dias, sob pena de perda de direito aos lotes adjudi-
cados, incorrendo o sócio comprador em pena de exclusão em leilões posteriores.

15. Não são aceites devoluções de lotes inscritos na rúbrica “Lotes e Acumulações”, nem de lotes com a 
informação na descrição “Lote a ver”.

16. Em casos omissos neste Regulamento serão válidas as resoluções da Direção do CFP
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Índice
 A partir das 14H30

   1 - Portugal                     0001

   2 - Portugal - Período pré-adesivo      0002 - 0031

   3 - Portugal - Selos e correspondências      0032 - 0145

   4 - Portugal - Inteiros Postais       0146 - 0175

   5 - Portugal - Marcofilia em emissões Borja Freire e D. Luís I   0176 - 0272

   6 - Açores e Distritos Postais       0273 - 0292
    
   7 - Madeira e Funchal        0293 - 0306

   8 - Ultramar         0307 - 0308

   9 - Angola e Congo          0309 - 0398

 10 - Cabo Verde         0399 - 0446

 11 - Guiné          0447 - 0498
 
 12 - Índia            0499 - 0586

 13 - Macau          0587 - 0685
 
 14 - Moçambique         0686 - 0724

 15 - Inhambane         0725 - 0732

 16 - Lourenço Marques        0733 - 0744 
   
 17 - Companhia de Moçambique       0745 - 0755

 18 - Companhia do Niassa        0756 - 0757

 19 - Zambézia         0758 - 0758

 20 - São Tomé e Príncipe        0759 - 0784

 21 - Timor          0785 - 0817

 22 - Brasil          0818 - 0821
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SIMBOLOGIA

***        Selo novo sem charneira     
**          Selo novo com charneira 
*            Selo novo sem goma    
8          Selo UsadoUsado        
*   Carta
JOR      Jornal
CNT     Cinta
PI          Postal ilustrado
&         Livro
FRG     Fragmento
DOC    Documento
IN         Inteiro Postal novo
IC         Inteiro Postal circulado
BLC     Bloco
PRV     Prova
Q    Correio aéreo
Lote      Lote de exemplares
TLG     Telegrama
AER     Aerograma
R           Reimpressão
ETQ     Etiqueta
PM       Postal máximo
CRT     Carnet ou carteira
DES      Desenho
NT        Nota bancária
MD       Moeda
(*)         Selo regomado
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COLEÇÕES ESPECIALIZADAS

1 F Lote SELOS PRIVATIVOS DE PORTUGAL – Coleção especializada, com estudo das emissões 
da Cruz Vermelha Portuguesa, União dos Atiradores Civis Portugueses, Assistência Nacio-
nal aos Tuberculosos e Sociedade de Geografia de Lisboa, incluindo selos novos e usados, 
sobrescritos circulados, provas, erros, ensaios, etc.. Montada em 130 folhas de exposição 
tipo Lindner, provavelmente o maior espólio jamais reunido destas emissões, com exempla-
res de grande raridade e alguns deles únicos. Esta coleção participou em diversas exposi-
ções nacionais e internacionais, obtendo sempre medalha de ouro nas participações nacio-
nais e bilaterais com Espanha e Brasil (Iberphila, Philaibéria e Lubrapex), com a pontuação 
máxima de 89 pontos em 100 nas exposições Philaibéria’02 em Santo André e Philaibéria’04 
em Estremoz. Foram-lhe ainda atribuídos diversos prémios especiais e felicitações do júri 
pela qualidade do material filatélico e originalidade.

35.000.00

001
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PORTUGAL

     Pré-filatelia

2 F * Albergaria-a-Velha – A preto, LF ALB2 em carta datada de Albergaria-a-Velha (21.01.50) 
para o Porto (22.01.50) com o porte de 20 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 500.00.

100.00

3 F * Alonquer / Segura – A sépia, LF ALQ-S1 em carta datada de Alenquer (22.10.1815) para 
Óbidos, isenta de porte (RS). Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações. Conheci-
dos dois exemplares.

750.00

4 F * Aljustrel – A preto, LF AJT1 em carta remetida de Aljustrel (??.06.1833) para Beja, isenta de 
porte. Exemplar sem reparações, utilizado para escrita posterior. Valor de catálogo € 600.00.

100.00

5 F * Almada – A preto, LF ALM1 em carta datada de Almada (03.07.34) para Setúbal, isenta de 
porte (SNR). Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conservada e muito rara. 
Apenas conhecidos dois exemplares.

900.00

6 F * Arouca – A vermelho, LF ARC1 em capa de carta não datada remetida de Arouca para o 
Porto, com o porte de 30 reis batido a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações 
com a marca bem batida. Valor de catálogo € 300.00.

50.00

7 F * Arruda / Segura – A verde, LF ARV-S1 em carta datada de Arruda (08.08.39) para Lisboa (08.08.39), 
isenta de porte. Exemplar sem defeitos nem reparações. NÃO CATALOGADA NESTA COR. 

750.00

8 F * Avis / Segura – A sépia, LF AVS-Sms1 em carta datada de Avis (16.08.49) para Lisboa (17.08.49) 
isenta de porte (SNR). Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conservado.

500.00

9 F * Basto (Celorico de) – A sépia, LF CBT1 em carta datada de Celorico de Basto (16.08.18) 
para o Porto, com o porte de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 300.00.

100.00

009

010
008

007

006004

005

003
002
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10 F * Beato – A azul, LF BAT1 em capa de carta circulada do Beato (Pequena Posta de Lisboa), 
para a Rua Nova da Palma em Lisboa (21.03.53), com o porte de 20 reis batido a azul. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conservado. Único exemplar conhecido.

1.750.00

11 F * Beja / Segura – A sépia, LF BJA-Sms2 em capa de carta não datada circulada de Beja para Faro, 
isenta de porte (SNR). Exemplar sem defeitos nem reparações. Único exemplar conhecido.

750.00

12 F * Carregado – A preto, LF CRG1 em carta datada do Carregado (30.08.46) para Lisboa, com o porte 
de 20 reis manuscrito a sépia. Exemplar raro, bem conservado, sem defeitos nem reparações.

750.00

13 F * Crato – A sépia, LF CRT1 em carta datada do Crato (10.05.34) para Abrantes, isenta de 
porte (RS). Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conservado.

300.00

14 F * Figueira – A sépia, LF FIG1 em carta datada da Figueira da Foz (29.09.1802) para Coimbra 
com o porte de 20 reis batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 500.00

200.00

15 F * Filgueiras – A vermelho, LF FGL1 em carta datada de Felgueiras (16.11.1812) para Braga, 
com o porte de 20 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a 
marca bem batida. Valor de catálogo € 700.00.

280.00

16 F * Golegan / Segura – A sépia, LF GLG-Sms1 em carta datada da Golegã (29.10.23) para 
Santarém, isenta de porte (RS). Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conser-
vada. Conhecidos apenas dois exemplares.

900.00

17 F * Gouvea / Segura – A vermelho + manuscrita a sépia, LF GVA-S1 e LF GVA ms em carta 
datada de Gouveia (10.05.1827) para a Covilhã, isenta de porte (RS). O interior da carta é 
uma fotocópia do original. Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações, muito bem 
conservado. MB e MR. Conhecidos dois exemplares. Não cotado no catálogo.

600.00

18 F * Lapa – A sépia, LF LPA1 em carta datada de Vila da Ponte (07.12.28) para Coimbra, com 
o porte de 50 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem 
conservado. Valor de catálogo € 600.00

200.00

19 F * Maiorca – A sépia, LF MRC1 em carta datada de Maiorca (23.12.51) para Coimbra, isenta 
de porte (SNR). Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conservado, muito raro.

1.250.00

011

018
019
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012
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20 F * Miranda – A sépia, LF MDR1 em carta datada de Sendim (27.09.49) para o Porto (06.10.49) 
com o porte de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 250.00.

40.00

21 F * Sacavém – A sépia, LF SCV1 em impresso circulado de Sacavém (1822) para Coimbra, 
com o porte de 50 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Único 
exemplar conhecido.

1.500.00

22 F * Santarém / Franca – A azul, LF STR-PP1 em carta datada de Santarém (27.10.51) para 
Lisboa (29.10.51) com o porte pago de 40 reis manuscrito a sépia. No verso manuscrito 
“Franqueada”. Exemplar sem reparações, com ligeiros defeitos. Único exemplar conhecido.

1.600.00

23 F * Sertã – A sépia, LF SRT1 em carta datada de Sernache de Bom Jardim (11.05.48) para 
Lisboa (17.05.48), com o porte de 30 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, muito bem conservado.

300.00

24 F * Thomar / Segura – A sépia, LF TMR-S1 em carta datada de (22.09.38) para Lisboa 
(24.09.38) isenta de porte (SNR). Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem con-
servado. Único exemplar conhecido.

1.200.00

25 F * Tondela / Segura – A sépia, LF TND-S1 em carta datada de Tondela (30.10.28) para Vi-
seu, isenta de porte (RS). Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conservado. Único 
exemplar conhecido.

750.00

26 F * Torres Novas / Franca de Poete – A azul, LF TNV-PP1 em carta datada de Torres Novas 
(27.12.52 para Lisboa (29.12.52), com o porte pago de 25 reis batido a azul. Em lisboa levou a 
marca Franca. Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conservada, com a variedade 
na marca “FRANCA / DE POETE” em vez de “FRANCA / DE PORTE”. Único exemplar conhecido.

1.500.00

27 F * Torres Novas / Segura – A sépia, LF TNV-Sms1 em carta datada de Torres Novas (23.12.18) 
para Santarém, com o porte de 30 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem repa-
rações, muito bem conservada. Único exemplar conhecido.

1.250.00

28 F * Vianna / Segura – A azul, LF VCT-S3 em capa de carta datada de Viana (03.01.43) para 
Paredes de Coura, isenta de porte (SN). Exemplar sem defeitos nem reparações e muito 
bem conservado. Valor de catálogo € 750,00.

250.00
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29 F * Villa do Conde / Segura – A sépia, LF VCD-Sms2 em carta datada de Vila do Conde (12.10.1812) 
para o Porto, isenta de porte (RS). Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conser-
vado e de grande raridade. Conhecidos 3 exemplares. Valor de catálogo € 850,00.

300.00

30 F * Cor.º Maritimo / Lisboa – A preto, LF LSB-CM1 em carta datada de Pernambuco (04.12.26) para 
Lisboa, com o porte de 80 reis batido a preto. Exemplar sem reparações e ligeiro defeito no papel.

40.00

31 F * Maranhão – A preto, LF MRH2 em carta datada de Maranhão (13.12.1799) para Lisboa, 
com o porte de 120 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Rara 
circulação no Século XIII.

     Selos e correspondências

60.00

32 F  1853 – D. Maria II. MF1, 5 reis castanho avermelhado, cunho I, com duas margens de luxo, 
uma normal e uma curta. Exemplar sem reparações com um pequeno ponto transparente. 
Valor de catálogo € 5.200.00.

750.00

33 F () 1853 – D. Maria II. MF1, 5 reis castanho vermelho, cunho I, com goma não original, com as-
sinatura no verso “M.A.”, com duas margens curtas e duas largas. Certificado de peritagem 
de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 7.600,00.

500.00

34 F 8 1853 – D. Maria II. MF1, 5 reis, castanho avermelhado, cunho I. Exemplar em papel liso fino, 
com margens de luxo. Valor de catálogo € 1.600,00.

300.00

35 F  1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho I, com margens de luxo. Exemplar assinado no 
verso sem reparações com o quadro aberto no bordo direito e goma não original. Valor de 
catálogo € 2.000.00.

200.00

36 F  1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul claro, cunho I, com margens normais. Certificado de 
peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.000,00.

150.00

37 F  1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com duas margens normais e duas curtas. 
Certificado de peritagem do NFACP, Lda.

120.00

38 F 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis verde, papel liso médio. Exemplar canto de folha com boas 
margens, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “61 – GUIMARÃES”, tipo 20 bar-
ras. Valor de catálogo € 1.800,00.

150.00

39 F 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis verde-azul, com margens de luxo. Exemplar usado com ca-
rimbo de barras da 1.ª reforma “62 – LIXA”, tipo 6.8.6, algo oleoso. Certificado de peritagem 
de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 3.800,00.

500.00

40 F () 1853 – D. Maria II. MF4, 100 reis lilás, papel liso fino. Exemplar novo, com goma não original, 
assinado no verso, com algumas manchas amareladas e margens curtas. Certificado de 
peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 35.000,00.

2.000,00

038037036035034033032

031
030

029



12

41 F R 1853 – D. Maria II. Reimpressões de 1885. MF 1/4. Série completa de reimpressões, com 
boas margens. Valor de catálogo € 970,00.

150.00

42 F R/ 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10, 5 reis castanho bistre. Bloco com 8 reim-
pressões de 1863, bordo superior de folha, com goma original e aderências em alguns selos. 
MB e MR. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 1.600,00+++.

160.00

43 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10n, 5 reis castanho, tipo VII, papel liso médio, 
não denteado. Exemplar sem reparações, com dois cortes, com boa cor e relevo, com uma 
margem de luxo, duas normais e uma curta. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 245.00.

40.00

44 F * 1856/58 — D. Pedro V, cabelos anelados. CE12 (linhas duplas), 25 reis azul, com margens curtas 
em carta circulada de Niza (06.02.1858) para Cintra, sendo daí reexpedida para Lisboa (09.02.58). 
Pela reexpedição foi porteada com 40 reis por falta de selo de franquia. Carimbo numérico da 1.ª 
reforma tipo 20 barras “169 — NIZA” mais raríssimo carimbo circular datado de Niza + carimbo nomi-
nativo de “CINTRA”. Exemplar de grande raridade e beleza, sem defeitos nem reparações.

1.500.00

45 F R 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Reimpressões de 1905. MF 10/13. Série completa 
de reimpressões com goma original e sinal de charneira, com margens de luxo. Valor de 
catálogo € 520,00.

75.00

46 F  1862/64 – D. Luís I. MF14, 5 reis castanho, cunho III sem variantes. Quadra com boas mar-
gens, goma original sem sinal de charneira com aflorações de óxido no verso. Certificado de 
peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 860,00+++.

100.00

47 F  1862/64 – D. Luís I. MF15, 10 reis amarelo laranja, papel liso médio. Quadra com goma ori-
ginal, sinal de charneiras e aderências, com ligeiras aflorações de óxido no verso, margens 
largas a luxo. Valor de catálogo € 1.040,00.

100.00

48 F R Reimpressões de 1885 * 1862/64 – D. Luís I. MF 14/18. Série completa de reimpressões 
de 1885. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor e de excelente qualidade. 
Valores de 5, 25 e 50 reis em bordo de folha e valores de 10 e 100 reis em canto de folha. 
Valor de catálogo € 550.00.

120.00

041040039
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49 F R 1862/64 – D. Luís I. Reimpressões de 1885. MF 14/18. Série completa de reimpressões, com 
margens largas a luxo. Valor de catálogo € 550,00.

75.00

50 F R 1862/64 – D. Luís I. Reimpressões de 1905. MF14/15 + 17/18. Série completa de reimpressões, 
com goma original e sinal de charneira, com boas margens. Valor de catálogo € 600,00.

90.00

51 F PRV 1866 – D. Luís I, fita curva. Não denteados. Impressão com relevo. Desenho e gravura de 
Charles Wiener. Iniciais CW sob o pescoço. OM35, 120 reis. Prova de cor em papel espesso 
colorido, sem goma em carmim sobre rosa, com margens muito largas. Exemplar sem defei-
tos nem reparações. Valor de catálogo € 280.00. MR.

120.00

52 F PRV 1866 – D. Luís I, fita curva. Não denteados. Impressão com relevo. Desenho e gravura de 
Charles Wiener. Iniciais CW sob o pescoço. OM16, 5 reis. Prova de cor em papel liso médio, 
sem goma em castanho escuro. Exemplar sem reparações com pequena mancha no bordo 
superior. Valor de catálogo € 280.00. MR.

75.00

53 F PRV 1866 – D. Luís I, fita curva. Não denteados. Impressão com relevo. Desenho e gravura de 
Charles Wiener. Iniciais CW sob o pescoço. OM43, 5 reis. Prova de cor em papel liso médio, 
sem goma em rosa malva, com sobrecarga a preto INUTILIZADO. Exemplar sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 280.00. MR.

85.00

54 F / 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF19, 5 reis preto, cunho I. Quadra com 
boas margens, goma original com sinal de charneira nos dois primeiros selos e sem char-
neira nos selos inferiores. Ligeiro ponto de óxido no 4.º selo. Certificado de peritagem do 
NFACP. Valor de catálogo € 1.480,00.

250.00

55 F DOC 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 reis amarelo laranja em folha de processo 
judicial datado de 09.05.1868, utilizado com estampilha fiscal juntamente com estampilha fiscal do 
imposto do selo de 20 reis, lilás, tipo D. Luís I, PB IS2. Exemplar sem defeitos nem reparações.

280.00

56 F * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF24, 80 reis laranja. Dois selos com boas 
margens em carta remetida de Lisboa (21.11.68) para Paris (, com trânsito por St. Jena de 
Luz (25.11.68) para pagar o segundo porte para cartas remetidas para França com peso de 
16 a 30g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

170.00

57 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF25, 100 reis lilás malva, papel liso médio. Tira 
horizontal com 4 selos, com margens de luxo na generalidade, obliterado com carimbo de pontos 
“1 – LISBOA”. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.680.00.

550.00

58 F / 1867/70 – D. Luís I. Fiat curva, denteados. MF27, 5 reis preto, papel liso médio, denteado 
12 ¾, cunho VII. Quadra com goma original, os selos superiores com sinal de charneira e os 
dois inferiores sem sinal de charneira. Exemplar muito raro, sem reparações e com ligeiras 
aflorações de óxido no bordo superior.

900.00

59 F IMP 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF28, 10 reis amarelo laranja em impresso cir-
culado de Lisboa (13.11.68) para Barcelona (17.11.68) com trânsito por Badajoz (14.11.68), 
para pagar o porte simples de impressos remetidos para Espanha com peso até 30g. Exem-
plar muito raro, sem defeitos nem reparações.

400.00

053052051
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60 F  1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 reis rosa, papel liso médio, denteado 
12 ¾, cunho VII. Quadra sem goma, sem defeitos nem reparações.

180.00

61 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF31, 50 reis verde claro, papel liso médio em 
carta circulada do Porto (01.01.71) para Lisboa (02.01.71). Exemplar sem reparações com 
ligeira oxidação no selo. Valor de catálogo € 780.00.

190.00

62 F  1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF33b, 100 reis lilás malva, papel liso médio, 
cunho II. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 450.00.

160.00

63 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Sobrescrito circulado de Lisboa (13.03.71) para 
Ontário (06.04.71) com trânsito por Londres (20.03.71) e Hamilton (05.04.71) com selos de 
100 reis lilás e 120 reis azul, MF33/34 e com o porte de 9 ½ d a pagar pela Administração 
Postal Portuguesa ao Reino Unido e “2” manuscrito a vermelho aplicado em Londres refe-
rente à taxa territorial a creditar ao Canadá. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

1.500.00

64 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF35, 240 reis violeta claro, denteado 12 ½, 
papel liso fino. Tira horizontal com 3 selos, com ligeiras imperfeições no denteado. Valor de 
catálogo € 2.640,00++.

220.00

65 F 8 1867/70 – D. Luís. Fita curva, denteados. MF35, 240 reis lilás malva. Exemplar usado sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 880.00.

180.00

66 F R 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF35, 240 reis lilás vivo, denteado 12 ¾, papel 
liso branco, sem goma como emitidos, Reimpressão de 1885 em QUADRA, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 1.140,00.

150.00

67 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36, 5 reis preto, papel liso, denteado 12 ¾, cunho VII. Tira 
horizontal de 4 selos com goma original sem sinal de charneira, com três dentes separados 
entre o 2 e 3.º selo. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.680.00.

350.00

68 F 8 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF36, 5 reis preto, cunho VI, denteado 11 ½. Exemplar usado 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma “1 – LISBOA”. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda.

150.00

69 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita, MF36, 5 reis preto, cunho VI. papel liso, denteado 11 ½ irre-
gular. B e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Não cotado

100.00
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70 F FRG 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Fragmento de carta remetida da Figueira da Foz ( para o 
Porto (10.10.78) com selos de 5 reis preto, MF36n e par de 10 reis MF37c (todos em papel 
liso e denteado 13 ½) perfazendo o porte de 25 reis para pagar o porte de cartas circuladas 
internamente com peso até 15g.

180.00

71 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37e, 10 reis amarelo laranja, denteado 14, papel liso. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 540.00.

150.00

72 F () 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF39, 20 reis bistre, cunho V, papel porcelana, denteado 12 ½. Par 
horizontal com goma não original. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 300,00.

45.00

73 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado de Lisboa (11.10.72) para Bordéus (14.10.72) 
e com trânsito por St Jean de Luz (14.10.72) com selos de 10 reis, 20 reis e 50 reis, MF37, 39 e 41, 
todos em denteado 12 ¾ e papel liso, perfazendo o porte de 80 reis para pagar o porte simples de 
cartas remetidas para França com peso até 15g. Exemplar tricolor, sem defeitos nem reparações.

340.00

74 F 8 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF42e, 80 reis laranja, papel liso, denteado 14, tipo I. Exem-
plar usado, assinado a lápis no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma “46 – PORTO”. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.600,00.

200.00

75 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42e, 80 reis laranja, denteado 14, papel liso. Exemplar 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.600.00.

180.00

76 F 8 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF43c, 100 reis lilás claro, papel liso, denteado 14. Selo 
usado, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma “1 – LISBOA”. Valor de catálogo € 
1.600,00.

200.00

77 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 reis lilás claro, papel liso, denteado 12 ¾. So-
brescrito circulado do Porto (26.12.72) para o Rio de Janeiro (31.01.73) com trânsito por 
Lisboa (03.01.73) com par e um selo isolado, perfazendo o porte de 300 reis. Exemplar sem 
defeitos nem reparações.

200.00

78 F  1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF44b, 120 reis azul, denteado 12 ¾, papel costelado no 
verso. Exemplar sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, 
Lda. Valor de catálogo € 900,00.

120.00

79 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF46a, 240 reis lilás, denteado 12 ¾, papel costelado na 
frente. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 3.200.00. Certificado de 
peritagem do NFACP.

900.00

80 F 8 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF46a, 240 reis lilás, denteado 12 ¾, papel costelado na 
frente. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Certificado de perita-
gem de J. Miranda da Mota, Lda. Valor de catálogo € 3.200,00.

300.00
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81 F R 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Reimpressões de 1885. MF36/47. Série completa. Exempla-
res sem defeitos nem reparações, sem sinal de charneira, com muito boa cor e relevo. Valor 
de catálogo € 860,00.

150.00

82 F R 1879/80 – D. Luís I, fita direita. Reimpressões de 1885. MF49, 10 reis verde amarelo, cunho 
III, denteado 12 ½. Quadra de reimpressões. Exemplar com denteado farpeado e leve man-
cha. São raros os múltiplos destas reimpressões. Certificado de peritagem de Leilões P. 
Dias, Lda. Valor de catálogo € 520,00.

150.00

83 F 8 1879/80 – D. Luís I, fita direita. Novas cores. MF50c, 50 reis azul, papel liso, tipo II, denteado 
13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com nítido RE-
PINTE, não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00

84 F R 1879/80 – D. Luís I, fita direita. Reimpressões de 1885. MF50, 50 reis azul, cunho II, dentea-
do 12 ½. Quadra de reimpressões. Exemplar com denteado farpeado e leve mancha. São 
raros os múltiplos destas reimpressões. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. 
Valor de catálogo € 520,00.

150.00

85 F R 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. Reimpressões de 1905. MF 60/65, denteado 
13 ½. Série completa, com goma original e sinal de charneira. Valor de catálogo € 1.020,00

200.00

86 F R 1884 – D. Luís I, fita direita. Nova cor e valor. Reimpressões de 1885. MF67, 1000 reis preto, 
denteado 13 ½, papel porcelana. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo, impresso no verso do papel porcelana. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 120,00.

25.00

87 F () 1892/93 – D. Luís I, fita direita. Sobrecargas PROVISORIO. Sobrecarga tipo C. MF84e, 15 
reis castanho, tipo II, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar com goma não original, ligei-
ramente redenteado no lado direito, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 750.00.

125.00

88 F 8 1892/93 – D. Luís I, fita direita. Sobrecargas PROVISORIO. Sobrecarga tipo C. 
MF84d, 15 reis castanho, tipo I, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar usado, com 
denteado ligeiramente retocado no lado esquerdo, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 600.00.

90.00

89 F * 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. Sobrescrito circulado de Lisboa (08.08.93) 
para Leeds (12.08.93) com selos de 5 reis preto, sobrecarga d, MF89 + selo de 25 reis, so-
brecarga d, MF92 + selo de 20 s/ 25 reis, sobrecarga e, MF95 + selo de 50 s/ 80 reis, sobre-
carga f, MF96 (com defeito). MB e MR.

175.00

90 F () 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. Sobrecarga d). MF90b, 10 reis verde, 
denteado 11 ½, papel porcelana. Exemplar com goma não original com ERRO “1938”. Valor 
de catálogo € 600,00.

150.00

91 F * 1895 - 7.º Centenário da Nascimento de S. António. Sobrescrito circulado registado do Porto 
(29.06.95) para Munster / Alemanha (03.07.95) com tira vertical de 4 selos + par de 5 reis, 
MF112, selo de 10 reis MF113 e bloco de 3 selos de 20 reis MF115, perfazendo o porte de 
100 reis correspondente ao porte simples para cartas remetidas para o estrangeiro com peso 
até 20g (50 reis) + prémio de registo (50 reis). MB e MR.

350.00

92 F * 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF117, 50 reis, azul e castanho, em 
sobrescrito circulado de Lisboa (14.06.95) para o Rio de Janeiro (01.07.95). B e R.

50.00

93 F IMP 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. Impresso Modelo n.º 218 (Boletim de Expedição) 
de encomenda remetida de Lisboa (01.02.98) para Paris (09.02.98) franqueado com 
selo de 5 reis MF127 para pagar o valor do impresso e selos de 200 reis MF137 e 
500 reis, denteado 12 ¾, MF139a, para pagar o porte de uma encomenda com o 
peso de 1,4Kgs. Exemplar sem defeitos nem reparações com raro selo de 500 reis 
em denteado 12 ¾.

250.00

94 F CRT 1910 – D. Manuel II. MF CRT8, 5 reis preto. Carteira completa com 24 selos. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. MB e MR. Valor de catálogo € 900.00.

250.00

95 F CRT 1910 – D. Manuel II. MF CRT8, Caderneta completa com 24 selos da taxa de 5 reis preto. 
Muito bem conservada, sem defeitos ou reparações e com boa cor. MB e MR. Valor de ca-
tálogo € 900,00.

200.00
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96 F CRT 1910 – D. Manuel II. MF CRT9, Caderneta completa com 24 selos da taxa de 10 reis verde. 
Muito bem conservada, sem defeitos ou reparações e com boa cor. MB e MR. Valor de ca-
tálogo € 900,00.

200.00

97 F CRT 1910 – D. Manuel II. MF CRT10, 20 reis carmim. Carteira completa com 24 selos. Exemplar 
com alguns selos com vestígios de óxido. Valor de catálogo € 900.00.

180.00

98 F  1910 – D. Manuel II. MF160a, 20 reis. Erro de cor em CASTANHO em vez de carmim. 
Exemplar sem defeitos nem reparações com sinal de charneira. Valor de catálogo € 420,00.

80.00

99 F PRV 1911 – Concurso Oficial para o Selo da República. Desenhos e gravuras de autores desconhecidos. 
Tipo I * Escudo Nacional. Par horizontal nas cores cinzento e castanho claro, OM1372 e 1374.

50.00

100 F * 1912 – Ceres. MF212c, 5C azul escuro em sobrescrito circulado do Funchal (16.07.19) para 
Bale / Suíça (19.08.19). Exemplar sem defeitos nem reparações censurado e liberado pelas 
autoridades militares inglesas, com carimbo retangular batido a vermelho “RELEASED BY 
THE / BRITISH MILITARY AUTHORITIES”.

50.00

101 F  1912 – Ceres. CE215l, 10c laranja vermelho, papel acetinado espesso, denteado 12x11 ½. 
Exemplar com goma original e muito leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com a impressão defeituosa, por excesso de tinta, realizada no período da greve do 
pessoal da Casa da Moeda (10 de Julho a 3 de Setembro de 1920) pelos soldados do BATALHÃO 
MDE CAMINHOS DE FERRO. Exemplar raro. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

150.00

102 F * 1912 – Ceres. MF215b, 10C laranja vermelho, denteado 15x14, papel pontinhado vertical 
em sobrescrito circulado de Almeirim para Santarém (19.01.22). Exemplar com ligeiros de-
feitos no papel e reparados, obliterado com carimbo circular nominativo, batido a preto “ES-
TAÇÃO TELEGRAFO POSTAL / DE / ALMEIRIM”.

150.00
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103 F PI 1917/20 – Ceres. Postal ilustrado circulado do Luso (14.09.22) para Lisboa (15.09.22) com 
selo de 1C castanho, denteado 12x11 ½, papel pontinhado, MF221d, selo de 1C castanho, 
denteado 12x11 ½, papel liso, com variedade de cliché “CQRREIO”, MF221e e selo de 4C 
verde, denteado 12x11 ½, papel liso, MF226d. Exemplar raro sem defeitos nem reparações. 

100.00

104 F  1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF226g, 4C verde, denteado 12x11 ½, papel carto-
lina (105-110 microns). Bloco de seis selos (3x2) com goma original sem charneira, boa cor, 
sem defeitos nem reparações. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 2.800,00.

300.00

105 F  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF453i, 10C s/ ¼ C, sépia, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Selo com a sobretaxa INVERTIDA. Valor de catálogo € 190,00.

40.00

106 F  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF455, 10C s/ 1C, castanho, papel liso, denteado 12x11 ½. Par 
vertical com OMISSÃO do valor no selo inferior. Exemplar não catalogado com goma original e si-
nal de charneira, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

107 F  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF466k, 40C s/ 2C, laranja, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Exemplar novo com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com a sobretaxa INVERTIDA autêntica. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 190.00.

40.00

108 F  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF466f, 40C s/ 2C laranja, denteado 12x11 ½, papel 
CARTOLINA. Par horizontal com goma original, sem charneira, boa cor, sem defeitos ou 
reparações. Valor de catálogo € 1.300,00.

150.00

109 F  1929 – Ceres, com sobrecarga “Revalidado”. MF488d, 10C, denteado 12x11 ½, papel liso. 
Bloco de seis selos (3x2), com sobrecarga DESLOCADA, com goma original sem sinal de 
charneira, boa cor, sem defeitos ou reparações. MB e R. Valor de catálogo € 900,00.

100.00

110 F CRT 1935 — Tudo pela Nação + Infante D. Henrique. MF CRT22 (5.ª SÉRIE). Caderneta comple-
ta com quatro quadras: uma quadra de 15c do Infante D. Henrique, outra de $25 Tudo pela 
Nação e mais duas de $40 desta emissão. Caderneta muito bem conservada, sem defeitos 
ou reparações. MB e MR. Valor de catálogo € 900,00.

250.00
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111 F CRT 1935 — Tudo pela Nação + Infante D. Henrique. MF CRT22 (3.ª SÉRIE). Caderneta comple-
ta com quatro quadras: uma quadra de 15c do Infante D. Henrique, outra de $25 Tudo pela 
Nação e mais duas de $40 desta emissão. Caderneta muito bem conservada, sem defeitos 
ou reparações. MB e MR. Valor de catálogo € 900,00.

250.00

112 F * 1935/44 – Tudo pela Nação + Caravela + 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero + Correio Aé-
reo * Tipo Hélice. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (06.04.45) para Nova York / EUA (14.03.45) 
com par de selos de 10$00 MF573, $15 MF619, 50$00 MF633, $10 e $50 MF640/41 e 15$00 MF CA8, 
no total de 85$75 para pagar 6$75 pelo sexto porte do correio ordinário para cartas com o peso de 101 
a 120g + 2$00 pelo prémio de registo e 77$00 pelo 22.º porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas 
com o peso de 105 a 110g remetidas para os Estados Unidos da América. MB e R.

75.00

113 F CRT 1945/46 – Presidente Carmona + Castelos de Portugal. Carteira editada pela Courvoisier 
com as duas séries completas (MF652/659 + MF664/671) incluindo ainda os respetivos blo-
cos. MB e MR.

100.00

114 F PRV 1947 – 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. Desenhos de Jaime Martins Bara-
ta sobre baixos-relevos de Salvador Barata Feio e gravuras a talhe doce de Renato Araújo. 
Prova de cunho em bloco medindo 90X120 mm, na cor castanho vermelho, com inscrições 
marginais manuscritas a azul “nº 34 / Renato”. 

50.00

115 F  1951 – 3.º Congresso Nacional das Pescas. MF731a, $50 verde s/ amarelo. Selo com DU-
PLA IMPRESSÃO. Valor de catálogo € 250,00.

50.00

116 F  1952 – 8.º Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. MF751a, 1$00. Selo em papel 
cartolina. Valor de catálogo € 120,00.

30.00

117 F  1963 — 3.º Centenário da Morte de S. Vicente de Paulo. MF914a, 2$80. Selo com boa cor, 
sem defeitos ou reparações e SEM AS INSCRIÇÕES A DOURADO. MB e MR. Valor de 
catálogo € 250,00.

60.00

118 F PRV 1964 – 1.º Centenário do Sameiro. MF931. Desenho aguarelado (ensaio) em folha A4 da au-
toria do pintor José Pedro Roque para o selo de 1Esc da emissão, em cores não aprovadas, 
mas já com o desenho aprovado à posteriori. No verso esboço aguarelado policromático. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. MB e MR.

150.00

119 F PRV 1964 – 1.º Centenário do Sameiro. MF 931/933. Quatro desenhos aguarelados, montados em folha 
de cartolina fina A5, da autoria do pintor José Pedro Roque, para a emissão do Centenário do Samei-
ro. Desenhos não aprovados. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. MB e MR.

200.00
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120 F  1973 – Visita do Presidente Médici. MF1184a, 1$00. Selo com OMISSÃO DA COR PRETA. 
Valor de catálogo € 250.00.

60.00

121 F  1974 – 20 Séculos da História de Beja. MF1231a, 3$50. Quadra com OMISSÃO DA COR 
VERMELHA (TAXA). Valor de catálogo € 1.000.00. MB e MR.

400.00

122 F  1975 – Ano Santo. MF1249, 4$50. Selo com IMPRESSÃO DESLOCADA da cor azul. B e R. 40.00

123 F 8 1978 – 19 Séculos do Município de Chaves (Aquae Flaviae). MF1393a, 20$00. Selo com 
VALOR OMITIDO. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

124 F  1986 – Adesão de Portugal e Espanha à CEE. MF1745, 20$00 policromo. Exemplar com 
goma original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações com DESLOCAÇÃO 
acentuada da cor verde da bandeira portuguesa, impressão sobre as cores da bandeira 
espanhola. Acompanha exemplar normal para comparação. MB e MR.

80.00

125 F 8 1996 – Natal 1995. MF2320a, 80$00 com legenda Portugal, policromo. Exemplar usado, de 
grande raridade, sem defeitos nem reparações com a legenda INVERTIDA. Acompanha selo 
normal para comparação. Valor de catálogo € 500.00.

60.00

126 F  2000 – Doces Conventuais (2.º grupo). MF2696, 85$00 / €0,42. Quadra com omissão do den-
teado horizontal entre os selos e vertical entre os 3.º e 4.º selos. Não catalogado. MB e MR.

150.00

127 F  2001 – Porto * Capital Europeia da Cultura. MF2781, 350$ / € 1,75. Folha completa com 25 se-
los, não denteada na horizontal entre a 2.ª e 3.ª fila e na vertical na 3.ª fila horizontal. MB e MR.

200.00

128 F ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Máquina FRAMA. MF ETQ1. Série com-
pleta (007.0 / 008.5 / 027.0 / 033.5. Máquina 001 * Portimão. Selo de 007.0 com vestígios de 
óxido. Valor de catálogo € 260,00.

60.00

129 F ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Máquina FRAMA. MF ETQ1. Série com-
pleta (007.0 / 008.5 / 027.0 / 033.5. Máquina 002 * Lisboa – Terreiro do Paço. Selo de 007.0 
com vestígios de óxido. Valor de catálogo € 260,00.

60.00
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130 F ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Máquina FRAMA. MF ETQ1. Série com-
pleta (007.0 / 008.5 / 027.0 / 033.5. Máquina 003 * Faro. Valor de catálogo € 260,00.

70.00

131 F ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Máquina FRAMA. MF ETQ1. Série completa 
(007.0 / 008.5 / 027.0 / 033.5. Máquina 004 * Lisboa – Santa Maria. Valor de catálogo € 260,00.

70.00

132 F ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Máquina FRAMA. MF ETQ1. Série completa 
(007.0 / 008.5 / 027.0 / 033.5. Máquina 005 * Vila Real de S. António. Valor de catálogo € 260,00.

70.00

133 F ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Máquina FRAMA. MF ETQ1. Série com-
pleta (007.0 / 008.5 / 027.0 / 033.5. Máquina 003 * Albufeira. Valor de catálogo € 260,00.

70.00

134 F ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Máquina FRAMA. MF ETQ1. Série com-
pleta (007.0 / 008.5 / 027.0 / 033.5. Máquina 003 * Lagos. Valor de catálogo € 260,00.

70.00

135 F  1936/41 – Correio aéreo. Hélice. MF CA 1/10. Série completa com sobrecarga oblíqua a 
preto “SPECIMEN”. Exemplares novos com goma original, sinal de charneira e dois selos 
com duas pequenas manchas no verso.

125.00

136 F BLC 1946 – Castelos de Portugal. MF BLC10. Conjunto de 4 blocos numerados de 1 a 4. Série 
completa. Exemplares sem defeitos nem reparações com goma original sem sinal de char-
neira. MB e MR. Valor de catálogo € 1.360,00.

320.00

137 F BLC 1941 – Costumes Portugueses * 2.ª emissão. MF BLC13. Bloco autêntico, novo com goma 
original e sem marca de charneira, com a série completa de 8 selos, em papel porcelana 
com fios de seda azuis e vermelhos, com o número “8” da chapa utilizada, no canto inferior 
esquerdo. Exemplar NÃO DENTEADO, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Não 
catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

200.00

138 F  1949 – Fundação da Dinastia de Avis. Conjunto de 8 blocos, numerados no canto inferior 
esquerdo de 1 a 8. Raro conjunto completo de exemplares novos, com goma original, sem 
sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.200,00.

240.00

139 F CRT 1986 – Castelos e Brasões de Portugal * Castelo da Feira. MF CRT41 (selo 1750). Carteira 
completa com falta de impressão das legendas na capa da carteira. B e R.

50.00
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140 F FSC 2007 – Sector Corticeiro * Grupo Amorim. Folhas de Selos Corporate. MF FSC6. Folha com-
pleta com 10 selos. Valor de catálogo € 900,00.

350.00

141 F PRV 1918 – Serviço Oficial. Emissão projetada. Alegoria da República. Tipo aprovado., com in-
dicação “Centavos”. Lote com 3 provas de cor, em preto s/ amarelo, verde e lilás, não den-
teadas. OM35, 37 e 32.

30.00

142 F DOC 1917/21 – Ceres. Novas taxas e cores + Encomendas Postais * Comércio e Indústria. Bole-
tim de expedição de encomenda postal remetida do Porto (13.10.23) para a Suíça (05.11.23) 
com selo de 2C laranja, papel liso, denteado 12x11 ½ tipo Ceres, MF223d, para pagar o 
preço do impresso e selos de $01, $05, $90, 2$00 e 10$00, MF EP1, 3, 11, 13 e 17. Impresso 
com dobra vertical, porém sem reparações e grande raridade.

150.00

143 F PRV 1898 – Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Bloco 
medindo 115x75mm em cartão calandrado com duas provas a preto-cinzento, não dentea-
das, sem impressão da taxa e legenda. Desenho de Carlos Maria de Miranda Costa e gra-
vura de José Sérgio de Carvalho e Silva.

100.00

144 F  1933 – Porte Franco. Sociedade de Geografia de Lisboa. Congresso do Instituto Colonial In-
ternacional. Sobrecarga tipo A. MF SGL15, vermelho e verde s/ verde claro. Quadra. Exem-
plar sem defeitos nem reparações. MB e MR. Valor de catálogo € 2.000,00.

200.00

145 F  1935 – Porte franco * Sociedade de Geografia de Lisboa. Emblema da Sociedade, com Cruz 
de Cristo. MF18A, CRUZ SOBRE FUNDO BRANCO. Quadra bordo de folha com goma 
original sem sinal de charneira, com boa cor, sem defeitos ou reparações. MB e MR. Valor 
de catálogo € 6.600,00.

1.200.00
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     Inteiros postais

146 F PRV 1862/64 – D. Luís I. Impressão em relevo. Sobrescritos. Ensaio para sobrescrito inteiro pos-
tal da taxa de 100 reis, desenho e gravura de Borja Freire na cor vermelha, sobre papel 
creme com trama. Exemplar sem defeito nem reparações e com boa cor.

75.00

147 F PRV 1862/64 – D. Luís I. Impressão em relevo. Sobrescritos. Ensaio para sobrescrito inteiro pos-
tal da taxa de 100 reis, desenho e gravura de Borja Freire na cor verde-escuro, sobre papel 
creme com trama. Exemplar sem defeito nem reparações e com boa cor.

75.00

148 F IN Precursores. O ANNUNCIO POSTAL. Sobrescrito Publicitário com selo adesivo. Sobrescrito 
com selo MF40, 25 reis, papel liso, denteado 12 ½, da 8.ª série, impressão a preto sobre 
papel liso. Foram emitidas 23 séries mas, até ao momento, só se conhecem 19. Exemplar 
sem reparações, com dois pontos de óxido. MB e MR.

175.00

149 F IN Precursores. O ANNUNCIO POSTAL. Sobrescrito Publicitário com selo adesivo. Sobrescrito 
com selo MF40, 25 reis, papel liso, denteado 12 ½, da 10.ª série, impressão a azul claro 
sobre papel liso. Foram emitidas 23 séries mas, até ao momento, só se conhecem 19. Exem-
plar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

200.00

150 F IN Precursores. O ANNUNCIO POSTAL. Sobrescrito Publicitário com selo adesivo. Sobrescrito 
com selo MF40, 25 reis, papel liso, denteado 12 ½, da 18.ª série, impressão a vermelho 
sobre papel liso. Foram emitidas 23 séries mas, até ao momento, só se conhecem 19. Exem-
plar sem reparações, com ligeira dobra vertical ao centro. MB e MR.

200.00

151 F IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Bilhetes-postais. MF1, 15 reis castanho-
-vermelho, cartolina média, creme e rugosa. Circulado de Sintra (12.07.79) para Lisboa 
(13.07.79), obliterado com carimbo de dupla oval “CORREIO / DE CINTRA”.

30.00

152 F IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Bilhetes-postais. MF1, 15 reis castanho-
-vermelho, cartolina média, creme e rugosa. Circulado de Pecegueiro (02.03.81) para Oli-
veira de Azeméis, obliterado com carimbo de duplo círculo “PECEGUEIRO”, batido a azul. 
Inteiro com alguns defeitos, mas obliteração muito rara.

40.00

153 F IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Bilhetes-postais. MF2b, 25 reis carmim 
claro, cunho VI, cartolina creme rugosa, média, com parêntesis depois de “portuguezas”. 
Circulado do Porto (02.01.79) para Nova York, com trânsito por Londres (07.01.79). B e R.

25.00

154 F IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Bilhetes-postais. MF4a, 20 reis azul-claro, “Sr” 
em itálico debaixo de “B” de “BILHETE”, com 6mm entre a 3.ª e 4.ª linha, papel camurça, com 
fios de seda. Circulado do Funchal (22.12.81) para Venlo / Holanda, com trânsito por Liverpool 
(30.12.81) e por Londres (31.12.81). Exemplar bem conservado, sem defeitos nem reparações.

25.00

156155154

153152151
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155 F IN 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. OM4f, 20 reis azul, cunho II, cartolina mé-
dia camurça, com “Sr” em redondo e com erro “UNIVESERLLE” em vez de “UNIVERSELLE”. 
Exemplar muito bem conservado, sem defeitos nem reparações.

75.00

156 F IN 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. OM7b, 10 reis castanho vermelho 
claro, cartolina fina, camurça, com ligeiros fios de seda, 5mm entre o Escudo a 1.ª linha da 
inscrição (cunho III), com erro “POSLAL” em vez de “POSTAL” e com impressão “R” de “RE-
FUGO”. Exemplar novo, bem conservado, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

50.00

157 F IC 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Bilhetes-postais. MF7, 10 reis castanho 
vermelho, 5mm entre o Escudo e a 1.ª linha de inscrição, cartolina camurça fina, com ligeiros 
fios de seda, cunho III, circulado de Chaves (01.12.82) para Coimbra, com trânsito pelo Porto 
(02.12.82), obliterado com carimbo de dupla oval “CORREIO / CHAVES”, batido a preto.

30.00

158 F IC 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Bilhetes-postais. MF7, 10 reis castanho 
vermelho, 5mm entre o Escudo e a 1.ª linha de inscrição, cartolina camurça fina, com ligeiros fios 
de seda, cunho III, circulado de Benavente (19.08.81) para Lisboa (20.08.81), obliterado com 
carimbo de dupla oval “CORREIO / BENAVENTE”, batido a preto. Inteiro com dobra horizontal. 

40.00

159 F IC 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Bilhetes-postais. MF7d, 10 reis casta-
nho vermelho, 3mm entre o Escudo e a 1.ª linha de inscrição, cartolina branca média, cunho 
II, circulado de Portalegre (25.04.83) para Lisboa (26.04.83), obliterado com carimbo de 
dupla oval “CORREIO / PORTALEGRE”, batido a preto.

40.00

160 F IC 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Bilhetes-postais. MF7h, 10 reis cas-
tanho vermelho, 3mm entre o Escudo e a 1.ª linha de inscrição, cartolina branca fina, lisa, 
cunho II, circulado de Sintra (07.11.83) para Lisboa (07.11.83), obliterado com carimbo de 
dupla oval “CORREIO / DE CINTRA”, batido a preto.

30.00

168
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165
164

163

162161160

159158157



25

161 F IC 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Bilhetes-postais. MF7, 10 reis casta-
nho vermelho, 5mm entre o Escudo e a 1.ª linha de inscrição, cartolina camurça fina, com 
ligeiros fios de seda, cunho III, circulado de Sines (07.11.81) para Lisboa, obliterado com 
carimbo de dupla oval “CORREIO / DE SINES”, batido a preto.

40.00

162 F IC 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Bilhetes-postais. MF7, 10 reis casta-
nho vermelho, 5mm entre o Escudo e a 1.ª linha de inscrição, cartolina camurça fina, com 
ligeiros fios de seda, cunho III, circulado de Coimbra (06.03.82) para Abraveia, com trânsito 
por Poiares. Carimbo de duplo círculo de COIMBRA com o datador desalinhado e com ca-
rimbo nominativo a preto no verso “POIARES”. Pequeno rasgão no bordo esquerdo.

20.00

163 F IC 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Bilhetes-postais. MF7h, 10 reis cas-
tanho vermelho, 3mm entre o Escudo e a 1.ª linha de inscrição, cartolina branca fina, lisa, 
cunho II, circulado de Caldas da Rainha (24.12.83) para Lisboa (25.12.83), obliterado com 
carimbo de dupla oval “CORREIO / DAS CALDAS DA RAINHA”, batido a preto.

35.00

164 F IC 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Bilhetes-postais. MF8, 10+10 reis castanho-
-vermelho claro, folha dobrada à esquerda, com 5mm entre o Escudo e a 1.ª linha de inscrição, car-
tolina camurça fina, com ligeiros fios de seda. Lote composto por uma 1.ª folha (RESPOSTA PAGA) 
circulada no Porto (23.09.82) e 2.ª folha (COM RESPOSTA PAGA), circulada de Viana do Castelo 
(07.10.82) para o Porto pela AMB. MINHO II (07.10.82), com “2.º A” de “PAGA” tipo pequeno.

30.00

165 F IC 1924 – Ceres. Bilhetes-postais da emissão de 1921/22 com novo selo aplicado como sobretaxa e so-
brecarga a preto. Novo selo aplicado ao lado. OM76, 25C preto s/ 18C azul-verde. Circulado do Porto 
(11.12.24) para Lisboa, com par de selos de 10C tipo Ceres, MF215, perfazendo o porte de 45C para 
pagar o porte de bilhetes-postais simples circulados internamente (25C) e a taxa de última hora (20C).

20.00

166 F IC 1922 – Ceres. Bilhetes-postais da emissão de 1921 com sobretaxa a vermelho aposta sobre 
o selo. OM71, 12C s/ 18C azul-verde, cartolina branca, circulado de Coimbra (05.02.23) para 
Paris (08.02.23) com selos adicionais tipo Ceres de 1C castanho MF2211, 4C verde (par), 
MF226, 3C azul, MF235 e 36C rosa, MF243, perfazendo o porte de 60c correspondente ao 
porte dos bilhetes-postais simples para França. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

167 F IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão para Portugal. 
OM 29B (Igreja dos Jerónimos), 10 reis rosa carmim, circulado de Lisboa (30.06.98) para a Suíça 
(04.07.98), com selo adicional de 10 reis, MF150. Exemplar do serviço nacional utilizado no servi-
ço internacional, no último dia do período de circulação, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

25.00

168 F IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão para Portugal. 
OM 30C (Sé de Lisboa), 20 reis violeta-cinzento, circulado de Lisboa (05.01.02) para a França 
(08.01.02), com selo adicional de 5 reis, MF127. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

20.00

169 F IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Sobrescritos. MF1, 25 reis azul escu-
ro, formato B (médio), sobre papel liso camurça, com fios de seda. Circulado do Funchal 
(27.11.84) para Montreux / Suíça (09.12.84), com trânsito por Liverpool (06.12.84), com selo 
adicional, tipo D. Luís I, de frente, de 25 reis castanho, papel porcelana, denteado 13 ½. 
Exemplar com ligeira falta de papel no bordo superior, sem reparações. MB.

50.00

174
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170 F IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Sobrescritos. MF1, 25 reis azul es-
curo, formato B (médio), sobre papel liso camurça, com fios de seda. Circulado de Elvas 
(16.05.92) para Nápoles (21.05.92), com trânsito por Madrid (18.05.92), com selo adicional, 
tipo D. Carlos I, Diogo Neto, de 25 reis verde, papel porcelana, denteado 11 ¾.. Exemplar 
com ligeira falta de papel no bordo superior, sem reparações. MB.

50.00

171 F IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Sobrescritos. MF1, 25 reis azul, formato 
C (grande), sobre papel liso camurça, com fios de seda. Circulado de Lisboa (02.12.91) para 
Azinhaga (03.12.91). Carimbo de dupla oval batido a preto “CORREIO / AZINHAGA”. Exem-
plar bem conservado, sem defeitos nem reparações. MB.

40.00

172 F IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Sobrescritos. MF1, 25 reis azul escuro, 
formato C (grande), cunho Ia, sobre papel liso camurça, com fios de seda, circulado de 
Lisboa (31.03.81) para Hamburgo, com selos adicionais de 2 ½ reis (par), papel porcelana, 
denteado 11 ½, MF48i + 15 reis castanho, papel porcelana, 12 ¾, MF38 + 5 reis preto, den-
teado 11 ½, papel porcelana, MF60a + 50 reis azul, denteado 12 ¾, papel porcelana, MF58, 
perfazendo o porte de 100 reis, correspondente ao 2.º porte para cartas remetidas para o 
estrangeiro com um peso de 16 a 30g. Repicado por “H. PROPFE & Co. MB e R.

75.00

173 F IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Sobrescritos. MF2, 50 reis rosa, forma-
to C (grande), sobre papel liso camurça, com fios de seda. Circulado registado de Lisboa 
(23.10.91) para Deggendorf / Alemanha (27.10.91) com selo adicional tipo D. Luís I, de 
frente, de 50 reis azul, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF58. Porte de 100 reis para pagar 
o porte para sobrescritos remetidos para o estrangeiro com o peso entre 15g (50 reis) + 50 
pelo prémio de registo. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

75.00

174 F IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Sobrescritos. MF2, 50 reis rosa, forma-
to C (grande), sobre papel liso camurça, com fios de seda. Circulado registado de Lisboa 
(22.12.91) para Lobau / Alemanha (27.12.91) com selo adicional tipo D. Luís I, fita direita, de 
100 reis lilás claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF43. Porte de 150 reis para pagar o 
segundo porte para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso entre 16 e 30g (100 reis) 
+ 50 pelo prémio de registo. Exemplar com pequeno rasgo reparado. B e R.

75.00

175 F IC 1893 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobrescritos. OM3, 25 reis verde sobre papel camurça 
claro, acetinado. Circulado de Lisboa (05.11.94) para Liége (08.11.94) com selos adicionais 
de D. Carlos I, tipo Diogo Neto de 10 reis lilás, papel porcelana, denteado 11 ½, MF60 e 15 
reis castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF74. Selo de 10 reis raro em carta.

50.00

MARCOFILIA EM EMISSÕES BORJA FREIRE E D. LUÍS I

176 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul. Par vertical, com duas margens de luxo e duas nor-
mais, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “15 – BATALHA”, tipo 
5.8.5. Exemplara sem reparações e com ligeiro vinco entre os selos. 

30.00

177 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis. Lote com dois selos: um em azul, cunho II e outro em azul 
esverdeado, cunho I, todos com margens de luxo, obliterados com carimbos numéricos da 
1.ª reforma, batidos a preto e sépia “48 – ANGRA DO HEROISMO”. MB.

40.00

178 F 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V. Cabelos anelados. Lote composto por dois selos: MF2, 
25 reis azul claro, cunho I, com margens normais + MF11, 25 reis azul, linhas simples com 
duas margens de luxo e duas curtas. Ambos obliterados com carimbos numéricos da 1.ª 
reforma, o primeiro batido a sépia e o segundo a preto “49 – HORTA”. MB.

35.00

179 F * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul claro, cunho II, com margens de luxo, em carta circulada 
de Coimbra (22.12.53) para o Porto, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “77 – 
COIMBRA”, tipo 6.8.6, batido a preto e marca nominativa do período pré-adesivo a preto. 
Exemplar com boa cor, muito limpo sem defeitos nem reparações.

35.00

180 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas. Lote com 3 
selos, todos com margens de luxo, obliterados com 3 TIPOS DIFERENTES de carimbos 
numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “77 – COIMBRA”, tipos 3.8.3, 4.7.4 e 4.5.4. B e R.

25.00

181 F 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos anelados. MF2, 25 reis azul, cunho II + MF12, 25 
reis azul, linhas duplas. Lote com dois selos, com boas margens, obliterados com carimbos 
numéricos da 1.ª reforma batidos a preto “77 – COIMBRA”, tipo 6.8.6, com diferença nas 
hastes superiores dos números “7”.

15.00

182 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margens largas a luxo, obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a sépia “78 – ÁGUEDA”, tipo 6.8.6.

25.00



27

183 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul cunho II, com três margens de luxo e uma normal, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a sépia “80 – SANTO ANDRÉ DE 
POYARES”, tipo 20 barras.

25.00

184 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas. Selo canto de folha 
em carta circulada de Góis (16.03.57) para o Porto (19.03.57), obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma batido a preto “81 – ARGANIL”, tipo 6.8.6 e nominativo a preto de “ARGANIL”. MB.

30.00

185 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul claro, cunho I, com duas margens de luxo e duas curtas, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a sépia “84 – CÊA”, tipo 6.8.6. MR.

25.00

186 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II. Par horizontal com duas margens de luxo e 
duas normais, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “86 – FARI-
NHA PODRE depois LOUZAN”, tipo 6.8.6. Raridade 5. MR.

50.00

187 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis. Lote com dois selos: um em azul claro, cunho I e outro em 
azul, cunho II. Ambos com margens de luxo, obliterados com carimbo numérico da 1.ª refor-
ma, batidos a preto “87 – FIGUEIRA DA FOZ”, tipo 6.8.6. MB.

20.00

188 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, AZUL LEITOSO, cunho I, com margens de luxo, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “87 – FIGUEIRA DA FOZ”, tipo 6.8.6. MB.

40.00

189 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul com margens de luxo a nor-
mais, em carta circulada de Casal Comba (06.07.57) para o Porto (07.07.57), obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto (88 – MEALHADA”, tipo 6.8.6. MB e MR.

50.00

190 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Lote de dois selos: MF11, 25 reis azul escuro, linhas 
simples + MF12, 25 reis azul. Margens curtas a luxo. Obliterados com carimbo numéricos da 1.ª 
reforma, batidos a preto “89 – MIARANDA DO CORVO depois ANADIA”, tipo 6.8.6.

35.00
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191 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul escuro, linhas duplas, com 
margens largas a luxo, em carta circulada de Anadia (12.07.57) para o Porto (13.07.57), 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a preto “89 – MIRANDA DO CORVO 
depois ANADIA”, tipo 6.8.6. MB + nominativo circular a preto “ANADIA”.

75.00

192 F * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul escuro, cunho II, com margens de luxo a curtas, em car-
ta circulada de Soure (24.10.54) para Lisboa (26.10.54), obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma “99 – SOURE” tipo 6.8.6 + nominativo a preto “SOURE”.

50.00

193 F * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul claro, cunho II, com margens largas a curtas, circulada 
de Viana do Castelo (11.12.53) para o Porto (12.12.53), obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma, batido a preto “102 – VIANNA”, tipo 20 barras + nominativo do período pré-
-adesivo batido a verde/azul “VIANNA DO CASTELLO”.

25.00

194 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas, canto de folha, 
com 3 margens de luxo e um curta, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido 
a preto “103 – BARCELLOS”, tipo 6.8.6 + nominativo do período pré-adesivo “BARCELLOS” 
também batido a preto. MB.

30.00

195 F * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF7, 25 reis azul, cunho II, com margens curtas, em 
carta circulada de Caminha (22.10.55) para Viana, obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma batido a preto “104 – CAMINHA”, tipo 4.10.4 + carimbo de duplo círculo datado (sem 
datador para o dia e mês), batido a preto “CAMINHA / 1855”. MB e MR.

100.00

196 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas, com 3 margens 
de luxo (jumbo) e uma margem curta, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, bati-
do a preto “106 – MELGAÇO”, tipo 4.10.4. MB.

15.00

197 F 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos lisos + D. Pedro V, cabelos anelados. Lote com 
3 selos: MF2, 25 reis azul, cunho II + MF6, 25 reis azul, cunho I + MF12, 25 reis azul escuro, 
linhas simples. Selos com margens de luxo na sua grande maioria, obliterados com carimbos 
numéricos da 1.ª reforma, batidos a sépia, azul e preto “107 – MONÇÃO”, tipo 5.10.5. 

30.00

198 F 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos anelados. Lote com 3 selos: dois MF2, 25 reis 
azul, cunhos I e II + MF12, 25 reis azul escuro, linhas simples. Selos com margens de luxo 
na sua grande maioria, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a sépia, 
azul e preto “108 – PONTE DA BARCA”, tipo 5.10.5. 

30.00

199 F 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos lisos. Lote com 2 selos: MF2, 25 reis azul escuro, 
cunho II + MF6, 25 reis azul, cunho I. Selos com margens de luxo na sua grande maioria, obli-
terados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “110 – VALENÇA”, tipo 5.10.5. 

20.00

200 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas, bordo de folha com 3 
margens curtas a normais, em carta circulada de Valença (05.02.57) para o Porto (06.02.57), oblite-
rado com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a preto “110 – VALENÇA”, tipo 5.10.5 + carimbo 
circular datado, com último dia do ano limado, batido a preto “VALENÇA / 5 / 2 / 185-“. B e R.

50.00

201 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, cunhos I e cunho II, azul e azul celeste. Lote com dois selos, 
com margens de luxo, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto e 
sépia “111 – VILA NOVA DA CERVEIRA”, tipo 5.10.5. MB.

25.00

202 F * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margens a luxo a curtas, em carta cir-
culada de Viseu (09.08.54) para Lisboa (12.08.54), obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma, batido a preto “112 – VISEU”, tipo 5.10.5 + carimbo retangular datado, batido a azul 
“9 – 8 / VIZEU / 54”. MB.

40.00

203 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas, com margens 
de luxo, em carta circulada da Guarda (25.10.57) para o Porto (28.10.57), obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto/sépia “120 – GUARDA”, tipo 5.9.5 + carimbo 
nominativo do período pré-adesivo “GUARDA”, batido a preto. MB.

50.00

204 F FRG/8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos anelados. Lote composto por par vertical de 25 reis azul 
escuro, cunho II, com margens normais, MF2 + 25 reis azul, linha duplas, com margens de luxo, 
obliterados com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “123 – MANGUALDE”, tipo 5.10.5.

20.00

205 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas, com margens de luxo, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “129 – PINHEL”, tipo 5.10.5.

20.00

206 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis azul, cunho I, com margens curtas a 
normais, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “130 – REZENDE”, 
tipo 5.10.5. MR.

25.00
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207 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis azul, cunho I, com 3 margens de luxo e 1 
normal, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a sépia “133 – SENHORIM 
depois NELLAS”, tipo 5.10.5. MB.

20.00

208 F * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margens de luxo a normais em carta 
circulada de Vouzela (26.05.54) para Lisboa (30.05.54), obliterado com carimbo numérico da 
1.ª reforma, batido a preto “135 – VOUZELLA”, tipo 5.10.5. MB.

50.00

209 F * 1853 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas, com margens de 
luxo em capa de carta circulada de Vouzela para Lisboa (11.10.56), obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, batido a preto “135 – VOUZELLA”, tipo 5.10.5. B.

60.00

210 F 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos lisos. Lote com 3 selos: dois exemplares MF2, 25 reis 
azul escuro e azul claro, cunho I + MF6, 25 reis azul, cunho I. Selos com margens de luxo, oblitera-
dos com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto e azul “136 – SANTARÉM”, tipo 5.10.5. 

30.00

211 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margens de luxo, obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, batido a preto “137 – ABRANTES”, tipo 5.10.5. MB.

20.00

212 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis. Lote composto por dois selos: um em azul escuro, cunho 
II, em canto de folha, com margens de luxo + outro em azul esverdeado, com margens de 
luxo. Ambos obliterados com carimbo numérico da 1.ª reforma, o primeiro batido a preto e o 
segundo batido a sépia “141 – CASTELO BRANCO”. MB.

35.00

213 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas, com margens 
de luxo a curtas, em carta circulada da Covilhã (05.02.57) para o Porto (12.02.57), obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma “145 – COVILHÃ” e nominativo do período pré-adesivo 
“COVILHÃ”, batido a preto/sépia. B.

50.00

214 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas simples, com margens 
de luxo a curtas, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “147 – FI-
GUEIRÓ DOS VINHOS”, tipo 20 barras. Raridade 5. MB e MR.

50.00
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215 F 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos lisos. Lote com 2 selos: MF2, 25 reis azul, cunho 
II + MF7, 25 reis azul escuro, cunho II. Selos com margens de luxo a normais, obliterados com 
carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto e sépia “148 – FUNDÃO”, tipo 5.10.5. MR

40.00

216 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margens de luxo a normais. Dois exem-
plares obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto e sépia “149 – 
GOLLEGÃ”, tipo 5.10.5. MB.

25.00

217 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas, com margens 
normais/curtas, em carta circulada da Golegã (01.09.56), para Lisboa (04.09.56), obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “149 – GOLLEGAN” e nominativo do 
período pré-adesivo “GOLLEGAN”, batido a preto. MB.

60.00

218 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margens largas, obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, batido a preto “155 – SERTÃ”, tipo 5.10.5. MB.

20.00

219 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margens de luxo e normais. Dois exem-
plares obliterados com carimbo numérico da 1.ª reforma, batidos a preto e sépia “157 – TOR-
RES NOVAS”, tipo 5.10.5, com algarismos de TIPOS DIFERENTES. MB.

35.00

220 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margens normais/curtas, obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “163 – BORBA”, tipo 5.10.5.

20.00

221 F * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margens normais a largas, em carta 
circulada de Reguengos (31.10.56) para Lisboa, obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma, batido a preto “166 – ÉVORA”, tipo 5.10.5 + nominativo do período pré-adesivo, 
batido a preto “CORREIO DE ÉVORA”. Carta com rasgão reparado.

35.00
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222 F 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos lisos. Lote com 2 selos: MF2, 25 reis azul, cunho 
II + MF7, 25 reis azul, cunho II. Selos com margens de luxo a curtas, obliterados com carim-
bos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “167 – FRONTEIRA”, tipo 5.10.5. R.

30.00

223 F 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos anelados. Lote com 2 selos: MF2, 25 reis azul, cunho 
II + MF12, 25 reis azul, linhas duplas. Selos com margens de luxo a curtas, obliterados com 
carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto/sépia “168 – MONFORTE”, tipo 5.10.5. MR

30.00

224 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, linhas simples, com margens 
de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “178 – CARRAZEDA 
DE ANSIÃES”, tipo 5.10.5. MB.

40.00

225 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margens de luxo a normais, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “183 – MIRANDA”, tipo 5.10.5.

25.00

226 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul. Dois exemplares nos cunhos I e II, com margens largas 
a normais, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto e azul “184 
– MIRANDELLA”, tipo 5.10.5.

30.00

227 F * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margem de luxo e 3 curtas, em carta 
circulada de Mirandela (24.01.54) para Lisboa (30.01.54), obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma, batido a preto “184 – MIRANDELLA”, tipo 5.10.5 + nominativo do período 
pré-adesivo, batido a preto “MIRANDELLA”. MB.

50.00

228 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas simples, com margens 
largas/normais, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “194 – AL-
MODOVAR”, tipo 5.10.5. MR.

30.00

229 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas simples, com margens 
curtas/normais, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “196 – CAS-
TRO VERDE”, tipo 5.10.5. MR.

30.00

230 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho I, com margens de Largas/normais, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “202 – ODEMIRA”, tipo 5.10.5.

20.00

231 F * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF7, 25 reis azul, cunho II, com margens normais, 
em carta circulada de S. Teotónio (27.04.56) para Lisboa (06.05.56) obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma “202 – ODEMIRA”, tipo 5.10.5 + nominativo do período pré-adesivo 
batido a preto “ODEMIRA”.

35.00

232 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, cunho I (linhas simples), com 
margens de luxo excecional, em carta circulada de Serpa (13.07.56) para Lisboa (15.07.56), 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma (204 – SERPA), tipo 5.10.5, e nominativo pré-
-adesivo SERPA. Exemplar raro, muito bonito sem reparações e com ligeira dobra horizontal.

150.00

233 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis azul, cunho I, com três margens de luxo 
e uma normal, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “207 – VIDI-
GUEIRA”, tipo 5.10.5. R.

30.00

234 F * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis azul, cunho I, com margens de luxo, em 
carta circulada de Alcantarilha (23.03.56) para Lisboa (29.03.55), obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, batido a preto “209 – ALBUFEIRA” + nominativo do período pré-
-adesivo, batido a preto “ALBUFEIRA”.

40.00

235 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas, com 3 margens 
de luxo e uma curta, em carta circulada de Lagoa (05.10.56) para Lisboa (09.10.56), obli-
terado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “212 – LAGOA” tipo 5.10.5 + 
carimbo nominativo do período pré-adesivo batido a preto “LAGOA”. MB.

35.00

236 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul escuro, linhas simples, com 
margens de luxo a normais, em carta circulada de Lagos (13.07.56) para Lisboa (17.07.56), 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “213 – LAGOS”, tipo 5.10.5 
+ carimbo nominativo do período pré-adesivo, batido a preto “LAGOS”. B.

40.00

237 F * 14856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul escuro, linhas simples, com 
margens largas, em carta circulada de Loulé (11.06.56) para Lisboa (14.06.56), obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “213 – LOULÉ”, tipo 5.10.5 + carimbo 
nominativo do período pré-adesivo, batido a preto “LOULÉ”. B.

50.00
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238 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas simples, com margens 
de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “215 – OLHÃO”, tipo 
5.10.5. MR e MB.

40.00

239 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, cunho II (linhas duplas), bordo 
de folha, com margens de luxo a normal, em carta circulada de S. Brás / Olhão (27.12.56) 
para Lisboa (31.12.56), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma (215 – OLHÃO), 
tipo 5.10.5, raridade 4, e nominativo pré-adesivo “OLHÃO”, também batido a preto. Exem-
plar, muito bonito sem reparações e com dobra horizontal não afetando o selo.

60.00

240 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas simples, com margens 
de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “217 – TAVIRA”, tipo 
5.10.5. MR e MB.

30.00

241 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul claro, linhas duplas, com mar-
gens curtas a normais, em carta circulada de Fafe (07.07.57) para o Porto (08.07.57), obli-
terado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a sépia/preto “220 – FAFE”, tipo 4.8.4 + 
carimbo nominativo do período pré-adesivo batido a preto/sépia “FAFE”.

30.00
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242 F * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteado. MF22, 25 reis rosa carmim, com boas mar-
gens em carta circulada de Bombarral (11.02.67) para Lisboa (12.07.67), obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “4 – ALCOENTRE”, tipo 4.3.4 + carimbo 
nominativo a preto “ALCOENTRE”.

40.00

243 F 8 1862/67 – D. Luís I + D. Luís I. Fita curva não denteados. MF16, 25 reis carmim, com 
margens de luxo + MF22, 25 reis rosa carmim com boas margens. Ambos obliterados com 
carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “4 – ALCOENTRE”.

20.00

244 F 8 1956/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis rosa carmim. Par horizontal, canto 
de folha, com 3 margens de luxo e uma curta/normal, obliterado com carimbo numérico da 
1.ª reforma, batido a preto “8 – ALMADA”, tipo 4.3.4. MB.

25.00

245 F 8 1956/64 – D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote com dois selos: MF13, 25 reis rosa 
carmim, com margens largas / normais + MF16, 25 reis rosa carmim com margens de luxo, 
obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a sépia e preto “13 – AZEITÃO”, 
tipo 4.3.4. Tipos diferentes.

20.00

246 F 8 1956/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF16, 25 reis rosa carmim, com margens largas, 
obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “15 – BATALHA”, tipo 
4.3.4. Tipos diferentes.

20.00

247 F 8 1956/64 – D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote com três selos: MF13, 25 reis rosa 
carmim, com margens largas / normais + dois exemplares MF16, 25 reis rosa carmim com 
margens curtas a luxo, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a sépia 
e preto “17 – CALDAS DA RAINHA” e “47 – VENDAS NOVAS”, tipo 4.3.4.

20.00

248 F FRG/8 1856/1864 – D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote composto por fragmento com 
dois selos MF16, 25 reis rosa carmim, com margens largas a curtas + selo MF13 25 reis 
rosa carmim e MF16, 25 reis rosa carmim, com margens de luxo. Obliterados com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, batido a preto “26 – LEIRIA”, tipo 4.3.4 + nominativo a preto “LEI-
RIA” batido no fragmento.

15.00

249 F 8 1856/1864 – D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote com dois selos: MF13, 25 reis 
rosa carmim + MF16, 25 reis rosa carmim, ambos com margens de luxo, obliterados com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batidos a preto “30 – MONTEMOR-O-NOVO”, tipo 4.3.4. 
Dois tipos diferentes de carimbo. B e R.

25.00

250 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 reis carmim rosa, cunho XIII, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “37 – RIBALDEIRA”, tipo 4.3.4. MB e MR.

25.00

251 F * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Par horizontal, com 3 margens de luxo e uma 
curta/normal, em carta circulada de Sobral de Monte-Agraço para Lisboa (12.09.64) para 
Lisboa, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a sépia “43 – SOBRAL DE 
MONTE-AGRAÇO”, tipo 4.3.4 + nominativo batido a sépia “SOBRAL DO TEM AGRAÇO”.

35.00

252 F 8 1862/64 – D. Luís I. Lote com dois selos: MF14, 5 reis castanho, cunho III + MF16, 25 reis 
carmim rosa, com margens de luxo a normais, obliterados com carimbos numéricos de 1.ª 
reforma, batidos a preto “51 – FUNCHAL”, tipo 4.3.4. MB.

25.00

253 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Lote de 3 selos com margens de luxo, 
obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “78 – ÁGUEDA”, “79 – 
ALBERGARIA-A-VELHA” e “80 – SANTO ANDRÉ DE POYARES”, tipo 4.3.4. MB.

35.00

254 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo, obliterado com ca-
rimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “84 – CÊA”, tipo 4.3.4. Raridade 4. MB e R.

20.00

255 F 8 1856/1864 – D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote com dois selos: MF13, 25 reis rosa 
carmim + MF16, 25 reis rosa carmim, ambos com margens de luxo, obliterados com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, batidos a preto “134 – TRANCOSO”, tipo 4.3.4. Dois tipos diferentes 
de carimbo, um com algarismo “4” FECHADO e outro com algarismo “4” ABERTO. B e R.

35.00

256 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Selo isolado com margens de luxo, obli-
terado com carimbo numérico da 1.ª reforma “147 – FIGUEIRÓ DOS VINHOS”, tipo 4.3.4, 
raridade 4. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. 

30.00

257 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, cunho III. Tira horizon-
tal com 3 selos com margens curtas a luxo, obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “157 – TORRES NOVAS”, tipo 4.3.4.

25.00
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258 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, com 3 margens de luxo e uma normal, oblite-
rado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “152 – PERNES”, tipo 4.3.4. B e R.

25.00

259 F * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo a normais, em carta 
circulada de Campo Maior (06.11.66) para Lisboa (07.11.66), obliterado com carimbo numé-
rico da 1.ª reforma, batido a sépia “174 – CAMPO MAIOR”, tipo 4.3.4 + nominativo a sépia 
“CAMPO MAIOR”. MB e R.

75.00

260 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo, obliterado com ca-
rimbo numérico da 1.ª reforma, batido a azul “179 – CHACIM depois MACEDO DE CAVA-
LEIROS”, tipo 4.3.4. B e R.

25.00

261 F 8 1956/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF16, 25 reis rosa carmim. Par vertical com 3 
margens de luxo e uma normal, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a 
preto/sépia “189 – VILA POUCA DE AGUIAR”, tipo 4.3.4. B e R.

30.00

262 F * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, com margens curtas, em carta circulada de 
Ferreira (24.12.64) para Lisboa (25.12.64), com trânsito por Beja (24.12.64), obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “198 – FERREIRA”, tipo 4.3.4 + nominativo 
a preto “FERREIRA”. MB e MR.

75.00

263 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, com duas margens de 
luxo e duas normais, em carta circulada de S. Brás (04.02.60) para Lisboa (07.02.60) com 
trânsito por Beja (06.03.60), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto 
“194 – ALMODOVAR”, tipo 4.3.4 + nominativo do período pré-adesivo a preto “ALMODOVAR”. 

50.00
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264 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, com margens curtas, em 
carta datada de Odemira (12.11.59) para Lisboa (18.11.59) com trânsito por Beja (17.11.59), 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a sépia “200 – MESSEJANA”, tipo 
4.3.4 + nominativo do período pré-adesivo a sépia “MESSEJANA”. Raridade 4. MR.

50.00

265 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa. Par horizontal com 
duas margens de luxo e duas normas a curtas, em carta circulada de Aljezur (29.09.58) para 
Lisboa (06.10.58), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “202 – 
ODEMIRA”, tipo 4.3.4, raridade 5, e marca nominativa batida a preto “ODEMIRA”. Exemplar 
bem conservado, com marca rara, sem reparações, com ligeiras aflorações de óxido.

60.00

266 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, com margens curtas, 
em carta datada de Ourique (27.04.59) para Beja (17.11.59), obliterado com carimbo nu-
mérico da 1.ª reforma, batido a preto “203 – OURIQUE”, tipo 4.3.4 + nominativo do período 
pré-adesivo a preto “OURIQUE”. Raridade 3.

40.00

267 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa. Par horizontal com mar-
gens de luxo, em carta datada de Aldeia Nova (12.01.61) para Lisboa (17.01.61) com trânsito 
por Beja (16.11.61), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “204 – 
SERPA”, tipo 4.3.4 + nominativo do período pré-adesivo a preto “SERPA”. Insuficientemente 
franquiada foi porteada com o dobro do porte em falta por selo fixo de 50 reis batido a preto.

35.00

268 F * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, com 3 margens de luxo e uma curta, em carta 
circulada de Torrão (11.01.67) para Lisboa (12.01.67), obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma, batido a preto “205 – TORRÃO”, tipo 4.3.4 + nominativo a preto “TORRÃO”. MB e MR.

75.00

269 F * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo, em carta circulada 
de Alfundão (14.03.63) para Lisboa (12.01.67), obliterado com carimbo numérico da 1.ª re-
forma, batido a preto “206 – VIANNA DO ALEMTEJO”, tipo 4.3.4 + nominativo do período 
pré-adesivo, batido a preto “VIANNA D’ALENTº”. MB e MR.

50.00

270 F * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo, em carta circulada de 
Albufeira (26.12.66) para Lisboa (28.12.66), com trânsito por Faro (27.12.66), obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “209 – ALBUFEIRA”, tipo 4.3.4 + nominativo 
a preto “ALBUFEIRA”. MB e MR.

35.00

271 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo 
em carta circulada de Viseu (03.08.58) para Lisboa (05.06.58), obliterado com carimbo nu-
mérico da 1.ª reforma a preto “112 – VIZEU”, tipo 3.5.3 + carimbo retangular datado a preto 
“3 – 8 / VIZEU / 58”. Em Lisboa foi reexpedida para Alhandra com nova franquia de 25 reis 
MF13, com margens curtas. B e R.

50.00

272 F * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo, em carta circulada 
de Faro (24.05.66) para Lisboa (25.05.66), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “208 – FARO”, tipo 3.5.3. MB.

25.00
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AÇORES E DISTRITOS POSTAIS

273 F * Açores – Percursores * 1853 – D. Maria II, MF3, 50 reis verde amarelo, papel liso em capa 
carta circulada de Angra do Heroísmo para Lisboa (30.?..1857) para pagar o porte duplo de 
uma carta de circulação interna com o peso entre 3 e 5 oitavas. Selo sem reparações com 
três margens a tocar o quadro e uma de luxo, com boa cor e relevo. Obliterada com carimbo 
numérico da 1.ª reforma “48 – ANGRA”, do tipo 6.9.5 a preto e carimbo nominativo também 
a preto “ANGRA”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

900.00

274 F R 1868 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. 
Reimpressões de 1885. Sobrecarga B. MF1/6. Série completa de reimpressões, com boas 
margens. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 315,00.

60.00

275 F R 1868/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. 
Reimpressões de 1885. Sobrecarga C. MF7/15. Série completa de reimpressões. Exempla-
res sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 342,00.

60.00

276 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Sobrecarga 
B. MF18, 20 reis bistre, cunho I, papel costelado, denteado 12 ½. Exemplar sem goma, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 90,00.

25.00

277 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Selos do 
Continente com sobrecarga AÇORES. Sobrecarga A. MF18, 20 reis bistre, cunho I, papel 
costelado, denteado 12 ½. Exemplar com goma original e sinal de charneira, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 110,00.

30.00

278 F R 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Reimpres-
sões de 1905. MF16/27. Série completa, com goma original e sinal de charneira. Exemplares 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 483,00.

100.00

279 F R 1884/87 – D. Luís I. De frente. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Reimpres-
sões de 1905. MF52/57. Série completa de reimpressões, incluindo 5 reis com sobrecarga a 
preto e vermelha + 25 reis com tonalidade de cor. Exemplares sem goma, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 412,00.

80.00

280 F 8 1885 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. So-
brecarga D. MF58, 20 reis carmim, denteado 12 ½, papel porcelana. Exemplar usado com 
DUPLA SOBRECARGA. Valor de catálogo € 200,00.

40.00
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281 F  1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Selos do Continente com 
sobrecarga AÇORES. Lote com 8 selos de 5, 10, 25, 50, 75, 80, 100 e 1000 reis, MF60, 61, 
64/68 e 72. Todos com DUPLA SOBRECARGA.

120.00

282 F 8 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de Santo António. MF 73/87. Série completa, oblite-
rada com carimbo do 1.º dia de circulação de Angra do Heroísmo (13.JUN.95). B e R. Valor 
de catálogo € 1.100,00.

200.00

283 F  1895 – 7.º Centenário do Nascimento de Santo António. MF 81/82, 80 e 100 reis. Lote com 
dois selos FALSOS FOURNIER.

40.00

284 F PRV 1910 – D. Manuel II. Lote com três provas de cor, denteadas em papel porcelana ordinário, 
em cores não aprovadas: 10 reis a preto, 15 reis a verde e 25 reis a preto.

30.00

285 F  1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF125, 20 reis carmim. Lote com três 
selos: um com sobrecarga a vermelho, outro com a sobrecarga a vermelho INVERTIDA e 
outro com a sobrecarga INVERTIDA, com erro RUPEBLICA. Provavelmente saídas clandes-
tinamente do refugo da Casa da Moeda.

45.00

286 F * 1912/13 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. MF158, 10C laranja-vermelho, 
papel liso, denteado 12x11 ½. Bloco com 16 selos (4x4) em sobrescrito circulado da Ribeira Grande 
(12.07.25) para a Alemanha, perfazendo o porte de 1$60 correspondente ao porte simples para cartas 
a expedir para Países Estrangeiros com os quais não haja acordos especiais, com o peso até 20g. 
Exemplar obliterado com carimbo numérico batido a violeta “771”, sem defeitos nem reparações.

150.00

287 F 8 1924/26 – Ceres. Selos do Continente com a sobrecarga “AÇORES”. MF205, 40C castanho, 
com variedade de cliché “CORREIC”. Valor de catálogo € 85,00.

25.00

288 F * 1924/26 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. MF205, 40C castanho, den-
teado 12x11 ½, papel liso. Tira horizontal com seis selos em sobrescrito circulado de S. Brás 
(registo n.º 1) para Halle / Alemanha (27.01.26), perfazendo 2$40, correspondente ao porte sim-
ples para cartas a expedir para Países Estrangeiros com os quais não haja acordos especiais, 
com o peso até 20g (1$60) + prémio de registo ($80). Exemplar sem defeitos nem reparações.

125.00

289 F R/R Angra. 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Reimpressões de 1905. MF 1/12. Série com-
pleta de reimpressões em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 540,00.

100.00

290 F  Horta. 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF2, 10 reis violeta vermelho, papel porcela-
na, denteado 12 ¾. Folha completa com 12 selos, com goma original e alguma irregularida-
de da goma. Valor de catálogo € 144,00.

25.00
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291 F R/R Horta. 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Reimpressões de 1905. MF 1/12. Série com-
pleta de reimpressões em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 540,00.

100.00

292 F R/R Ponta Delgada. 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Reimpressões de 1905. MF 1/12. 
Série completa de reimpressões em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 540,00.

100.00

MADEIRA E FUNCHAL

293 F  1868 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, 
tipo A. MF1, 20 reis bistre com margens de luxo, denteado em cruz (Percê en croix”), 10 ½ 
(particular). Exemplar sem defeitos ou reparações, com boa cor e relevo. MR. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

294 F  1868 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, 
tipo A. MF4, 100 reis lilás malva, cunho Ia com margens de luxo, denteado em cruz (Percê en 
croix”), com denteado 13 ½. Selo sem goma, com boa cor, sem defeitos ou reparações. MR.

100.00

295 F R 1868 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com a sobrecarga MADEI-
RA, tipo B. Reimpressões de 1885. Série incompleta, faltando as reimpressões de 120 e 240 
reis. Valor de catálogo € 315,00.

50.00

296 F 8 1868 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, tipo 
A. MF12, 120 reis azul. Selo com DUPLA IMPRESSÃO da sobrecarga. MR. Não catalogado.

50.00

297 F R 1868/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Selos do Continente com a sobrecarga MADEI-
RA, tipo B. Reimpressões de 1885. MF 5/13. Série completa + reimpressão de 5 reis com 
sobrecarga a preto. Valor de catálogo € 480,00.

80.00

298 F 8 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, tipo C. 
MF18, 50 reis verde, papel liso, tipo II denteado 12 ¾, usado. Exemplar com uma pequena 
reparação num canto, com boa cor e relevo, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 270,00

40.00
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299 F R 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, tipo C. 
Reimpressões de 1885. MF14/25. Série completa. Valor de catálogo € 575,00.

120.00

300 F R 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, tipo C. 
Reimpressões de 1905. MF14/25. Série completa. Valor de catálogo € 630,00.

125.00

301 F R Reimpressões de 1885. 1871/80 – D. Luís I, fita Direita + Jornaes + D. Luís I, fita direita. No-
vas cores. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA. MF 14/29. As três séries comple-
tas de reimpressões de 1885 com traço fino horizontal de 18mm, em denteado 13 ½. MB e R.

300.00

302 F * Correio marítimo. Marcas de denominação de origem. Sobrescrito lançado a bordo do vapor Moor 
com selo de 2 ½ d correspondente ao porte de uma carta com um peso até ½ oz, com destino a 
Tubingen (17.09.98 e reexpedido para Stuttgard, com trânsito pelo Funchal (01.09.98) e por Lisboa 
(10.09.98) pelo Hiate Modelo. Exemplar sem reparações com falta de papel no bordo superior. B e R.

150.00

303 F * Correio marítimo * Marcas de denominação de origem. 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. 
Novas cores e valores. MF30, 65 reis em sobrescrito lançado a bordo de paquete com des-
tino a Flensbourg (02.10.02) com trânsito por Lisboa (28.09.02) onde foi obliterada com a 
marca “PAQUEBOT”, batida a preto (Hosking 534). Exemplar sem defeitos nem reparações.

75.00

304 F * Correio marítimo * Marcas de denominação de origem. 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. 
Novas cores e valores. MF30, 65 reis em sobrescrito lançado a bordo de paquete com des-
tino a Hamburgo (02.05.03) com trânsito por Lisboa (28.04.03) onde foi obliterada com a 
marca “PAQUETE”, batida a preto (Hosking 532). Exemplar sem defeitos nem reparações.

75.00

305 F 8 1880 – D. Luís I. De perfil. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, tipo B a preto. 
Selo de 50 reis, papel liso fino, denteado 12 ½, não catalogado e tido como não emitido, 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma “45 – FUNCHAL”. Certificado de peritagem 
de Leilões P. Dias, Lda. B e MR.

100.00

306 F R/R Funchal. 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Reimpressões de 1905. MF 1/12. Série 
completa de reimpressões em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 540,00.

100.00

306300
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ULTRAMAR

307 F  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão para as 
Colónias de África. MF 1/8. Série completa em folhas de 100 selos do arquivo da casa im-
pressora (WATRELOW & SONS), com inscrições manuscritas a lápis “199867 / 19.10.97 / 
200.000 / File Copy”. Estas folhas são as provas de arquivo da primeira tiragem da emissão.

750.00

308 F PRV Ultramar – 1911 – Busto da República. 2.º Concurso Oficial. Tipo não aprovado. Prova não 
denteada, bordo inferior de folha, sem abertura da taxa e da legenda da colónia, em azul 
escuro sobre azul, papel porcelana. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso.

40.00

ANGOLA E CONGO

309 F * Loanda – A sépia, LF LOA1 em carta datada de Luanda (16.02.47) para o Porto (06.07.47) 
com trânsito por Lisboa (17.05.47) com o porte manuscrito a sépia de 80 reis aplicado em 
Luanda correspondente ao peso de uma carta para o Continente até 4/8 onças + 70 reis 
correspondente à 5.ª distância de Lisboa ao Porto e a um peso de 2/8 a 4/8 de onça. MR e 
B. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

300.00

310 F * Correio Central de Loanda – A preto, LF LOA3A em sobrescrito circulado de Luanda para 
Lisboa (24.04.67) com o porte de 50 reis batido a preto.

150.00

311 F  1870/77 — Coroa. MF6c, 50 reis verde, papel liso ESPESSO (100m), denteado 12 ¾. Par 
horizontal em canto de folha, sem reparações, com falta de um canto e um pequeno adel-
gaçamento num dos selos, com boa cor e com a sobrecarga “PROVA” grande, impressa a 
preto. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

250.00

312 F * 1870 – Coroa. Sobrescrito circulado registado de Luanda (05.03.87) para Londres (02.05.87) 
com trânsito por Liverpool (30.04.87) com selo de 300 reis castanho, papel liso, denteado 
13 ½, MF9d, correspondente ao 2.º porte para cartas circuladas para países da UPU com o 
peso entre 16 e 30g (200 reis) + prémio de registo (100 reis) de acordo com a tabela cons-
tante da circular nº 87 de 30.04.1877 da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar. Exemplar de luxo, sem defeitos nem reparações.

3.000.00

313 F  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF11, 20 reis carmim, denteado 12 ¾, papel liso médio, tipo 
II. Bloco com 9 selos (3x3) contendo 8 selos de 20 reis e um selo do cunho de 40 reis, mon-
tado na 2.ª linha da 2.ª coluna da folha, que assim foi impresso ligado aos selos de 20 reis. 
Detetado o erro, inutilizaram-se com dois traços em cruz os selos de 40 reis, aproveitando-se 
os restantes. Exemplar novo sem goma, com os selos parcialmente colados em folha de pa-
pel fino transparente, com algum denteado aberto, sem reparações, com boa cor. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR. Valor de catálogo € 5.000.00.

2.000.00

314 F 8 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF12, 25 reis violeta, denteado 12 ¾, em papel ESPESSO 
(0.10mm). Exemplar obliterado com carimbo mudo oval de 9 barras a preto, sem reparações 
e com um canto curto. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Selo não catalogado

200.00

315 F 8 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF14, 50 reis azul escuro, denteado 12 ¾, em papel ESPESSO 
(0,092mm). Exemplar obliterado com carimbo mudo oval de 9 barras a preto, sem defeitos nem 
reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Selo não catalogado

250.00

307308

305

301



41

316 F * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF14, 50 reis azul, tipo I, papel liso, denteado 12 ½, em so-
brescrito circulado de Luanda (15.01.1883) para Coimbra (14.02.83) com trânsito por Lisboa 
(13.02.83), para pagar o primeiro porte de cartas remetidas para o Continente com o peso 
até 15g. Exemplar raro, sem reparações, com falta de papel no sobrescrito no canto inferior 
esquerdo, transportado pelo vapor “Angola” e marca da estação expedidora bem batida a 
preto “CORREIO DE LOANDA”. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

500.00

317 F 8 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF18, 25 reis violeta vermelho, denteado 12 ¾, papel porcelana, 
obliterado com carimbo batido a preto “NULLO”. Exemplar com dois dentes curtos e com DUPLA 
IMPRESSÃO da cor. Certificado de peritagem de Portucale Philatelicus. Valor de catálogo € 240,00.

75.00

318 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF18, 25 reis violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Dois 
selos em sobrescrito circulado de Benguela (??.??.90) para Coimbra (14.06.90) com trânsito 
por Lisboa (13.06.90). Primeiro porte para cartas circuladas de Angola para Portugal com um 
peso até 15g. Exemplar sem reparações com alteração da cor no 2.º selo, transportada pelo 
paquete “S. THOMÉ”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

200.00

319 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF20, 50 reis azul, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar 
sem goma, sem defeitos nem reparações. Selo NÃO CATALOGADO neste denteado. MR. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

200.00

320 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF20, 50 reis azul, papel porcelana, denteado 12 ¾, em sobrescrito 
circulado de Mossamedes (06.06.92) para Coimbra (10.06.92 – erro de datador, pois deveria ser 
10.07.92), com trânsito por Lisboa (09.07.92). Porte simples de 50 reis para cartas remetidas de 
Angola para Portugal com um peso até 15g. Exemplar sem defeitos nem reparações, transportado 
pelo Paquete Portugal, obliterado a azul (R). Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

200.00

321 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF20, 50 reis azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par horizontal 
em sobrescrito circulado de Benguela (11.12.88) para o Canadá (28.01.89) e com trânsito por 
Lisboa (16.01.89) e Londres (16.01.89). Porte simples para cartas remetidas para o Canadá com 
peso até 15g. Exemplar pouco vulgar, sem defeitos ou reparações, transportada pelo vapor “Portu-
gal” até Lisboa, com os selos obliterados com marca muda oval com 9 barras e o sobrescrito com 
carimbo tipo “Palmas” de Benguela. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

250.00

322 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF21, 100 reis castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾, em sobrescrito 
circulado de Benguela (13.03.95) para Montreal (21.04.95), com trânsito por Lisboa (10.04.95). Porte 
simples de 100 reis para cartas circuladas de Angola para o Estrangeiro com o peso até 15g. Exemplar 
sem reparações com alguns defeitos no selo. Transportado até Lisboa pelo Paquete Ambaca.

100.00
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323 F IC 1886/94 – D. Luís I + D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Inteiro postal de 10 reis azul, sobre cartolina ca-
murça (OM1), circulado de Mossamedes (??.04.95 – erro no ano do datador, deveria ser 96) para 
Munique (28.05.96) com trânsito por Lisboa (23.05.96), com selo adicional de 10 reis MF26, para 
pagar o porte de 20 reis de um bilhete postal de Angola para a Alemanha. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, transportado pelo Paquete ZAIRE. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

324 F * 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF30, 50 reis azul claro, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Dois selos em sobrescrito circulado de Luanda (29.06.97) para Crestuma, com trân-
sito por Lisboa (22.07.97), Vila Nova de Gaia (23.07.97) e Carvalhos (23.07.97) para pagar 
o 2.º porte para cartas remetidas para Portugal com o peso entre 16 e 30g. Exemplar sem 
reparações, com ligeira mancha num dos selos, transportado pelo Paquete LOANDA. B e R.

175.00

325 F 8 1894 – Selo de 2 ½ reis * Jornaes, com sobretaxa. MF37, 25 reis s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, 
denteado 13 ½. Bloco com 8 selos, obliterados com carimbo circular de LOANDA, batido a ver-
melho. Exemplar sem reparações com ligeiras manchas no verso. Valor de catálogo € 880,00.

175.00

326 F  1894 – Jornaes. Selos de 2 ½ reis, com sobretaxa local, aposta manualmente a azul. MF37, 
25 reis s/ 2 ½ reis, castanho, denteado 13 ½. Folha completa com 28 selos, com goma ori-
ginal, sem sinal de charneira, sem reparações, com ligeiros defeitos no 1.º selo (denteado 
superior) e com boa cor. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 5.040,00.

1.200.00
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327 F * Selos fixos de recurso – Sobrescrito remetido de Luanda (29.04.94) para Crestuma / Vila Nova 
de Gaia (25.05.94), com trânsito por Lisboa (24.05.94) e Carvalhos (25.05.94), franquiado com 
selo fixo “PAGO”, batido a violeta por falta temporária de selos, correspondente ao porte simples 
de 50 reis de uma carta com o peso até 15g. Exemplar sem reparações, com falta de papel num 
canto, transportado pelo Paquete LOANDA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

328 F * Angola * Incoming mail * Correio marítimo. Sobrescrito circulado de Langenschwalbach (29.07.81) 
para o Governador Geral de Angola, Conselheiro António E. Dantas (01.09.81), com dois selos de 
20pf SC32, obliterado com carimbo linear a duas linhas “PAQUETE / BENGUELA”, batido a preto. 
O Paquete Benguela saiu de Lisboa em 05.08.1881 e chegou a Luanda em 01.09.1881. MB e R.

175.00

329 F * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, emissão para África. 
MF5, 50 reis azul em sobrescrito circulado de Luanda (29.04.98) para S: Tomé (02.05.98) corres-
pondente ao 2.º porte pra cartas com peso até 15g transportadas por embarcações portuguesas 
de vela ou de vapor, ou estrangeiras que transportem gratuitamente as malas de correio por-
tuguesas (Tabela aprovada pela Portaria nº 729 de 25.10.1894). Sobrescrito transportado pelo 
Vapor Zaire que saiu de Luanda em 29.04.98. Exemplar sem defeitos nem reparações.

150.00

330 F IC 1886/1898 – D. Luís I + D. Carlos I Mouchon. Inteiro postal de 10 reis azul sobre cartolina 
camurça (OM1) circulado de Luanda (24.09.00) para Frankfurt (16.10.00) com trânsito por 
Lisboa (12.10.00) com selos adicionais de 5 e 10 reis da emissão D. Carlos I, MF39/40, num 
total de 25 reis, para pagar o porte de 20 reis de um bilhete postal para a Alemanha (excesso 
de 5 reis). Exemplar sem defeitos nem reparações, transportado pelo Paquete LOANDA. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

331 F * 1898/1903 – D. Carlos I Mouchon + D. Carlos I Mouchon, novas cores e valores. Sobrescrito 
circulado de Benguela (09.01.06) para Londres (12.02.06), com trânsito por Lisboa (07.02.00) 
com selo de 2x5 reis, 4x10 reis e 25 reis, MF39/40 e 80, no total de 75 reis, para pagar o porte 
simples de 65 reis para países pertencentes à UPU (excesso de 10 reis). Exemplar sem defei-
tos nem reparações, transportado até Lisboa pelo Paquete CABO VERDE.

40.00

332 F * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Sobrescrito de grande dimensão circulado registado do 
Lubango (05.08.12) para Paris / França (10.09.12) com trânsito por Lisboa (07.09.12) com 
selos de 2 ½ reis cinzento (x2), 5 reis laranja, 10 verde (x2), 15 reis castanho e 75 reis car-
mim, MF38/41 e 45. 

40.00

333 F * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Sobrescrito circulado de Benguela (15.02.04) para Bor-
deuax com selos de 5, 10 e 50 reis MF39, 40 e 44, para pagar o porte simples (65 reis) para 
cartas com o peso até 15g remetidas para França. Exemplar sem defeitos nem reparações.
 

25.00

334 F * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF44, 50 reis azul, papel liso, denteado 11 ¾. Tira ho-
rizontal de 3 selos em sobrescrito circulado registado de Benguela  para Bethlehem / USA 
com trânsito por Lisboa (22.08.99) para pagar 100 reis pelo 2.º porte para cartas com peso 
entre 16 e 30g e 50 reis pelo prémio de registo. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
transportado pelo Paquete CAZENGO. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

335 F * 1898/1902 – D. Carlos I Mouchon + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO. Sobres-
crito circulado de Moçamedes (21.11.03) para St. Gall / Suíça (25.12.03), com trânsito por Lisboa 
(21.12.03) com selos de 5 reis, 25 reis e 100 reis, MF39, 76 e 47, no total de 130 reis correspondente 
ao segundo porte para cartas remetidas para a Suíça com peso entre 16 e 30g. Tabela publicada 
no Boletim Oficial de Angola nº 10 de 07.03.1903. B e R. Exemplar sem defeitos nem reparações

60.00

336 F * 1898/1901 – D. Carlos I, Mouchon. MF50, 300 reis azul escuro s/ rosa, papel liso, den-
teado 11 ¾, em sobrescrito circulado registado de Luanda (28.12.99) para Bouchs / Suíça 
(26.01.00, com trânsito por Lisboa (22.01.00), para pagar o 5.º porte (250 reis) para cartas 
circuladas para a Suíça com o peso de 61 a 75g + 50 reis pelo prémio de registo. Exemplar 
raro e muito bonito, sem defeitos nem reparações.

125.00

337 F * 1898/1914 – D. Carlos I Mouchon + Ceres. Sobrescrito circulado de Moçamedes (17.11.21) 
para Breslau / Alemanha com selo de 500 reis preto s/ azul MF51, usado em 2.º período de 
circulação (período de inflação) com o valor ajustado de 50c + 2 selos de ½, preto e 3 pares 
de selos de 1 ½, castanho, todos em papel liso, denteado 12x11 ½, perfazendo na totalidade 
o porte de 60c para pagar o porte simples para carta circulada para a Alemanha com peso 
até 15g. Tabela de portes em vigor a partir de 01.06.1921 (Decreto nº 7.486 de 04.05.1921 
do Ministério das Colónias). Exemplar muito bonito, sem defeitos nem reparações.

75.00

338 F * 1902 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF53, 65 reis s/ 40 reis castanho, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, em sobrescrito circulado de Benguela (carimbo mudo de barras provisório) para Mal-
vern / Inglaterra (17.06.05), com trânsito por Lisboa (13.06.05), para pagar o porte simples de 65 reis 
para cartas até a5g para países da UPU. Exemplar sem reparações, com pequenos furos de agrafo, 
transportado até Lisboa pelo Paquete ZAIRE II. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

175.00
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339 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF73a, 400 s/ 200 reis, azul s/ azul, pa-
pel porcelana, denteado 13 ½, tipo II. Exemplar com goma original e sinal de charneira sem 
defeitos nem reparações e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 600,00.

200.00

340 F * 1902 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO. MF76, 25 reis verde-azul, 
papel liso, denteado 11 ¾ em postal ilustrado entregue na estação postal de Luanda para 
obliteração dos selos e transportado em mão para bordo do paquete austro-húngaro ZENTA 
da Kuk Kriegsmarine onde foi lançado na caixa de correio a bordo com destino à Alemanha. 
Carimbo do paquete batido a verde-oliva. Exemplar muito raro, bem conservado, sem defei-
tos nem reparações.

100.00

341 F * 1902 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF77, 50 reis azul em so-
brescrito circulado de Mossamedes para Nova York, com trânsito por Lisboa (07.06.12) para 
pagar o porte simples para cartas com o peso até 15g para os EUA. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, transportado pelo Paquete ZAIRE II.

25.00

342 F IC 1886 – D. Luís I. Fita direita. OM1, 10 reis azul sobre cartolina camurça. Remetido do Am-
briz (28.02.1907) para Bordéus / França (21.03.07) com trânsito por Lisboa (19.03.07) com 
selo adicional de 25 reis, carmim, da emissão de 1903 de D. Carlos I,.MF80, para pagar o 
porte de 20 reis de um bilhete postal simples para França (excesso de franquia de 15 reis). 
Exemplar sem defeitos nem reparações, transportado pelo vapor “Cazengo” até Lisboa. B e 
R. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00

343 F * 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF82, 65 reis azul-cinzento, papel 
liso, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado de Luanda (26.06.05) para Filadélfia / EUA 
(27.07.05) com trânsito por Lisboa (15.07.05) para pagar o porte simples para carta remetida 
para os EUA com o peso até 15g (Tabela de portes publicada no Boletim Oficial de Angola 
nº 10 de 07.03.1903). Transporte Luanda – Lisboa pelo vapor Portugal. Exemplar muito raro, 
ÚNICO CONHECIDO, sem defeitos nem reparações.

150.00
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344 F * 1903/1911 – D. Carlos I Mouchon + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da 
Casa da Moeda. Sobrescrito circulado registado de Moçamedes (21.06.12) para East Weimouth 
(31.07.12) com trânsito por Lisboa (20.07.12) e New York (30.07.12) com selo de 75 reis cas-
tanho violeta, MF83 e 5 selos de 5 reis laranja, MF89, no total de 100 reis, para pagar o porte 
simples para cartas remetidas para os EUA com peso até 15g (50 reis) e prémio de registo (50 
reis). Tabela constante do Aviso de 26.10.1907 da Repartição Superior dos Correios, publicado 
no Boletim Oficial de Angola nº 45 de 09.11.1907. Exemplar sem defeitos nem reparações

50.00

345 F * 1898/1911 – D. Carlos I Mouchon + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA 
da Casa da Moeda. Sobrescrito circulado de Benguela (22.05.12) para Lockport / USA 
(04.06.12) com selo de 10 reis MF40 e tira de 4 selos de 10 reis MF90 para pagar o porte 
simples de cartas com peso até 15g para os EUA (50 reis). Exemplar sem reparações, com 
selo cortado à tesoura quando da abertura da carta.

25.00

346 F * 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF93, 25 reis carmim 
em sobrescrito circulado de Novo Redondo (25.11.11) para os EUA com trânsito por Lisboa (21.12.11). 
Insuficientemente franquiado foi porteado nos EUA com 5c por selo pré-obliterado. Exemplar raro, 
sem defeitos nem reparações, transportado no trajeto de Luanda a Lisboa pelo vapor Ambaca.

50.00

347 F * 1911/12 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + D. Manuel 
II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Sobrescrito circulado registado de Luanda 
(??.07.13) para Ulm / Alemanha (18.08.13), com trânsito por Lisboa (16.08.13) com selos de 5, 
20, 25, 130 e 50 reis, MF89, 92, 93, 98 e 108. Exemplar sem defeitos nem reparações.

75.00

348 F * 1898/1912 – D. Carlos I, Mouchon + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA + D. 
Carlos I Mouchon com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA local + D. Carlos I com sobre-
taxa. Sobrescrito circulado de Luanda (28.07.12) para Paris com selos de 2 ½ reis MF38, 2 
½ reis MF8/8, 50 reis MF94, 25 s/ 75 reis MF117b, com variedade REUPBLICA, 5 s/ 10 reis 
MF114 e 10 s/ 15 reis MF115, com a sobretaxa deslocada.

75.00

349 F * 1921 – Ceres. MF150e, 8c ardósia, papel liso, denteado 12x11 ½. Bloco com 8 selos (frente 
sobrescrito) + bloco de 12 selos (verso) em sobrescrito circulado do Bié (30.09.27) para 
Nova York / EUA (16.11.27) num total de 1$60 para pagar o porte simples de cartas com o 
peso até 20g remetidas para países estrangeiros. B e R.

50.00

350 F * 1921 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Mossamedes (11.05.24) para Trieste 
(15.06.24) com 5x20c MF153d (frente) + tira de 5 selos de 10c MF151f (verso) no total de 
1$50 para pagar o porte simples (1$00) para cartas com peso até 20g remetidas para o es-
trangeiro + 50c pelo prémio de registo. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00
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351 F / 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Lote com 
3 selos: MF158, 10 reis verde amarelo com goma e charneira + MF159, 15 reis verde com 
goma e charneira + MF163, 200 reis lilás s/ rosa sem goma. Exemplares sem defeitos nem 
reparações com s sobrecarga INVERTIDA.

35.00

352 F  1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Lote 
composto por dois selos: MF158, 10 reis verde amarelo + MF160, 20 reis violeta. Exemplares 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com erro REPUBLIAC, tidos como clandestinos.

25.00

353 F / 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Lote com 
dois selos de 20 reis violeta, MF160: um com a sobrecarga a verde INVERTIDA e outro com 
a sobrecarga a vermelho INVERTIDA. Exemplares sem defeitos nem reparações

20.00

354 F / 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Lote com 2 selos: 
MF161b, 75 reis castanho violeta com sobrecarga a verde, com goma e charneira + MF162 100 reis 
azul s/ amarelo, sem goma e com ligeiros pontos de óxido. Exemplares com DUPLA SOBRECARGA.

25.00

355 F 8 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Lote com 
3 selos: MF160, 20 reis violeta com sobrecarga a vermelho (dois dentes curtos) + idem com 
sobrecarga a verde + MF162, 100 reis azul s/ amarelo com ligeiros pontos de óxido. Exem-
plares com a sobrecarga INVERTIDA.

20.00

356 F * 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF161, 
75 reis castanho violeta claro em sobrescrito circulado de Luanda (28.05.18) para Sante 
Croix (22.07.18), censurado à chegada. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações, trans-
portado de Luanda a Lisboa pelo vapor Beira.

60.00

357 F * 1914 – Ceres + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
Sobrescrito circulado registado de Luanda (30.08.20) para Boulogne-sur.Mer (12.10.20) com 
trânsito por Lisboa (05.10.20) e reexpedido para Paris, com selos de 1c, 2 ½ c e 100 reis, 
MF144d, 147c e 162. Exemplar sem defeitos nem reparações.

60.00

358 F * 1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF163, 200 
reis, papel liso, denteado 11 ¾, usados em 2.º período de circulação (período de inflação em 
Angola). Sobrescrito entregue a bordo do paquete alemão Usaramo (20.11.1921) da Deutsche 
Seepost / Linnie Hanburgo-West Afrika com 3 selos, perfazendo o porte de 600 reis, equivalente 
a 60 ctvs (1.º porte para cartas até um peso de 20 gramas para países estrangeiros). Á chegada 
foi obliterado com carimbo de denominação de origem “PAQUEBOT” de Port Elizabeth (tipo 1278 
Roger Hosking) e novamente franquiado com dois selos de 1d para pagar o porte interno de Port 
Elizabeth a Cape Town. Exemplar raro, muito bonito, sem defeitos assinaláveis, nem reparações.

150.00

359 F  1914 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA 
tipografada localmente. MF167/169. Série completa sem goma, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 223,00.

40.00

360 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga REPU-
BLICA tipografada localmente. MF170, 115 reis s/ 80 reis verde claro, denteado 12 ¾, papel 
porcelana. Exemplar sem goma, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 310,00.

65.00

361 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA 
tipografada localmente. MF171, 115 reis s/ 100 reis castanho s/ castanho claro, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor (estes selos são 
sempre desbotados). Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 330,00.

75.00

362 F 8 1914 – D. Carlos I. Selos de 1902 com a sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. 
MF171b, 115 s/ 100 reis castanho s/ castanho claro, papel porcelana, denteado 13 ½, so-
bretaxa tipo I. Exemplar com boa cor, sem reparações, com ligeiros defeitos na porcelana 
comuns nestes selos. B e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo € 1.150,00.

220.00

363 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga REPU-
BLICA tipografada localmente. MF172, 115 s/ 150 reis carmim s/ rosa, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Exemplar sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 350,00.

80.00

364 F 8 1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga REPU-
BLICA tipografada localmente. MF172a, 115 reis s/ 150 reis, carmim s/ rosa, papel porce-
lana, denteado 11 ½. Exemplar sem reparações, com um canto curto e um pequeno ponto 
de adelgaçamento, com impressão parcial da sobrecarga e com boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300,00.

50.00
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365 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon * PROVISÓRIO. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografa-
da localmente. MF177, 75 reis carmim. Exemplar com a sobrecarga VIOLETA em vez de verde e com 
o “A” de “REPUBLICA”, invertido. Exemplar com muito ligeira transparência, tido como clandestino.

20.00

366 F /8 1914 – D. Carlos I, Mouchon * PROVISÓRIO. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA 
tipografada localmente. MF177, 75 reis carmim. Par horizontal, um selo obliterado e outro 
não obliterado, ambos com sobrecarga a violeta em vez de verde e com “E” e “REPUBLICA” 
em ESPELHO, tida como clandestina. Exemplares sem reparações com ligeiros afloramen-
tos de óxido no verso. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

35.00

367 F  1919 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, e sobretaxa tipogra-
fada localmente. MF188, ½ C s/ 75 reis castanho violeta. Lote com dois selos, um com DUPLA SO-
BRECARGA e outro com a SOBRECARGA INVERTIDA. Exemplares sem defeitos nem reparações.

25.00

368 F / 1919 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografa-
da localmente. MF190, ½ c s/ 75 reis bistre. Lote com 5 selos: um com sobretaxa INVERTI-
DA; outro com sobretaxa DESLOCADA, outro com DUPLA sobretaxa, outro com “C” subido 
e outro com “2” mais FINO. Exemplares sem defeitos nem reparações.

50.00

369 F IC 1911/19 – D. Carlos I Mouchon * Cartões Postais + D. Manuel II com sobrecarga REPU-
BLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. OM6, 25 reis carmim sobre 
cartolina amarela, circulado de Luimbale (23.03.20) para o Pretória com bloco de 8 selos de 
½ c s/ 75 reis, MF190, com variedade no 3.º selo “traço de fração partido * não catalogado). 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

250.00

370 F * 1919 – D. Manuel II, com sobrecarga da Casa da Moeda e sobretaxa local + D. Carlos I 
Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa tipografadas localmente. Sobrescrito 
circulado do Lubango (04.02.19) para a Suíça com dois selos de 2 ½ c s/ 100 reis MF191 e 
2 ½ C s/ 100 reis MF193. B e MR.

75.00

371 F  1919 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografa-
da localmente. MF190, ½ c s/ 75 reis bistre. Folha completa com 28 selos. 1.º e 4.º selos com 
“2” mais fino; 6.º selo com “C” subido e mais afastado; 14.º selo com “traço da fração” mais 
curto e 23.º selo com “traço da fração” partido. Exemplar com papel seda colado no verso.

40.00
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372 F / 1919 – D. Carlos I Mouchon com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF192, ½ C s/ 75 reis castanho violeta. Lote com 4 selos: um com DUPLA sobretaxa, outro 
com a sobretaxa INVERTIDA, outro com traço da fração PARTIDO e outro com “2” mais FINO. 

35.00

373 F  1919 – D. Carlos I Mouchon com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas local-
mente. MF192, ½ C s/ 75 reis castanho violeta. Folha completa com 28 selos, com goma 
original sem sinal de charneira. 1.º e 4.º selos com “2” mais fino; 10.º selo com traço partido; 
15.º selo com traço curto; 16.º selo com “A” de “REPUBLICA” subido; 22.º selo com traço 
curto e partido. Valor de catálogo € 445,00

90.00

374 F * 1921/22 – Ceres. Sobrescrito circulado de Angola para o Canadá com 15 selos de 4C em papel 
liso, denteado 12x11 ½, MF201 + 80C em papel liso, dentado 12x11 ½, MF209, perfazendo o 
porte de 1$40 correspondente ao porte simples para cartas a expedir para Países Estrangeiros 
com os quais não haja acordos especiais, com o peso até 20g (Tabela do Decreto nº 18.467 
de 16.06.1930 do Ministério das Colónias, Publicada no Boletim Oficial de Angola nº 26 de 
12.07.1930. Exemplar obliterado com carimbo numérico de recurso “100”, batido a preto.

150.00

375 F / 1949 – Vistas de Angola. MF 311/317. Série completa em quadras. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, com goma original, sinal de charneira dos selos superiores e sem charneira 
nos selos inferiores. MB e MR. Valor de catálogo € 1.030,00.

250.00
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376 F  1951 – Aves de Angola. MF 329/349. Série completa em quadras. Exemplares com boa cor, sem 
defeitos ou reparações, goma original sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 2.640,00.

700.00

377 F 8 1955 – Mapa de Angola. MF384a, 4$00 policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, e com a variedade “MAPA AZUL ESCU-
RO”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 240.00.

40.00

378 F  1947 – Correio aéreo * Emblema dos CTT. MF CA10/20. Série completa, sem goma como emitidos, 
com o denteado farpeado, normal nesta emissão. Exemplares sem defeitos nem reparações, com 
exceção do selo de 20Ags com muito ligeira transparência. B e MR. Valor de catálogo € 3.300,00.

1.500.00

379 F 8 1947 – Correio aéreo * Emblema dos CTT. MF CA10/20. Série completa, usada, alguns selos 
com denteado farpeado, normais nesta emissão. Exemplares sem defeitos nem reparações. 
B e MR. Valor de catálogo € 2.200,00.

750.00

380 F * 1932/47 – Ceres. Novo tipo + Correio Aéreo * Emblema dos CTT. Sobrescrito circulado por via aé-
rea do Dondo (10.02.48) para o Porto, com trânsito por Luanda (13.02.48) e Lisboa (20.02.48) com 
selo de 50c MF236 para pagar o porte ordinário simples para cartas com o peso até 20g remetidas 
para Portugal + selos de 1,00Ag e 2,00Ags (CA 10/11) para pagar a sobretaxa do correio aéreo para 
cartas com o peso até 5g remetidas para Portugal. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R,

40.00

381 F * 1947 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Sobrescrito circulado por via aérea de Luanda (15.01.48) 
para Montevideu / Argentina, via Leopoldville (21.01.48) com selos de 3,00Ags e 6,00Ags 
(MF12 e 15). Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

50.00

382 F  1936 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue”, tipografados localmente. MF 
SCA1 + SCA1a, preto s/ azul. Par horizontal, bordo esquerdo de folha, com as duas varie-
dades “com e sem ponto depois de Frs”. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações, boa 
cor e muito raro. Valor de catálogo € 980.00.

350.00

383 F  1936 – Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda Taxe perçue. MF SCA1, preto s/ azul, modelo 
264-A. Exemplar novo sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, bordo supe-
rior de folha. Valor de catálogo € 330,00.

100.00

384 F FRG 1936 – Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda Taxe perçue. MF SCA1a, preto s/ azul. Pe-
queno fragmento com etiqueta MOD 264-A, com a taxa manuscrita de 0,48F, com a varieda-
de “SEM PONTO DEPOIS DE “Frs”. MR. Valor de catálogo € 450,00.

150.00

385 F * 1932/36 – Ceres. Novo tipo + Sobretaxa do correio aéreo * Legenda Taxe Perçue. Sobres-
crito circulado de Luanda (18.08.36) para a Alemanha, com selos de 5, 70C e 1Ag, MF229, 
238 e 241 para pagar o porte simples para cartas com peso até 20g para países estrangeiros 
(1$75) + etiqueta MOD 264-A com a taxa manuscrita de 0,48F, 1.º porte da sobretaxa do 
correio aéreo para cartas com peso até 5g para a Alemanha. Transportada por via terrestre 
pela carrinhas da Sapic até Leopoldville e por avião até à Europa. MB e MR.

100.00

386 F * 1936/38 – Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda Taxe Perçue + Império Colonial Português + 
Império Colonial Português * Correio Aéreo. Sobrescrito circulado por via aérea de Nova Lisboa 
(15.06.39) para a Suíça, via Marselha, com trânsito pelo Lobito (15.06.39), com selos de 1$75 
(MF271) para pagar o porte simples ordinário para cartas com o peso até 20g para países estran-
geiros + 16 selos de 50C (MF CA3) no total de 8$00 para pagar o 2.º porte da sobretaxa aérea 
para cartas com o peso de 6 s 10g para a Europa via Marselha. Inclui etiqueta MOD 264-A sem 
taxa manuscrita, apenas indicativa do meio aéreo. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

100.00

387 F * 1932/36 – Ceres. Novo tipo + Sobretaxa do correio aéreo * Legenda Taxe Perçue. Sobres-
crito circulado de Portugália (17.01.38) para a Bélgica, via Tchikapa (19.01.38), com selos 
de 5, 10, 20, 30, 40, 50 e 1Ag, MF229, 230, 232/234, 236 e 241 para pagar o porte simples 
para cartas com peso até 20g para países estrangeiros (1$75) e excesso de porte de 80c + 
etiqueta MOD 264-A com a taxa manuscrita de 0,48F, 1.º porte da sobretaxa do correio aéreo 
para cartas com peso até 5g para a Bélgica. MB e MR.

125.00

388 F  1945 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇUE / TAXA COBRADA”. MF 
SCA2/31. Série completa com boa cor, sem defeitos nem reparações, sem goma como emi-
tidos. MB e MR. Valor de catálogo € 3.300,00.

1.500.00

389 F Q 1938/45 – Império Colonial Português + Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “TAXE PER-
ÇUE / TAXA COBRADA”. Sobrescrito de grandes dimensões circulado por via aérea de 
Nova Lisboa (13.11.46) para Luanda (14.11.46) com seis selos de 1Ag MF270 (na frente) e 
15 selos de 2,70Ags MF SCA4 (no verso).

75.00
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390 F BLC 1950 – 1.ª Exposição Filatélica. MF BLC2. Bloco com série MF 321/323. Exemplar novo, 
com goma original, sem sinal de charneira, com DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR. MB e MR.

30.00

391 F  1920 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA local e sobretaxa. NÃO EMITI-
DOS. MF NE4, $00,5 s/ 75 reis castanho violeta. Exemplar com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 250,00.

75.00

392 F  1920 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa 
local. NÃO EMITIDO. 1 cent s/ 115 reis laranja s/ rosa. Exemplar reparações, com aflora-
mentos de óxido e boa cor. Este selo foi mandado emitir pela Portaria n.º 352 de 19.10.1920, 
mas posteriormente anulada a sua eficácia. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
MB e MR. NÃO CATALOGADO

200.00

393 F  1920 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa 
local. NÃO EMITIDO. 1 cent s/ 50 reis castanho. Exemplar sem reparações com ligeiros 
afloramentos de óxido no verso e com boa cor. Este selo foi mandado emitir pela Portaria n.º 
198 de 21.06.1920, mas posteriormente anulada a sua eficácia. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. MB e MR. NÃO CATALOGADO

200.00

394 F  1920 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. 4 cent 
s/ 130 reis s/ 15 reis castanho, papel porcelana, denteado 11 ½. Este selo não foi mandado 
emitir pelas portarias n.º 198 de 21.06.20 ou pela Portaria n.º 352 de 21.06.20, pelo que é 
tido como falso, ou executado clandestinamente na Imprensa Nacional de Angola.

50.00

395 F PRV 1894 – D. Carlos I. JORNAES. MF1, 2 ½ reis. Prova de cunho com margens de luxo, a preto 
sobre cartão branco calandrado, não denteada. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

25.00
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396 F PI 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Postal ilustrado circulado de Cabinda (26.08.01) para a 
Alemanha com selos de 2 ½ reis (par), 5 reis e 10 reis, perfazendo o porte de 20 reis, MF 
14/16, correspondente ao porte simples de bilhetes-postais circulado para o estrangeiro. B.

35.00

397 F / 1914 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. MF115/123. Série 
completa, com os selos de 50, 75 e 100 reis sem goma e restantes com goma original e 
charneira. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 373,50.

75.00

398 F  1914 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF120, 500 reis 
preto s/ azul, papel liso a pontinhado leve, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, 
sem goma como emitido com papel vegetal no verso. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 4.200,00.

800.00

CABO VERDE

399 F 8 1877 – Coroa. MF1b, 5 reis preto, papel liso médio, denteado 13 ½. Selo usado, com ca-
rimbo da ILHA DO FOGO, batido a preto, sem defeitos nem reparações com impressão 
defeituosa no canto superior direito.

25.00

400 F () 1877 – Coroa. MF5, 40 reis azul, papel liso médio, denteado 12 ¾. Par horizontal com cli-
ché de MOÇAMBIQUE. Na chapa que imprimiu os selos montou-se por engano um cliché 
de Moçambique na 5.ª linha da 2.ª coluna nas folhas com denteado 12 ¾. Exemplar novo 
com goma original e charneira, assinado no verso, sem reparações, com irregularidades no 
denteado por corte com tesoura, com leve adelgaçamento, com boa cor. Valor de catálogo 
€3.000.00.

600.00

401 F * 1877 – Coroa. MF7, 100 reis lilás malva, papel liso médio, denteado 13 ½, em sobres-
crito circulado de S. Vicente (03.01.83) para Génova (17.01.83) com trânsito por Londres 
(15.01.83), para pagar o porte simples de cartas remetidas para os países da UPU com o 
peso até 15g.. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

800.00
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402 F * 1877 – Coroa. MF7, 100 reis lilás malva, denteado 12 ½, papel liso. Selo isolado em sobrescrito 
circulado de S. Vicente (21.05.85) para Ellsworth / EUA, com trânsito por Nova York (07.06.85) 
e Londres (30.05.85). Exemplar bem conservado, sem defeitos ou reparações. MR.

600.00

403 F * 1877 – Coroa. MF7, 100 reis lilás claro, papel liso médio, denteado 13 ½, em sobrescrito cir-
culado de S. Vicente (20.05.85) para Ellswoorth / Maine (06.02.85) com trânsito por Londres 
(30.05.85) e Nova York (09.06.85), para pagar o porte simples de cartas remetidas para oo 
países da UPU com o peso até 15g. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

900.00

404 F * 1877 – Coroa. MF7, 100 reis lilás claro, papel liso médio, denteado 13 ½. Dois selos em so-
brescrito circulado de S. Vicente (12.01.85) para Detroit (06.02.85) com trânsito por Londres 
(24.01.85) e Nova York (05.02.85), perfazendo o porte de 200 reis para pagar o 2.º porte de 
cartas remetidas para os países da UPU com o peso entre 16 e 30g. Certificado de perita-
gem de Leilões P. Dias, Lda.

1.500.00

405 F * 1877 – Coroa. MF8, 200 reis laranja, papel liso médio, denteado 12 ¾ em sobrescrito circulado de 
S. Vicente (04.10.85) para Paris (20.10.85) com trânsito por Lisboa (17.10.85) e Bordéus (19.10.85), 
para pagar o 2.º porte de cartas remetidas para o estrangeiro com o peso entre 16 e 30g. Exemplar 
de grande raridade, sem reparações e pequeno rasgo no bordo superior da carta, transportado de 
S. Vicente para Lisboa pelo vapor Portugal. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

2.500.00

406 F R 1877 – Coroa. Reimpressões de 1885. MF R1/9. Série completa com a sobrecarga “PROVA” 
pequena, batida horizontalmente a preto. Valor de catálogo € 360,00.

90.00

407 F / 1877 – Coroa. MF1/9. Série completa em denteado 12 ¾, papel liso. Dois selos sem goma 
(40 e 300 reis). Valor de catálogo € 533,00.

100.00

408 F / 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF11 + 11b, 20 reis rosa carmim. Lote com dois selos em 
denteados 12 ¾ e 13 ½, papel liso médio. Exemplares sem defeitos nem reparações com 
FENDA DE CUNHO similar acima da legenda “20 REIS”. B e R.

100.00

409 F  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13, 40 reis amarelo, papel liso médio, denteado 14. Selo com goma 
original e sinal de charneira. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. Não catalogado.

100.00

410 F  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13, 40 reis amarelo, papel liso médio, denteado 11 ½. Par 
horizontal com goma original e sinal de charneira. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Referenciado no catálogo MUNDIFIL, mas não catalogado. Certificado de pe-
ritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

411 F  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13 + 13a, 40 reis amarelo em denteados 12 ¾ e 13 ½, papel 
liso. Lote com dois pares de selos com cliché de Moçambique. Na chapa que imprimiu os selos 
montou-se por engano um cliché de Moçambique na 5.ª linha da 2.ª coluna nas folhas com den-
teado 12 ¾ e na 3.ª linha da 2.ª coluna nas folhas com denteado 13 ½. Valor de catálogo € 510,00.

90.00

412 F R 1881/85 – Coroa. Reimpressões de 1885. MF R9/13. Duas séries completas: uma com a so-
brecarga “PROVA” pequena, batida horizontalmente a preto e outra sem sobrecarga. Valor 
de catálogo € 300,00.

80.00

413 F  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF14c, 50 reis azul, papel liso médio, denteado 13 ½. Exem-
plar sem defeitos nem reparações com o denteado horizontal DESLOCADO.

75.00

414 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF19, 40 reis castanho, papel porcelana, denteado 12 ½. Dois selos em 
sobrescrito circulado de S. Vicente (data ilegível) para Londres, com trânsito por Lisboa (04.04.89). 

100.00

415 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado de S. Vicente para Aschaffenburg 
(21.03.93) com trânsito por Lisboa (17.03.93) com selos de 50 reis azul e 200 reis azul vio-
leta, MF20 e 22, perfazendo 250 reis para pagar o 2.º porte para cartas remetidas para os 
países da UPU com o peso entre 16 e 30g (200 reis) + prémio de registo (50 reis). Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

300.00

416 F * 1886 – D. Luís. Fita direita. MF21, 100 reis castanho amarelo, denteado 12 ¾, papel porce-
lana, em sobrescrito circulado de S. Vicente (08.12.86) para Lorient (24.12.86), com trânsito 
por Le Havre (23.12.86).

100.00

417 F * 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobrescrito circulado registado de S. Vicente (22.04.96) 
para Metz (11.05.96) com trânsito por Lisboa (07.05.96) com selos de 2 ½ reis, denteado 12 ¾ 
(2), 5, 10, 15, 20 e 100 reis em denteado 11 ¾, papel porcelana, MF24a, 26/28 e 33, no total de 
155 reis para pagar o 2.º porte de cartas remetidas para os países da UPU com o peso entre 16 
e 30g (100 reis) + prémio de registo (50 reis) + excesso de porte (5 reis).

150.00
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418 F * 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobrescrito circulado de S. Vicente (02.07.98) para 
Berna / Suíça (13.07.98) com trânsito por Lisboa (09.07.98) com par de selos de 2 ½ reis, 
denteado 11 ¾, MF24, e selos em papel porcelana de 5, 10, 15, 20 e 50 reis em denteado 
11 ¾ e 25 reis em denteado 12 ¾, MF25/30, no total de 130 reis para pagar o 2.º porte de 
cartas remetidas para países da UPU com peso entre 16 e 30g. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, transportado no trajeto de S. Vicente a Lisboa pelo vapor Casengo.

150.00

419 F * 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF33, 100 reis castanho s/ amarelo, papel porcelana, den-
teado 12 ¾, em sobrescrito circulado de S. Vicente (09.0897) para o Rio de Janeiro (18.08.97). MR.

300.00

420 F IC 1886 – D. Luís I. OM2, 20 reis rosa, circulado de S. Vicente (31.12.02) para Nova York 
(18.01.03) com selo adicional de 5 reis laranja tipo D. Carlos I Mouchon, MF38. Pequeno 
corte no bordo direito. B e R.

40.00

411413

410409408

412

407

406

418417

416

415
414405

419 420

421



54

421 F PI 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Postal ilustrado tipo Grouss “Salut de Saint Vicent” circu-
lado de S. Vicente (05.01.00) para a Inglaterra, com par de selos de 15 reis castanho, MF40. 
Exemplar muito bonito sem defeitos nem reparações.

50.00

422 F  1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF42b, 25 reis verde-azul, papel liso a pontinhado leve, 
denteado 12 ¾. Exemplar raro, sem goma, sem reparações com ligeiro adelgaçamento. 
Valor de catálogo € 440,00.

125.00

423 F * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF46, 100 reis azul, em sobrescrito circulado de S. Vi-
cente (15.09.00) para Roterdão (25.09.00), com trânsito por Lisboa (20.09.00) e reexpedido 
para Frankfurt (26.09.00).

35.00

424 F * 1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF53a, 65 s/ 200 reis, papel porcelana, den-
teado 12 ¾, cunho II em sobrescrito circulado da Ilha Brava (19.05.05) para os New Bedford 
/ EUA, com trânsito por Lisboa (07.07.05) para pagar o porte simples para cartas remetidas 
para o estrangeiro com o peso até 15g. Exemplar sem defeitos nem reparações transportado 
no trajeto Cabo Verde / Lisboa pelo vapor Loanda. 

200.00

425 F 8 1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. Selo de 400 reis s/ 50 reis azul, denteado 12 ¾, 
sobretaxa tipo II. Exemplar usado, sem reparações e pequenos defeitos no denteado, porém 
muito raro. NÃO CATALOGADO. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

150.00

426 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. Selo de 400 s/ 50 reis azul claro, papel 
porcelana, denteado 13 ½, tipo I. Exemplar novo com goma original e sinal de charneira, 
sem defeitos nem, reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda que o con-
sidera como NÃO EMITIDO.

250.00

427 F * 1903 – D. Carlos I Mouchon. MF78, 25 reis carmim rosa. Dois selos em sobrescrito circulado 
de S. Vicente (24.02.10) para Chicago.

25.00

428 F * 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de África. MF118, 7 ½ c s/ 75 reis castanho, em so-
brescrito circulado de S. Vicente (28.11.17) para New Bedford / EUA.

40.00

429 F * 1914 – Ceres. MF141a, 2C carmim, denteado 15x14, papel liso. Sobrescrito circulado de S. 
Vicente (04.02.26) para Povoação / Santo Antão, com par de selos no frontispício e bloco 
com 18 selos no verso, perfazendo o porte de 40C correspondente ao porte simples para 
cartas de circulação interna em Cabo Verde, com peso até 20g. Exemplar sem defeitos nem 
reparações. MB.

125.00

430 F IC 1914 – Ceres. Bilhete-postal particular, tipo Coleção Portuguesa n.º 9 (Lavadeiras de Penacova) 
de 6C rosa escuro, OM5, utilizado como postal ilustrado e circulado de S. Vicente (24.07.23) para 
Hamburgo, com tira de 3 selos tipo Ceres de 20c verde claro, denteado 15x14, papel porcelana, 
MF148, para pagar o porte de bilhetes-postais simples circulado para o estrangeiro (Decreto nº 
8.697 de 08.03.1923 do Ministério das Colónias). Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

50.00

431 F / 1913/14 – D. Carlos I Mouchon com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente sobre 
selos com sobrecarga “PROVISORIO”. MF154, 75 reis carmim. Folha completa com 28 se-
los, selo n.º 26 com variedade “REP UBLICA”. Um selo com canto curto e ligeiros vestígios 
de óxido no verso. Valor de catálogo € 515,00.

90.00

432 F  1913/14 – D. Carlos I Mouchon com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente sobre 
selos com sobrecarga “PROVISORIO”. MF154, 75 reis carmim. Folha completa com 28 se-
los, selo n.º 21 com variedade “1” INVERTIDO em vez de “I” na sobrecarga “REPUBLICA”. 
Variedade não catalogada. Aflorações de óxido no verso.

90.00

433 F * 1898/1914 – D. Carlos I Mouchon + D. Carlos I Mouchon com sobrecarga PROVISORIO e 
sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Sobrescrito circulado registado de D. Vi-
cente (08.05.14) para Ulm / Alemanha (22.05.14) e com trânsito por Lisboa (20.05.14) com 
selos de 100 reis MF46, 115 reis MF82 e 75 reis MF154. Exemplar sem defeitos nem repa-
rações, transportado no trajeto de S. Vicente a Lisboa pelo vapor Casengo.

125.00

434 F * 1914/21 – Ceres + Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobretaxa e sobrecarga. 
Sobrescrito circulado de S. Vicente (14.05.21) para o Cairo / Egipto, com selo de 5C azul, den-
teado 15x14, papel pontinhado, MF143a + tira de 3 selos de 0$01 verde, denteado 15x14, papel 
liso a pontinhado, MF170, perfazendo o porte de 8c, correspondente ao porte simples para 
cartas remetidas para o Cairo, com peso até 20g (7 ½ c) + excesso de porte (½ c). MB e MR.

200.00

435 F * 1922 – Ceres. MF180, 80C carmim rosa, denteado 12x11 ½, papel liso em sobrescrito circu-
lado da Praia (20.09.29) para Peniche (01.10.29) para pagar o porte simples de cartas para 
Portugal com peso até 20g (Decreto nº 9.613 de 23.04.1924 do Ministério das Colónias). 
Exemplar sem defeitos nem reparações com vinheta da ANT para o ano de 1929).

35.00
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436 F PI 1926 – Ceres. MF194, 1E azul escuro, papel porcelana, denteado 12x11 ½ em bilhete-postal 
circulado de S. Vicente (??.??.28) para Chicago para pagar o porte de bilhetes-postais sim-
ples ($96) e excesso de porte ($04).

25.00

437 F * 1926 – Ceres. MF194, 1E azul escuro, papel porcelana, denteado 12x11 ½. Par em sobres-
crito circulado registado de S. Vicente (07.05.29) para Chicago (27.05.29) com trânsito por 
Nova York (24.05.29) para pagar o porte simples de cartas remetidas para o estrangeiro com 
o peso até 20g (1$60) e o prémio de registo ($40). Exemplar sem defeitos nem reparações 
com a rara marca de registo batida a preto “POSTES DE CAP VERT / SAINT VICENT”.

50.00
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438 F  1931 – Ceres, com sobretaxa. MF 198/198a, papel liso, denteado 12x11 ½. Dois selos em 
carmim rosa e rosa claro. Valor de catálogo € 147,50.

35.00

439 F * 1934 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. Sobrescrito de reduzidas dimensões para car-
tões de visita circulado da Praia (22.12.36) para Lisboa com selo de 15C preto, MF202 para 
pagar o porte simples para impressos com peso até 50g remetidos para Portugal (Decreto nº 
20.317 de 14.09.1931 do Ministério das Colónias). Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

440 F * 1934 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. Sobrescrito circulado registado de S. Vicente 
(31.08.37) para Lisboa (20.09.37) com par de selos de 60C verde oliva, para pagar o porte 
simples de cartas circuladas para Portugal com peso até 20g (80C) e o prémio de registo 
(40C). Exemplar sem defeitos nem reparações.

35.00

441 F * 1934 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. Sobrescrito circulado registado do Sal (22.05.35) 
com trânsito por S. Vicente (26.05.35) e Lisboa (02.06.35) para Paris selos de 40C, MF205 e 3 
selos de 85C, MF211, para pagar o porte simples de cartas circuladas para o estrangeiro com 
peso até 20g (1$75) e o prémio de registo (1$20). Exemplar sem defeitos nem reparações.

35.00

442 F * 1923 – D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente a azul. MF263, 10C s/ 130 reis s/ 
75 reis, carmim, papel pontinhado vertical. Cinco selos em sobrescrito circulado de S. Tomé 
(30.04.26) para Lisboa, perfazendo 50C correspondente ao porte simples para cartas a ex-
pedir para Portugal, com o peso até 20g.

125.00

443 F  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga da “EXPOSIÇÃO IN-
TERNACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7b, 5E castanho avermelhado. Selo 
raro, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
com a SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

250.00

444 F Q 1938 – Correio aéreo * Império Colonial Português. MF CA 1/10. Série completa em sobres-
crito circulado registado do Mindelo (01.03.40) para Nova York (28.03.40) com trânsito por 
Lisboa (08.03.40). B.

50.00

445 F  1973 – Imposto postal. Rainha Santa Isabel. Novas cores. MF21A, $30 policromo. Selo raro, 
em bordo de folha, com goma original sem sinal de charneira no selo e com sinal no bordo, 
sem defeitos nem reparações. MB e MR. Valor de catálogo € 800.00.

450.00

446 F  1973 – Imposto Postal. Assistência. Rainha Santa Isabel. Novas cores. MF IP21A, $30 po-
licromo. Exemplar novo sem sinal de charneira, muito raro, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 800.00.

400.00
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GUINÉ

447 F 8 Percursores. 1877 – Coroa. Selos de Cabo Verde utilizados na Guiné. MF3, 20 reis bistre, 
denteado 12 ¾, papel liso fino, obliterado com carimbo elíptico “GUINÉ PORTUGUESA / 
CORREIO DE BISSAU”. B e MR.

100.00

448 F 8 Percursores. 1877 – Coroa. Selos de Cabo Verde utilizados na Guiné. Lote composto por 11 
selos de 5 reis preto, 2x20 reis, 25 reis, 40 reis azul, 3x50 reis verde, 100 reis lilás, 25 reis 
violeta e 50 reis azul, MF1, 3, 4, 5, 6, 7,12 e 14. Na generalidade exemplares sem defeitos 
nem reparações, obliterados com carimbos de circunferências concêntricas de dois tipos 
diferentes. Acompanham 8 certificados de peritagem. B e R.

550.00

449 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena * Não emitidos. 
MF1, 5 reis preto, denteado 12 ¾, papel liso fino. Exemplar com uma pequena reparação, 
com boa cor e com a sobrecarga autêntica. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 1.500.00.

300.00

450 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÈ pequena * Não emitidos. MF4, 25 
reis vermelho, denteado 12 ½, obliterado com carimbo de circunferências concêntricas. Exemplar 
com canto superior direito curto e falta de dente no bordo inferior. Estes defeitos são normais nesta 
emissão. Certificado de peritagem de Leilões P Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.600,00.

320.00

451 F  1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ pequena * Não emitidos. MF5, 40 
reis azul, denteado 12 ¾, bordo de folha, sem goma como emitidos. Exemplar sem defeitos nem 
reparações. Certificado de peritagem de Portucale Philatelicus. Valor de catálogo € 2.300,00.

500.00

452 F  1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ pequena * Não emitidos. 
MF5, 40 reis azul, denteado 12 ¾, sem goma como emitidos. Exemplar sem defeitos nem 
reparações. Certificado de peritagem de Portucale Philatelicus. Valor de catálogo € 2.300,00.

500.00

453 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ pequena * Não emitidos. MF5, 40 
reis azul, denteado 12 ¾. Exemplar usado sem reparações, com pequenos defeitos no denteado, ha-
bitual nesta emissão. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.600,00.

300.00

454 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manualmente 
a preto, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF5A, 40 reis azul, denteado 12 ¾, 
papel liso fino, com ERRO de cliché MOÇAMBIQUE, posição 18 de cada folha. Exemplar usado, 
MUITO RARO, sem defeitos nem reparações, duplamente assinado no verso. B e MR. Certifi-
cados de peritagem Leilões P. Dias, Lda, Jean- François Brun, Royal Philatelic Society, Roger 
Calves, Pascal Behr e Friedl Expert Committee. Valor de catálogo € 28.000,00.
.

7.500.00

455 F  1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ pequena * Não emitidos. 
MF7, 100 reis lilás malva, denteado 12 ¾, com goma não original. Exemplar sem repara-
ções, com pequeno ponto de óxido no verso. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, 
Lda. Valor de catálogo € 500,00.

100.00

456 F  1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ pequena * Não emitidos. 
MF7, 100 reis lilás malva, denteado 12 ¾, sem goma como emitidos. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com o denteado farpeado, normal nesta emissão. Certificado de peritagem 
de Portucale Philatelicus. Valor de catálogo € 500,00.

100.00

462467466464463461
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457 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ pequena * Não emitidos. 
MF8, 200 reis laranja, denteado 12 ¾, usado. Exemplar sem defeitos nem reparações. Cer-
tificado de peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 1.000,00.

200.00

458 F  1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manualmente 
a preto, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF9, 300 reis chocolate, denteado 12 
¾, papel liso fino. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações e pequenos defei-
tos no denteado superior, normal nestes selos, com DUPLA IMPRESSÃO do cliché. MB e MR. 
Certificado de peritagem Leilões P. Dias, Lda. Não catalogada a dupla impressão.

400.00

459 F  1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ pequena * Não emitidos. MF9, 300 
reis castanho, denteado 12 ¾, novo sem goma como emitido, assinado a lápis no verso. Exemplar 
sem reparações, com um canto curto e leve defeito horizontal no papel à esquerda da sobrecarga, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.200,00.

200.00

460 F  1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ pequena * Não emitidos. 
MF9, 300 reis castanho, denteado 12 ¾, novo sem goma como emitido. Exemplar redentea-
do no bordo superior, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda. Não catalogada a dupla impressão.

350.00

461 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ pequena * Não emitidos. 
MF9, 300 reis castanho, denteado 12 ¾, usado. Exemplar sem reparações, com transparên-
cia. Certificado de Portucale Philatelicus. Valor de catálogo € 1.000,00.

120.00

462 F  1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF10, 5 reis pre-
to, denteado 12 ¾, papel liso médio. Tira horizontal com 4 selos, topo de folha, novos com 
goma original, parcial em dois selos, sem sinal de charneira, sem reparações nem defeitos 
e com a SOBRECARA MUITO DESLOCADA. Não catalogada.

100.00

463 F 8 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ grande. MF11, 10 reis 
amarelo, denteado 13 ½. Exemplar sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo 
de dupla oval “BISSAU / GUINÉ” batido a preto. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, 
Lda. Valor de catálogo € 320,00.

75.00

464 F 8 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ grande. MF12a, 20 reis 
bistre, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com a 
SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

25.00

465 F * 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF13, 
25 reis vermelho, papel liso, denteado 12 ½. Par horizontal em sobrescrito circulado de 
Bissau (para a Alemanha (20.08.92) com trânsito por Lisboa (17.08.92), transportado no 
trajeto para Lisboa pelo vapor Angola que saiu de Luanda a 21.07.92 e chegou a Lisboa 
a 17.08.92”. Exemplar muito raro, muito bem conservado, sem reparações nem defeitos. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. MB.

4.000.00

466 F  1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ grande. MF14a, 40 reis 
azul, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar novo sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 400,00.

80.00

467 F () 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ grande. MF14a, 40 reis 
azul, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar novo sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 400,00.

75.00

468 F * 1885 – Selos fixos de recurso. Sobrescrito circulado de Bissau para Lisboa (12 e 13.06.85) 
com marca manuscrita “FRANCA DE PORTE”, aplicada em Bissau e com selo fico de “50” reis 
aplicado também em Bissau, batido a preto e também selo fixo de “50” reis, aplicado em Lisboa. 
Método de franqueio utilizado no período de 1885 a 1886 na Guiné, autorizado pelo Diretor dos 
Correios Aníbal Barbosa Vicente. Exemplar referenciado por Marsden no número especial do 
Timbre-Poste editado em 1887 a propósito da falta de selos naquela colónia. Exemplar sem re-
parações, com algumas aflorações de óxido. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

400.00

469 F 8 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ grande. MF15, 50 reis 
verde, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado obliterado com carimbo de circunferên-
cias concêntricas, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 800,00.

175.00

470 F  1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Lote com 3 selos: 
MF12, 20 reis bistre, denteado 13 ½ com a sobrecarga INVERTIDA; MF20, 20 reis rosa, 
denteado 12 ¾, com a sobrecarga INVERTIDA e deslocada (com um dente curto) e MF22, 
40 reis amarelo, denteado 12 ¾ com DUPLA sobrecarga FALSAS. 

35.00
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471 F  1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. Lote de 3 selos: 
MF21, 25 reis violeta, denteado 12 ¾ com DUPLA sobrecarga; MF22, 40 reis amarelo, denteado 12 ¾ 
com DUPLA sobrecargas FALSAS; e MF22, 40 reis FALSO FOURBIER com sobrecarga INVERTIDA.

30.00

472 F  1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF22, 
40 reis amarelo, papel liso, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos. Exemplar com 
goma original, sem reparações, com o denteado aberto na margem esquerda e com cliché 
de MOÇAMBIQUE no 18.º selo. MB. Valor de catálogo € 514,00.

75.00

473 F  1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF22, 
40 reis amarelo, denteado 12 ¾, papel liso médio. Par horizontal, canto de folha, sem de-
feitos nem reparações com DUPLA IMPRESSÃO da sobretaxa. MB e MR. Não catalogada.

60.00

474 F PRV 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF22, 
40 reis amarelo. Duas provas em papel liso médio, não denteadas, sem reparações, com 
afloramentos de óxido, com boa cor, uma com DUPLA sobrecarga e outra com a sobrecarga 
INVERTIDA, ambas a preto e autênticas. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00

475 F R 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF19/23. Série completa em 
QUADRAS bordo de folhas, de reimpressões de 1885, denteado 13 ½, com sobrecarga “PROVA” peque-
na, horizontal a preto. Exemplares com boa cor, sem defeitos ou reparações. Valor de catálogo € 700,00.

150.00

476 F PRV 1886 — D. Luís I. MF27, 25 reis. Folha completa com 28 provas de cor em verde limão (cor 
não aprovada para esta taxa), não denteadas, sem goma, sobre papel porcelana. Exemplar 
sem defeitos nem reparações. MB e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda
.

250.00

477 F PRV 1886 – D. Luís I. MF27, 25 reis. Folha completa com 28 provas de cor em cinzento claro (cor 
não aprovada para esta taxa), não denteadas, sem goma, sobre papel porcelana. MB e MR. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. 

200.00

478 F  1902 – D. Carlos I. MF72a, 65 s/ 10 reis violeta vermelho, denteado 11 ¾, papel porcelana. 
Selo bordo de folha com a sobretaxa DESLOCADA. Exemplar com boa cor, sem reparações 
e alguma sujidade no verso. Valor de catálogo € 80,00.

30.00

479 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF76b, 115 s/ 5 reis amarelo, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar sem goma, assinado no verso, sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 130,00.

35.00
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480 F / 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF101, 102 
e 406, 15 reis verde, 20 reis violeta e 100 reis azul s/ azul. Exemplares sem defeitos nem 
reparações com DUPLA SOBRECARGA”. Não catalogados.

35.00

481 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de Macau. MF127a, 10C s/ 16 avos castanho ama-
relo. Par vertical com a sobrecarga e sobretaxa INVERTIDAS. Exemplar sem goma, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 140,00.

60.00

482 F  1913 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF137/142. Série 
completa com a sobrecarga INVERTIDA. Selos sem goma como emitidos, com boa cor, sem 
defeitos ou reparações. Quatro das sobrecargas invertidas não catalogadas. B e MR. Certi-
ficado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 720,00.

150.00
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483 F  1913 – D. Carlos I, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF139a, 100 reis azul 
s/ azul. Quadra. Exemplar sem reparações com três pequenas zonas desbotadas nos selos supe-
riores, sem goma como emitidos, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 480,00.

85.00

484 F  1913 – D. Carlos I, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF141, 15 reis 
castanho “PROVISORIO”. Bloco com 24 selos. Exemplar sem goma como emitido, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 840,00.

125.00

485 F  1913 – D. Carlos I, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF141A, 15 reis 
castanho “PROVISORIO”. Bloco com 20 selos. Exemplar sem goma como emitido, sem 
defeitos nem reparações, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 2.400,00.

400.00

486 F / 1915 – D. Carlos I, com sobretaxa. Selos de 1902 com a sobrecarga REPUBLICA da Casa 
da Moeda. MF163b, 115 s/ 2 ½ reis, castanho, denteado 13 ½, papel liso. Quadra. Exemplar 
com goma original, com sinal de charneira nos selos superiores, sem defeitos nem repara-
ções com a SOBRECARGA DESLOCADA. 

50.00

487 F  1925 – Ceres. Novas cores e valores. MF197, 1E azul, papel liso espesso, denteado 12x11 
½, com estrelas III/IV (não catalogado). Exemplar com goma original e charneira, assinado 
no verso, sem defeitos nem reparações.

40.00

488 F  1933 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF204, 206 e 208, 1c bistre, 10c violeta e 20c cinzento. 
Exemplares sem goma, sem defeitos nem reparações, com IMPRESSÃO DESLOCADA dos valores.

30.00

489 F  1955 – Viagem Presidencial. MF282a/283a. Série em quadras, com selos na posição 92 da 
folha, com “3” INVERTIDO no segundo “E” de “PRESIDENCIAL”. MB.

30.00

490 F  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga a preto “EXPOSIÇÃO IN-
TERNACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA7a, 5$00 castanho vermelho. Exem-
plar novo com goma original e sinal de charneira, boa cor, sem defeitos nem reparações, 
assinado no verso. MB e MR. Valor de catálogo € 150,00.

50.00

491 F * 1938/39 – Império Colonial Português + Império Colonial Português * Correio aéreo + Impé-
rio Colonial Português com sobrecarga “Exposição Internacional de Nova York 1939-1940. 
Sobrescrito circulado registado de Bissau (03.03.40) para Nova York (01.04.40) com trânsito 
por Lisboa (21.03.40) com selos de 80c e 1$75 MF234 e 238 + 10c, 20c, 50c, 1E, 5E e 10E, 
CD CA 1/4, 7 e 9 + 5E CE CA7a. Exemplar sem defeitos nem reparações.

300.00

492 F  1904 – Porteado. Emissão regular. MF POR3, 5, 7 e 10, 20 reis castanho claro, 50 reis cas-
tanho cinzento, 100 reis lilás e 500 reis violeta. Exemplares sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações com sobrecarga “ULTRAMAR” aplicada no Ministério do Ultramar 
aos selos recebidos da UPU para lhes retirar a poder de circulação. Apenas era aplicada a 
sobrecarga a 21 selos de cada taxa. Esta sobrecarga foi aplicada até 1912. MR.

80.00

493 F  1919 – Porteado. Emissão regular de 1904, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF21, 10 reis ardósia, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com 3 selos, um com DUPLA so-
brecarga, outro com sobrecarga INVERTIDA e outro com a sobrecarga VERTICAL em vez de ho-
rizontal. Não catalogados. Exemplares sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações.

50.00

494 F  1919 – Porteado. Emissão regular. Selos de 1904 com a sobrecarga REPUBLICA tipogra-
fada localmente. MF POR21/25, 10 reia ardósia, 20 reis castanho claro, 30 reis laranja, 50 
reis castanho cinzento e 100 reis lilás malva. Exemplares sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com as SOBRECARGA INVERTIDAS. 

60.00
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495 F  1919 – Imposto Postal. Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE 
GUERRA”. Lote com três selos de 10 reis, 50 reis e $05 s/ 60 reis, todos em castanho e 
bistre, papel liso, denteado 11 ½, MF IP1, 2 e 4. Exemplares sem goma com emitidos, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 510,00.

125.00

496 F  1919 – Imposto Postal. Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE / 
GUERRA”. MF IP2, 50 reis castanho e bistre. Par horizontal. Exemplar sem reparações, com 
um ponto de óxido, sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 340,00.

65.00

497 F  1919 – Imposto Postal. Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE / GUER-
RA”. MF IP2, 50 reis castanho e bistre. Bloco com 6 selos (3x2). Exemplar sem reparações, com 
alguns ligeiros pontos de óxido, sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 1.020,00.

200.00

498 F  1919 – Imposto Postal * Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE 
GUERRA”, tipografada localmente. Lote com dois selos de 40 reis e $04 s/ 5 reis. Exempla-
res novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Não catalogado pelo 
Catálogo Mundifil, mas catalogado por Eládio dos Santos. ES174 e ES176.

75.00

ÍNDIA

499 F * Goa – A violeta, LF GOA4 em carta circulada da Índia Inglesa (20.06.71) para Goa (25.06.71) 
com trânsito por Belgaum (23.06.71) e Sawantwaree (25.06.71). Exemplar com peso até ½ tola 
foi franquiada com selo de ½ anna para pagar o porte ilglês. Como não foi efetuado o pagamento 
do porte de Goa foi porteada em 50 reis à chegada. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

750.00

500 F  1871 – Nativos. Tipo I. MF1, 10 reis preto, papel pontinhado em losango, denteado 14/18 
de linha. Exemplar com dobra vertical, bem centrado e com goma original em parte do selo. 
Certificado de peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 900,00.

180.00
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501 F 8 1871 – Nativos. Tipo I. MF1, 10 reis preto, papel levemente pontinhado fino, denteado 14/18 
de linha. Exemplar usado. Certificado de peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 550,00.

90.00

502 F 8 1871 – Nativos. Tipo I. MF2, 20 reis carmim, papel espesso, denteado 13/16 de linha. Exem-
plar usado, com carimbo de assinatura no verso, sem reparações, com boa cor, inutilizado 
à pena e por carimbo “5” de Margão, batido a preto. Certificado de peritagem do INEXFIP. 
Valor de catálogo € 800,00.

120.00

503 F 8 1871 – Nativos. Tipo I. MF2, 20 reis carmim tijolo, papel levemente pontinhado, denteado 
13/16 de linho. Valor de catálogo € 700,00.

120.00

504 F  1871 – Nativos. Tipo I. MF3, 40 reis azul da Prússia, papel levemente pontinhado e fino, 
denteado 14/18 de linha. Exemplar com dois pequenos cortes, bem centrado e com goma 
original. Certificado de peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 850,00.

170.00

505 F  1871 – Nativos. Tipo I. MF4, 100 reis verde amarelo, papel levemente pontinhado fino, den-
teado 14/18 de linha. Exemplar bem centrado, sem goma. Valor de catálogo € 900,00.

180.00

506 F  1871 – Nativos. Tipo I. MF5, 200 reis amarelo ocre, papel pontinhado leve, denteado 13 a 18 
de linha. Exemplar com corte no bordo esquerdo e reparado. Valor de catálogo € 1.700.00.

250.00

507 F  1871 – Nativos. Tipo I. MF5, 200 reis amarelo ocre, papel levemente pontinhado em losango, 
denteado 14/18 de linha. Exemplar novo, sem goma, com um pequeno furo. Certificado de 
peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 1.700,00.

340.00

508 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF8a, 10 reis preto, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 85.00.

25.00

509 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF10e, 40 reis, azul, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Exemplar com muito boa cor, sem defeitos nem reparações, com DUPLA IMPRESSÃO do valor. 
MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 2.500,00.

500.00

510 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF10, 40 reis azul, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Par horizontal. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 330.00.

100.00

511 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF10c, 40 reis azul escuro, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Exemplar sem reparações com canto curto. Valor de catálogo € 190.00.

25.00

512 F / 1871 – Nativos. Tipo II. Lote com dois selos em papel espesso: MF10, 40 reis azul, sem 
goma e assinado no verso + MF11, 100 reis verde amarelo com goma original e charneira. 
Valor de catálogo € 330,00.

65.00

513 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF12, 200 reis amarelo, papel espesso. Exemplar com boa cor, bem 
centrado, goma original com charneira, com aflorações de óxido no bordo direito. Valor de 
catálogo € 550.00.

100.00

514 F / 1871 – Nativos. Tipo II. MF8a/12a. Série completa em papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 
½ de linha. Maioria dos selos sem goma. Valor de catálogo € 855,00.

150.00

515 F 8 1871 – Nativos. Tipo II. MF8a/12a. Série completa em papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 
½ de linha. Exemplares usados, sem reparações nem defeitos com exceção do selo de 200 
reis com ligeira transparência. Valor de catálogo € 700,00.

120.00

516 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF13, 300 reis violeta, papel espesso. Exemplar com boa cor, bem 
centrado, sem goma, sem defeitos, nem reparações. Valor de catálogo € 550.00.

110.00

517 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF14, 600 reis violeta, papel espesso. Exemplar com boa cor, bem 
centrado, com goma original e charneira, sem reparações e ligeira transparência. Valor de 
catálogo € 370.00.

45.00

518 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF14, 600 reis violeta, papel espesso. Exemplar com boa cor, bem 
centrado, sem goma, sem reparações e ligeira transparência. Valor de catálogo € 430.00.

60.00

519 F  1873 – Nativos. Tipo IB (“A” não barrado). MF16e, 10 reis preto, papel azulado fino. Selo com 
forte repinte. Exemplar com boa cor, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem 
de Leilões P. Dias, Lda.

50.00
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520 F / 1873 – Nativos. Tipo IA. MF16, 10 reis preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Quadra. Exemplar sem defeitos nem reparações com goma original, com sinal de 
charneira nos selos superiores e sem sinal nos selos inferiores.

250.00

521 F / 1873 – Nativos. Tipo IA e IB. MF16 e 16e, 10 reis preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 
14 ½ de linha. Bloco com 9 selos (3x3) com 5 selos do tipo IA e 4 selos do tipo IB. Exemplar 
sem defeitos nem reparações com goma original, com sinal de charneira em 4 selos e res-
tantes sem sinal de charneira. MB e MR.

300.00

522 F / 1873 – Nativos. Tipo IA. MF17c, 20 reis laranja vermelho, papel azulado fino, denteado 12 
½ a 14 ½ de linha. Quadra. Exemplar sem defeitos nem reparações com goma original, com 
sinal de charneira nos selos superiores e sem sinal nos selos inferiores.

75.00

523 F * 1873 – Nativos. Tipo IA. MF17. Sobrescrito circulado de Bombaim (20.12.73) para Margão 
(23.12.) com trânsito por Sawantwabee (21.12) e Pangim (22.12) com selo de ½ para pagar 
o porte inglês de 20 reis para pagar o porte português. 

250.00
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524 F * 1873 – Nativos. Tipo IB. MF17c, 20 reis laranja vermelho em sobrescrito circulado de Bom-
baim (21.11.73) via Sawantwaree (24.11.73) para Pangim (25.11.73) e reexpedido para Mar-
gão (26.11.73).

150.00

525 F  1873 – Nativos. Tipo IA. MF18a, 300 reis violeta, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 
½ de linha. Exemplar sem defeitos nem reparações com leve DUPLA IMPRESSÃO DO VA-
LOR. Valor de catálogo € 1.000.00.

200.00

526 F  1873 – Nativos. Tipo IA. MF20a, 900 reis violeta, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ 
de linha. Par horizontal. Exemplar sem defeitos nem reparações com DUPLA IMPRESSÃO 
DO VALOR no primeiro selo.

1.000.00

527 F / 1873 – Nativos. Tipo IA. MF16/20. Série completa. Exemplares sem defeitos nem repara-
ções, três sem goma e dois com goma original e charneira. Valor de catálogo € 1.255,00.

250.00

528 F 8 1873 – Nativos. Lote com 5 selos FALSOS de origem desconhecida, nas taxas de 15, 100, 
300, 600 e 900 reis. Pouco vulgar.

50.00

529 F  1874 – Nativos. Tipo IC. MF21, 10 reis preto, papel azulado fino. Exemplar com goma ori-
ginal e charneira, com pequenos defeitos na goma, com DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. NÃO CATALOGADO.

250.00

530 F 8 1874 – Nativos. Tipo IC. MF22, 20 reis vermelho, papel azulado. Exemplar usado, sem de-
feitos nem reparações. Valor de catálogo € 700,00.

140.00

531 F  1875 – Nativos. Tipo IIA. MF24, 15 reis rosa vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 
14 ½ de linha. Quadra. Exemplar com goma original e sinal de charneira em todos os selos, 
sem defeitos nem reparações. 

50.00

532 F 8 1875 – Nativos. Tipo IIA. MF25, 20 reis laranja vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ 
a 14 ½ de linha. Dois selos ligados por charneira obliterados por carimbo da Índia Inglesa. 
Exemplar sem reparações, com um dos selos assinado no verso, bem centrados e com boa 
cor. Certificado de peritagem do INEXFIP.

40.00

533 F * 1875 – Nativos. Tipo IIA. MF25, vermelho, papel azulado fino em carta remetida de Pangim 
(10.06.76) para Margão, obliterado com carimbo numérico “1”. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda.

250.00

534 F / 1876 – Nativos. Tipo IIB. MF26, 10 reis preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Lote composto por par horizontal sem goma e par vertical com goma original sem sinal 
de charneira. Exemplares sem defeitos nem reparações.

50.00

535 F  1876 – Nativos. Tipo IIB. MF27a, 15 reis lilás rosa, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 
½ de linha. Exemplar sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. 
Dias, Lda. Valor de catálogo € 900,00.

180.00

536 F * 1876 – Nativos. Tipo IIB. MF28, 20 reis vermelho, papel azulado fino em carta remetida para 
Pangim (14.04.77). B e R.

150.00

537 F  1876 – Nativos. Tipo IIB. MF29, 40 reis azul, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de 
linha. Exemplar sem defeitos nem reparações, sem goma. Valor de catálogo € 220,00.

40.00

538 F  1876 – Nativos. Tipo IIB. MF30, 100 reis verde, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de li-
nha. Exemplar sem reparações com leve transparência, sem goma. Valor de catálogo € 350,00.

40.00

539 F  1876 – Nativos. Tipo IIB. MF31, 200 reis amarelo, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de 
linha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações e boa cor, com anotação a lápis 
no verso. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.500.00.

300.00

540 F () 1876 – Nativos. Tipo IIB. MF32, 300 reis violeta, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ 
de linha, com goma não original. Exemplar com pequenos defeitos e vinco vertical. Certifica-
do de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.000,00.

150.00

541 F  1876 – Nativos. Tipo IIB. MF34, 900 reis violeta, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ 
de linha, sem goma. Exemplar sem defeitos nem reparações, assinado no verso. Certificado 
de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.450,00.

250.00
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542 F / 1877 – Nativos. Tipo III. MF37, 10 reis preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Bloco com 15 selos (5x3) com goma original com e sem sinal de charneira e alguns selos fixados 
com charneiras para manter a integralidade do bloco. Exemplar sem defeitos nem reparações.

400.00

543 F  1877 – Nativos. Tipo III. MF41, 20 reis carmim, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Par vertical. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

544 F / 1877 – Nativos. Tipo III, IIIA e IIIB. MF37/47. Série completa. A maioria dos selos com goma original 
com sinal de charneira. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.376,00.

250.00

545 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo III. Sobretaxa tipo A. MF62b, 5 s/ 10 reis, papel azu-
lado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Bloco com 10 selos. Exemplar sem defeitos nem 
reparações.

125.00

546 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIA. Sobretaxas tipos A e B. MF63 e 63d, 5 s/ 15 reis 
rosa vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Bloco com 24 selos com 
diversos selos das sobretaxas tipo A e B. Exemplar interessante para estudo das sobretaxas, 
com goma original e apenas 4 selos com sinal de charneira.

250.00

547 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIB. Sobretaxas tipo A. MF64b, 5 s/ 20 reis vermelho, 
papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Par horizontal, com sobretaxa INVERTI-
DA no primeiro selo. Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00
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548 F / 1881 – Nativos. Com sobretaxa. Tipo ID. Sobrecarga B. MF64k, 5 s/ 20 reis vermelho, papel 
azulado fino. Tira horizontal com 4 selos, NÃO DENTEADO na vertical entre os 2.º e 3.º selo.

40.00

549 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. MF65d, 1 ½ reis s/ 20 reis laranja vermelho, papel liso azula-
do fino, usado com carimbo de barras “1 – PANGIM”, com filigrana. Certificado de peritagem 
de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 320,00.

65.00

550 F * 1882 – Coroa. Valores em moeda local. Sobrescrito circulado de Nova Goa (24.09.86) para 
Karachi (04.10.86) com selos de 1 ½ reis, preto, papel liso, denteado 12 ½, tipo I, MF115 + 4 
½ reis, bistre esverdeado, papel liso, denteado 13 ½, tipo I, MF116, perfazendo o porte de 6 
reis para pagar o porte simples para cartas com peso até 20g remetidas para a Índia Inglesa. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

350.00

551 F R Reimpressões de 1885. 1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF 115/121. Série completa de 
reimpressões de 1885, com sobrecarga “PROVA” pequena a preto. Valor de catálogo € 245,00.

60.00

552 F PRV 1881/83 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. Quadra com selos de 40 reis azul, tipo II, 
papel espesso. ENSAIO para a sobrecarga “6” dos selos em moeda local de 1881/83, não emiti-
dos nesta taxa. Exemplar raro, sem reparações e com defeito no denteado do 4.º selo. B e MR.

450.00

553 F  1883 – Nativos, com sobretaxa em moeda local. Tipo IIIB. MF126d, 6r s/ 200 reis amarelo. 
Exemplar novo sem goma, com pequeno furo de alfinete na parte superior direita. Valor de 
catálogo € 820.00.

150.00

554 F 8 1883 – Nativos, com sobretaxa em moeda local. Tipo II. MF126a, 6r s/ 200 reis amarelo, 
papel espesso. Exemplar usado, com canto curto, habitual nesta emissão, obliterado com 
carimbo de barras nominativo “DIU”. Valor de catálogo € 1.000,00.

200.00

555 F 8 1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIIC. MF127b, 1 ½ reis preto, papel azulado fino, 
não denteado. Exemplar usado, com boas margens, sem defeitos bem reparações com 
DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR. Valor de catálogo € 1.000.00.

350.00

556 F / 1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIID. MF129b, 1 ½ s/ 10 reis preto, papel azulado fino. 
Quadra com DUPLA IMPRESSÃO da sobretaxa. Exemplar com boa cor, sem defeitos ou repara-
ções, com goma original, com os dois primeiros selos com sinal de charneira e os da fila inferior 
sem sinal. MB e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 2.200,00.

400.00

557 F 8 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF129b, 1 ½ reis, preto. Exemplar usado com 
carimbo de barras ilegível, com DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR. Valor de catálogo € 850,00.

175.00

558 F  1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF130, 4 ½ reis bistre esverdeado. 
Exemplar novo, sem goma, com boas margens, com variedade SEM “2” de ½ da taxa. Não 
catalogado. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

100.00

559 F  1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIID. MF130c, 4 ½ reis verde oliva, papel azulado 
fino, não denteado. Exemplar com boas margens, com goma original e sinal de charneira, sem 
defeitos nem reparações e com DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR. Valor de catálogo € 850.00.

400.00

560 F 8 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF130a, 4 ½ reis bistre esverdeado. 
Exemplar novo, sem goma, com boas margens, com variedade “SEM TRAÇO DE FRA-
ÇÃO”. Valor de catálogo € 250,00.

40.00
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561 F 8 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF131b, 6 reis verde, papel azulado fino, 
não denteado. Exemplar usado, sem reparações, com uma mancha, com boa cor e com VA-
LOR OMISSO, obliterado por marca circular datada de Mormugão. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000,00.

200.00

562 F  1883 — Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIID. MF131c, 6 reis verde. Par vertical, bordo 
de folha em TÊTE-BÊCHE. Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações. Certificado 
de Peritagem de Georges Behr. Valor de catálogo € 3.000,00.

1.000.00

563 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF132a, 1 ½ reis preto, papel porcelana, denteado 13 ½. Exem-
plar de grande raridade com goma original e charneira e pequenos defeitos na porcelana na 
frente do selo, habituais nos exemplares conhecidos no mercado. MB e MR. Certificado de 
peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 3.000,00.

750,00

564 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF173, 5T s/ 8T laranja, papel porcelana, denteado 12 
¾. Quadra, sem goma, bordo de folha, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 240,00.

40.00

565 F * 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores. Pequeno sobrescrito circulado de Collem 
(27.03.07) para Tipatur (28.03.07), com selo de 6 reis, MF190. Carimbo de duplo círculo de 
ambulância ferroviária “COLLEM C.A.”. MB.

45.00

566 F  1903 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA tipografada na Casa da Moeda. MF201, 
1 ½ reis ardósia. Par horizontal com goma original e sinal de charneira, com a sobrecarga 
deslocada no primeiro selo e sem a sobrecarga no segundo selo.

25.00

567 F  1903 – D. Carlos I. Novas cores e valores. MF191, 1Tg rosa. Par horizontal, com goma origi-
nal e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com impressão INVERTIDA do valor.

20.00

568 F * 1911/13 - D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898/1900 e 1903, perfurados ao meio e com sobretaxa 
em cada metade + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Sobres-
crito circulado registado de Nova Goa para Praga (01.03.13), com metade esquerda e direita de 
selos de 1r s/ 1 real MF238 + 1 ½ s/ 9 reis, 1 ½ reis s/ 4Tg MF218, 2 s/ 2 ½ reis MF234, 2 s/ 4Tg 
MF219, 3 s/ 2 ½ reis MF235, 3 reis s/ 2Tgs MF236, 6 s/ 4 ½ reis MF220, 6 s/ 9 reis MF221, 6 s/ 9 reis 
com “S” invertido e “1” invertido em vez de “I” MF245, todos com a sobrecarga tipo A + selo inteiro 
de 6 reis s/ 9 reis MF245, sobrecarga B + metade selo 2r s/ 2 ½ reis MF234 + par de 2 reis MF202.. 

60.00

569 F * 1911/13 - D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898/1900 e 1903, perfurados ao meio e com sobre-
taxa em cada metade + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moe-
da. Sobrescrito circulado registado de Nova Goa para Praga (01.03.13), com selos inteiros de 
1 ½ s/ 9 reis MF217 + 1 ½ reis s/ 4Tg MF218, 6 s/ 4 ½ reis MF220, 6 s/ 9 reis, com “S” invertido 
MF221d, todos com a sobrecarga tipo A + 6 reis s/ 8Tg MF237, sobrecarga B + metade selo 2r 
s/ 2 ½ reis MF234 + par de 2 reis MF202.. Exemplar sem defeitos nem reparações.

60.00

570 F * 1911/13 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903 * idem com sobrecarga REPUBLICA da Casa 
da Moeda. Perfurados ao meio e com sobretaxa em cada metade. MF230 + MF239 MF240, 
1 real s/ 2 reis laranja, sobretaxa tipo A. Sobrescrito circulado registado de Damão (14.03.12) 
para Bombaim (15.03.12) com tira de 4 selos + selo isolado (MF230) na frente e  par MF230 
+ 6 selos inteiros MF239 + par MF240 no verso. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

75.00

571 F * 1911/13 - D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903 e 1911, perfurados ao meio e com sobretaxa 
em cada metade. Sobrescrito circulado de Damão (10.03.12 para Bombaim (11.03.12) com 
3 selos de 1 real s/ 2 reis, MF230, 239 e 240. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

572 F * 1911/13 – D. Luís I. Selos de 1902 + D. Carlos I Mouchon, selos de 1903 e 1911. Perfurados ao meio. 
Sobrescrito circulado registado de Damão (05.02.13 para Bombaim (06.02.13) com selos inteiros de 
3 reis s/ 2 Tgs MF244, 3 reis s/ 2 ½ reis, com a sobretaxa INVERTIDA MF235c, 1 real s/ 5Tgs MF242, 
2 reis s/ 4 Tgs MF219 todos com sobrecarga A + 3 reis s/ 5Tg s/ 8Tgs, denteado 13 ½, MF224b, 
sobrecarga tipo B e meio selo de 6 s/ 9 reis MF221. Exemplar sem defeitos nem reparações.

60.00

573 F * 1911/14 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, perfurados 
ao meio, com sobretaxa tipografada localmente + 4.º Centenário da Descoberta do Caminho 
Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa. Sobrescrito circulado em Aldo-
na (28.02.15) com selos inteiros, sobretaxa tipo A de 1 ½ s/ 4 ½ reis, com “E” de “REIS” maior 
MF243c, 1 real s/ 1 real MF238, 1 real s/ 2 reis MF240 + metade de selos de 1 real s/ 2 reis 
MF239 e 1 real s/ 1Tg MF231 + 3 reis s/ 4Tgs MF309. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

574 F * 1911/14 - 1911/14 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, 
perfurados ao meio + D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 com sobrecarga REPU-
BLICA tipografada localmente + 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a 
Índia, com sobrecarga REPUBLICA. Sobrescrito circulado registado de Nova Goa para Ulm 
/ Alemanha (06.02.14) com 2 selos inteiros de 1 ½ reis s/ 4 ½ reis, cada um delas com “traço 
de fração curto” e outro com “E” de “REIS” maior, MF243 + 5Tgs s/ 4Tgs com sobrecarga a 
verde, denteado 11 ¾, MF285a e 1Tg azul MF250. Exemplar sem defeitos nem reparações.

60.00
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575 F  1911/13 – D. Carlos I, Mouchon. Selos com a sobrecarga REPUBLICA de 1911, perfurados 
ao meio e com sobretaxa. MF245h, 6 reis s/ 9 reis lilás cinzento, papel liso, denteado 11 ¾. 
Exemplar com boa cor, sem defeitos nem reparações, sem goma, com a sobretaxa local do 
tipo “B”, com DUPLA PERFURAÇÃO ao meio. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo sem o ERRO, € 600,00

150.00

576 F  1914 – Ceres. Lote com 8 selos, todos em papel porcelana, denteado 15x14 e com IMPRESSÃO 
INVERTIDA do valor e da legenda: MF254, 1 real estrelas II/II + MF256, 2 reis preto, estrelas II/
II, MF257, 2 ½ reis verde-oliva, estrelas II/II, MF258, 3 reis lilás claro, estrelas II/I + MF259, 4 ½ 
reis tijolo, estrelas II/II + MF264, 1T violeta claro, estrelas II/II + MF265, 2T azul escuro, estrelas 
II/II e MF267, 4T ardósia, estrelas II/II. Exemplares com boa cor, sem defeitos nem reparações.

100.00

577 F  1914 – Ceres. Lote com 3 selos em papel porcelana, denteado 15x14: MF269c, 12T casta-
nho s/ verde, estrelas III/IV + MF270c, 1 Rupia castanho s/ rosa, estrelas III/IV e MF272c, 3 
rupias verde s/ azul, estrelas III/IV. Exemplares com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações e muito boa cor. Valor de catálogo € 310,00.

100.00

578 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga RE-
PUBLICA tipografada localmente a vermelho. MF285, 5Tgs s/ 4Tgs azul, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Lote com dois selos: um com DUPLA SOBRECARGA e outro com a SOBRE-
CARGA INVERTIDA. Não catalogados. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

579 F PRV 1938 — Império Colonial Português. MF 348/362. Série completa em blocos de 20 selos (10x2), 
com goma original sem sinal de charneira, boa cor, sem defeitos, nem reparações. Exemplares 
com anotações manuscritas com o número de obra e a data da 1.ª tiragem da emissão “935577 / 
20.01.38”. Exemplares do arquivo da Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. Únicos exemplares.

600.00

580 F PRV 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português. MF CA1/8. Série completa em quadras, 
com goma original sem sinal de charneira, boa cor, sem defeitos, nem reparações. Exempla-
res com anotações manuscritas com o número de obra e a data da 1.ª tiragem da emissão. 
Exemplares do arquivo da Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. Únicos exemplares. 

200.00
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581 F PRV 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português. MF CA1/8. Série completa em quadras, pro-
vas da 2.ª tiragem da emissão realizada em 08.08.1938, com goma original com alguns defeitos, 
pertencentes ao arquivo da empresa impressora dos selos “BRADBURY WILKINSON & C.º. 
Todas as quadras com inscrições manuscritas a azul com o n.º da obra “737105” e a data da 
realização da 2.ª tiragem “8.8.38”. Exemplares raros, com boa cor, sem defeitos ou reparações.

300.00

582 F PRV 1938 — Correio aéreo. Império Colonial Português. MF CA1/8. Série completa em quadras, com 
goma original sem sinal de charneira, boa cor, sem defeitos, nem reparações. Exemplares com 
anotações manuscritas com o número de obra e a data da 2.ª tiragem da emissão “738459 / 
22.03.39”. Exemplares do arquivo da Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. Únicos exemplares.

150.00

583 F PRV 1938 — Correio aéreo. Império Colonial Português. MF CA1/8. Série completa em quadras, com 
goma original sem sinal de charneira, boa cor, sem defeitos, nem reparações. Exemplares com 
anotações manuscritas com o número de obra e a data da 2.ª tiragem da emissão “945431 / 
01.06.42”. Exemplares do arquivo da Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. Únicos exemplares.

150.00

584 F  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga da “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA4a, 4 ½ Tgs azul. Exemplar com goma original e 
muito ligeiro sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 150.00.
.

50.00

585 F  1958 – Brasões. NÃO EMITIDOS. MF NE 1/8. Série completa de selos não emitidos. Exem-
plares sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

350.00

586 F  1914 – D. Carlos I Mouchon, perfurados ao meio. Selos com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente, ditos clandestinos. Lote composto por 6 selos: MF SC23, 25/29, 1r s/ 1T rosa + 1 ½ 
s/ 9 reis + 1 ½ reis s/ 4Tgs + 2 s/ 2 ½ reis + 2 reis s/ 4Tgs e 3 reis s/ 2 ½ reis. Exemplares com 
boa cor, sem defeitos nem reparações, sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 210,00.

50.00
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MACAU

587 F DIV Macau – Saco de correio usado para o envio de correspondência oficial do Governador 
de Macau, José Ozório de Castro Cabral de Albuquerque (1817 a 1822) para o Ministro da 
Marinha e Ultramar Marcos de Noronha e Brito, Conde dos Arcos, que assumiu o cargo em 
Fevereiro de 1818 e transferiu-se para o Brasil para junto da família real. A qualidade do saco 
é soberba, sem rasgões, buracos ou manchas com os respetivos cordões de fecho. Conhe-
cem-se apenas três sacos de correio: um de correio interno em Portugal na posse de Luís 
Frazão, um no Museu dos Correios em Lisboa (da Baía) e este de Macau. As inscrições do 
saco são as seguintes: Ao Illt.º e Ex.mo Snr / Conde dos Arcos / Guarde-o Deus Muitos anos 
/ Do Conselho d’Estado, Gram Cruz da ordem de Aviz / Tenente general dos Reais Exercitos, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Marinha e Dominios Ultramarinos / Ala, Ala, 
Ala / Do Governador e Capitão General da Cidade de Macao. MB e MR.

4.500.00

588 F * 1884/87 — Coroa + Coroa. Novas cores e valores + Coroa, com sobretaxa + Selos fiscais, 
com sobretaxa e denteados. Sobrescrito circulado de Macau (06.02.88) para Bedford / Ingla-
terra (19.03.88), com trânsito por Espanha (15.03.88) com selos de 25 reis violeta, denteado 
12 ½, MF18a, 5 reis preto, denteado 13 ½, MF1c, 5 s/ 80 reis, sobretaxa A, denteado 13 ½. 
MF24, 20 s/ 80 reis, denteado 13 ½, sobretaxa A,  5 reis + 10 reis, MF29 e 39 e 10 s/ 60 reis 
MF30c perfazendo o porte de 80 reis, para pagar o porte simples para cartas circuladas para 
países da UPU além Suez, com um peso até 15g. Os selos de 25 reis estiveram á venda na 
Casa da Moeda, mas nunca chegaram a circular em Macau. Porém muitos comerciantes e 
filatelistas da época tinham por hábito adquirirem os selos na Casa da Moeda e enviarem 
para as diversas colónias para os fazerem circular em cartas previamente franquiadas. Este 
procedimento foi transversal a todas as colónias e Macau não fugiu à regra. Exemplar bem 
conservado, sem reparações nem defeitos. É conhecida mais uma carta circulado com o 
selo de 25 reis violeta da 2.ª emissão. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

10.000.00

589 F R 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. Reimpressões de 1885. MF2, 10 reis amarelo, 
denteado 13 ½. Quadra. Exemplar sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 280,00.

60.00

588

587
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590 F / 1884 – Coroa. MF4b, 25 reis carmim rosa, denteado 13 ½, papel liso médio. Quadra com 
goma original, sem sinal de charneira em dois selos e com sinal nos outros dois. Exemplar 
sem defeitos nem reparações e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 300,00.

60.00

591 F () 1884 – Coroa. MF9, 300 reis castanho vermelho, papel liso fino, denteado 12 ½, com goma 
não original. Selo com boa cor, sem defeitos, nem reparações e com DUPLA IMPRESSÃO 
da moldura, pouco nítida. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Não catalogada.

75.00

592 F R Reimpressões de 1885. 1884 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885 em 
denteado 13 ½. Valor de catálogo € 630,00.

125.00

593 F 8 1884 – Coroa, com sobretaxa. MF10d, 80 reis s/ 100 reis lilás malva, papel liso fino, dentea-
do 13 ½, com “e” de “reis” sem acento. Exemplar com boa cor, sem defeitos ou reparações. 
Valor de catálogo € 240,00.

50.00

594 F () 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF18, 25 reis violeta, papel liso médio, denteado 13 ½. 
Exemplar raro novo com restos de goma não original, com boa cor, sem reparações e leve adel-
gaçamento no verso. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 800,00.

120.00

595 F  1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF21, 80 reis cinzento, papel liso médio, denteado 13 
½. Exemplar com boa cor, sem reparações e um dente com dobra. Valor de catálogo € 230,00.

40.00

596 F R 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. Reimpressões de 1885. MF16/21. Série completa 
de reimpressões em denteado 13 ½. Exemplares sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 420,00.

100.00

597 F R Reimpressões de 1885. 1885/86 – Coroa. Novas cores. MF 16/21. Série completa de reim-
pressões de 1885 em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 420,00.

85.00

598 F R 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. Reimpressões de 1885. MF16/21. Série completa 
de reimpressões em denteado 13 ½. Exemplares sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 420,00.

100.00

599 F Lote 1884 – Coroa. Lote composto por folhas de álbum editado pela Union Philatélique de 
Genève, com séries completas das coroas emitidas em 1984 MF 1/9 (alguns valores em tiras 
de 3 selos e quadras9 + Coroa, com sobretaxa, MF10 + Coroa, com sobretaxa, MF 11/15 + 
Coroa. Novas cores e valores, MF 16/21 + Coroa, com sobretaxa, MF 22/23 + Coroa, com 
sobretaxa, MF 24/28.

250.00

600 F * 1887 – D. Luís I. Fita direita. MF34, 20 reis rosa vivo, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par 
horizontal em sobrescrito circulado de Macau (16.12.91) para Yokohama / Japão (25.12.91) 
com trânsito por Hong Kong (16.12.91). Exemplar com ligeiras manchas, sem reparações. R.

250.00

601 F * 1887 – D. Luís I. Fita direita. MF38, 80 reis cinzento, papel porcelana, denteado 12 ¾, em 
sobrescrito circulado de Macau (18.03.91) para Palermo (28.04.91) com trânsito por Irun. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

400.00

602 F  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF43a, 2 ½ reis s/ 40 reis castanho claro, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos. Exemplar sem goma como 
emitido, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 252,00.

50.00

603 F * 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF55, 100 reis castanho s/ laranja, papel porce-
lana, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado de Macau (09.12.96) para Reading / EUA 
(13.01.97). Exemplar sem defeitos significativos nem reparações. MB e MR.

500.00

604 F  1894 — D. Luís I e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografadas local-
mente. Valores em moeda local. Selo autêntico de Macau de 2 avos s/ 10 reis verde, denteado 12 
½, papel porcelana, em taxa NÃO EMITIDA para Macau. Esta taxa foi aprovada para a emissão de 
Timor, podendo ter ocorrido o facto de terem sido impressas por erro alguma folha de Macau. Selo 
sem defeitos nem reparações com boa cor e sem goma conforme emitidos nesta série. MB e MR.

300.00

605 F 8 1894 — D. Luís I e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografadas 
localmente. Valores em moeda local. Selo autêntico de Macau de 2 avos s/ 10 reis verde, 
denteado 12 ½, papel porcelana, em taxa NÃO EMITIDA para Macau. Esta taxa foi aprovada 
para a emissão de Timor, podendo ter ocorrido o facto de terem sido impressas por erro algu-
ma folha de Macau. Selo sem defeitos nem reparações com boa cor. MB e MR. Certificado de 
peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

150.00
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606 F FRG 1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. Valores em moeda local. 
MF60d, 1 avos s/ 5 reis preto, denteado 12 ¾, sobre pequeno fragmento. Exemplar sem defeitos 
nem reparações com a SOBRECARGA E SOBRETAXA INVERTIDAS. Valor de catálogo € 90,00.

25.00

607 F * 1884 – D. Luís I. Fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. Valores em moe-
da local. MF61, 3 avos s/ 20 reis rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par horizontal em 
sobrescrito circulado de Macau (09.04.96) para Shangai (14.04.96), com trânsito por Hong 
Kong (09.04.96). Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

300.00

608 F  1894 – D. Luís I, fita direita, som sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. MF69b, 5 avos s/ 
30 reis s/ 300 reis cinzento violeta, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar sem goma 
como emitido, com impressão inclinada (5%) da sobrecarga e sobretaxa, sem defeitos nem 
reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

50.00

609 F IC 1894 — D. Luís I, com sobretaxa. Bilhetes-postais de resposta paga, de fabrico local. OM 
II, AC, 30+30 / 200+200 reis, lilás, sobretaxa vermelha, com gravura vermelha. Inteiro novo, 
com selo em denteado 13 ½, papel porcelana MF40 ou YG45B em cada folha. Exemplar 
com boa cor, sem defeitos nem reparações. MB e R.

100.00

610 F  1898 – D. Carlos I Mouchon. MF78, ½ avo cinzento. Exemplar com goma original e sinal de 
charneira, sem defeitos nem reparações e SEM IMPRESSÃO da taxa e legenda.

25.00

611 F  1899 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga PROVISÓRIO. MF91, 5 avos s/ 13 avos 
lilás vivo. Bloco com 16 selos, com goma original sem sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 240,00.

50.00
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612 F R Reimpressões de 1905. 1902 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO. 
MF125, 4 avos verde-azul. Reimpressão de 1905 em denteado 13 ½. Exemplar novo com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. MR. Valor de catálogo € 130,00.

50.00

613 F / 1902 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO. MF124/128. Série completa. Exem-
plares sem goma, com exceção selo de 8 avos com goma e charneira. Valor de catálogo € 135,00.

25.00

614 F IC 1903 – D. Carlos I Mouchon. OM4, 1avo laranja sobre cartolina camurça. Circulado de Macau 
(29.04.10) para Rouen / França (27.05.10), via Sibéria, com selo adicional de 3 avos ardósia MF130.

40.00

615 F  1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga. MF141a/143a. Série completa. Exemplares sem 
defeitos nem reparações com s SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 185,00.

40.00

616 F 8 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144 + 144b. 1 avo s/ 5 avos, castanho, bistre 
e preto. Quadra. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, e 3.º selo com variedade 
sem “1” em “1 avo”. Valor de catálogo € 89,00.

25.00

617 F * 1911 – Estampilha Fiscal, com sobretaxa. MF144+144b, 1 avo s/ 5 reis, papel liso, denteado 
12. Par horizontal em sobrescrito circulado em Macau (30.10.11), com um dos selos sem “1” 
em vez de “1 AVO”. Exemplar bem conservado, sem defeitos ou reparações. 

75.00

618 F * 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144b, 1 avo s/ 5 reis castanho, bistre e preto, 
sem “1” em “1 avo”, em sobrescrito circulado em Macau (24.10.11). Exemplar sem defeitos 
nem reparações. MB e R.

150.00

619 F  1911 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF145, 2 avos s/ 4 avos carmim. Quadra, canto de folha. 
Exemplar sem goma, como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 200,00.

40.00

620 F * 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa + D. Carlos I, com sobretaxa. Sobrescrito circulado 
registado de Macau (19.08.11) para Hong Kong (20.08.11), com dois selos MF144, 1 avo s/ 5 
avos + meio selo de 2 avos s/ 4 avos MF145 + dois meios selos opostos de 5 avos s/ 10 avos 
(PROVISORIO) com sobretaxa a vermelho, MF146. Exemplar sem defeitos nem reparações. 

150.00

621 F  1911 – Etiqueta. Tipografada localmente, rúbrica a azul e com numeração individual. MF147, 
1 avo preto, papel avergoado, denteado 12 de linha. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 540,00.

125.00

622 F  1911 – Etiqueta. Tipografada localmente, rúbrica a azul e com numeração individual. MF147, 
1 avo preto, papel pontinhado, denteado 12 de linha, com variedade letra “e” em “Director” 
sem impressão do traço horizontal parecendo um “c”. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 540,00.

150.00

623 F  1911 — Etiqueta. MF147, 1 avo, preto, papel pontinhado, bordo de folha. Selo com boa cor, 
sem reparações e com ligeira transparência. MB. Valor de catálogo € 540,00.

150.00

624 F * 1911 – Etiqueta. Tipografada localmente, rúbrica a azul e com numeração individual. MF147, 
1 avo preto, papel avergoado, denteado 12 de linha em sobrescrito circulado de Macau 
(09.09.11) para Hong Kong. Exemplar sem defeitos nem reparações. 

200.00

625 F  1911 – Etiqueta. Tipografada localmente, rúbrica a azul e com numeração individual. MF148, 
2 avos preto, papel avergoado, denteado 12 de linha. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 600,00.

150.00

626 F  1911 — Etiqueta. MF148, 2 avos preto, papel pontinhado, bordo de folha. Selo com boa cor, 
sem defeitos ou reparações. MB. Valor de catálogo € 600,00.

150.00

627 F FRG 1911 – Etiqueta. Tipografadas localmente, rúbrica a azul e numeração individual. MF148, 2 
avos, preto, papel pontinhado, sobre pequeno fragmento obliterado com carimbo de Hong 
Kong (20.08.11). Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 600,00.

125.00

628 F * 1911 – Etiqueta. Tipografada localmente, rúbrica a azul e com numeração individual. MF148, 
2 avo preto, papel avergoado, denteado 12 de linha em sobrescrito circulado de Macau 
(18.08.11) para Hong Kong (19.08.11). Exemplar sem defeitos nem reparações. 

250.00

629 F * 1914 – Ceres + D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. So-
brescrito circulado registado de Macau (24..07.21) para St. Louis / EUA (08.09.21), com tira 
de 3 selos + selo isolado (todos na frente) + tira de 6 selos e um par (no verso) da emissão 
Ceres, papel pontinhado, denteado 15x14, estrelas I/I, com exceção do terceiro selo da tira 
de 3 com estrelas II/I, MF212 + MF154, 5 avos, num porte total de 29 avos. Exemplar em 
bom estado com falta de papel no bordo superior sem reparações. MB e MR.

75.00



75

630 F * 1911/13 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + D. Carlos 
I Diogo Neto, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada local-
mente. Sobrescrito circulado registado de Macau  para Viena , com trânsito por Hong Kong 
(10.10.21) e Londres (17.11.21) com selo de 5 avos castanho amarelo, MF154 e 18 avos s/ 
300 reis MF181. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

200.00

631 F * 1911/14 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + Ceres. 
Sobrescrito circulado de Macau (20.04.33) para Ohio / EUA, com trânsito por Hong Kong 
(21.04.33), com selo de 8 avos castanho cinzento MF156 e par de selos de 6 avos violeta, pa-
pel porcelana, denteado 15x14, estrelas I/I, MF215. Exemplar sem defeitos nem reparações.

150.00

632 F  1913 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA tipografada localmen-
te. MF166, 6 avos s/ 10 reis, verde. Bloco com 16 selos, sem goma como emitidos. Exemplar 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 288,00.

40.00
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633 F * 1913 – D. Luís I, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente 
a verde. MF169, 18 avos s/ 20 reis rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, em sobrescrito circulado 
registado de Macau apara Hong Kong (11.12.13). Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

150.00

634 F  1913 — D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF172, 6 avos s/ 10 reis, violeta vermelho. Folha completa com 28 selos. Exemplar 
novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 700,00.

120.00

635 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF175, 6 avos s/ 80 reis, verde claro. Bloco com 24 selos, sem goma como 
emitidos e um selo com defeito. Valor de catálogo € 264,00.

40.00

636 F * 1911/13 – D. Carlos I, Diogo neto, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLI-
CA tipografada localmente. MF178b, 18 avos s/ 50 reis azul claro, papel porcelana, denteado 
13 ½, em sobrescrito circulado registado de Macau (22.11.13) para Hong Kong (26.11.13). 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

150.00

637 F  1913 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF184, 2 avos s/ 18 avos s/ 75 reis carmim, papel por-
celana, denteado 11 ½ x 12. Folha completa com 28 selos, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 280,00.

45.00

638 F  1913 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF185, 2 avos s/ 18 avos s/ 150 reis carmim s/ rosa, pa-
pel porcelana, denteado 11 ½ x 12. Folha completa com 28 selos, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 280,00.

45.00

639 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo neto, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF185, 2 avos s/ 18 avos s/ 150 reis. Folha completa com 28 selos, sem goma 
como emitidos. Selo n.º 7 com “2” partido (não catalogado). Exemplar sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 280,00.

45.00

640 F  1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF189A, 
10 avos azul esverdeado, papel liso a pontinhado leve, denteado 11 ¾ x12. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações. Exemplar raro e de excelente qua-
lidade. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Não cotado.

7.000.00

641 F  1913 – D. Carlos I (PROVISORIO), com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. NÃO EMI-
TIDO. Selo autêntico de 10 avos azul esverdeado, denteado 11 ¾. Exemplar muito raro, sem goma 
como emitido, não catalogado e apenas referenciada a sua existência no catálogo Yang, com boa 
cor, sem reparações e apenas com um dente curto. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

6.000.00

642 F / 1913 – D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente a preto sobre selos de D. Carlos 
I com sobrecargas REPUBLICA da Casa da Moeda e local. MF198/201. Série completa com 
selo MF198 com goma e charneira e restantes sem goma como emitidos. Exemplares sem 
reparações e dois dentes curtos no selo de 4 s/ 8 avos. Valor de catálogo € 218,00.

40.00

643 F  1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF198, ½ avo s/ 5 avos castanho amarelo. Folha completa com 28 selos, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com “1” mais pequeno no 25.º selo da folha. Valor de catálogo € 574,00.

120.00

644 F  1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. 
MF199,4 avos s/ 8 avos, castanho cinzento. Folha completa com 28 selos, sem goma como 
emitidos. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 840,00.

120.00

645 F * 1913 – D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente. MF201, 1 avo s/ 13 avos vio-
leta cinzento. Par vertical em sobrescrito circulado de Macau (31.10.13) para Hong Kong 
(01.11.13). Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

646 F  1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF201, 1 avo s/ 13 avos violeta cinzento. Folha completa com 28 selos, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com variedade de cliché no 7.º selo. Valor de catálogo € 560,00.

100.00

641640
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647 F * 1913/15 – Ceres. MF210b, ½ avo, papel esmalte, denteado 15x14, estrelas I/I. Quatro pares de se-
los (total de 8 selos) em postal ilustrado circulado de Macau (10.09.19) para os EUA. Postal ilustra-
do com gravura a preto e branco “Boa Vista Hotel. Macao”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

648 F  1913/15 – Ceres. Par horizontal de selos autênticos, novos com goma original e sem sinal 
de charneira, de 4 avos, carmim, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, com estrelas I/I 
e I/IV, MF 213a e 213e. Exemplar sem defeitos nem reparações e com boa cor. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 110.00.

25.00

649 F * 1913/15 – Ceres. MF213a, 4 avos carmim, papel pontinhado, denteado 15x14, estrelas I/I, 
em sobrescrito circulado de Macau (31.01.24) para Hong Kong (01.02.24). Exemplar sem 
reparações, com dobra vertical ao centro.

35.00

650 F * 1922 – Ceres. Sobrescrito circulado de Macau (06.07.30) para New York, com trânsito por 
Hong Kong (07.08.30) com selo de 2 avos verde, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas II/
II, MF212j e selo de 10 avos ultramar, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV, MF217b. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

200.00

651 F * 1913/15 – Ceres. MF217b, 10 avos ultramar, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV, em 
sobrescrito circulado de Macau (26.04.27) para Stockton / EUA, com trânsito por Hong Kong 
(21.04.27). Exemplar sem defeitos nem reparações.

150.00

652 F * 1913/15 – Ceres. MF217b, 10 avos ultramar, denteado 12x11 ½, papel liso médio, estrelas 
III/IV. Dois selos em sobrescrito circulado de Macau (22.06.32) para Richmond / EUA, com 
trânsito por Hong Kong (23.06.32). Exemplar bem conservado, sem reparações nem defeitos.

50.00
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653 F IC 1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga RE-
PUBLICA da Casa da Moeda. MF233, 6 avos s/ 200 reis, azul s/ azul, papel porcelana, 
denteado 11 ¾, em postal ilustrado circulado de Macau (26.07.22) para Portugal. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

40.00

654 F * 1915 – D. Carlos I Mouchon, “PROVISORIO”, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. MF240, 8 avos azul, papel liso, em sobrescrito circulado de Macau (14.10.21) para 
Santarém (28.11.21). Exemplar bonito, sem defeitos nem reparações. 

75.00

655 F * 1915 – D. Carlos I Mouchon, “PROVISORIO”, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. MF240, 8 avos azul, papel liso, em sobrescrito circulado de Macau (21.09.21) para 
Santarém (07.11.21). Exemplar bonito, sem defeitos nem reparações. 

75.00
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656 F  1919 – Ceres, com sobretaxa. MF243, 1 avo s/ 5 avos castanho claro, papel porcelana, 
denteado 15x14. Tira horizontal com 4 selos, sem goma como emitidos, com boa cor, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 260,00.

60.00

657 F  1919 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF245, 2 avos s/ 6 avos s/ 80 avos, verde claro, den-
teado 11 ¾, papel porcelana. Folha completa com 28 selos, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 4.200,00.

400.00

658 F  1926 — Ceres, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926”. MF258A, ½ avo sépia, 
papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV. Exemplar raro, sem goma, com boa cor, sem defei-
tos ou reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 500,00.

200.00

659 F  1926 — Ceres, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926”. MF258B, 1 avo preto, papel 
liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV. Exemplar raro, com goma não original, com boa cor, sem de-
feitos ou reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 500,00.

200.00

660 F 8 1926 – Ceres, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926”. MF258C, 2 avos verde claro, 
papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV, sobrecarga vermelha. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 500,00.

200.00

661 F PI 1922 — Ceres. MF211b, 1 avo preto, papel liso, denteado 12x11 ½, estelas III/IV + MF212m, 2 avos 
verde claro, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV em postal ilustrado circulado de Macau 
(11.11.26) para Lisboa, incluindo vinheta comemorativa da Exposição Industrial de Macau, para 
pagar o porte simples (3 avos) de um bilhete postal com destino a Portugal. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, muito raro, bem conservado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

1.000.00

662 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF263a, 5 avos s/ 6 avos, cinzento, papel liso, denteado 12x11 
½, estrelas II/IV. Exemplar sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 140,00.

45.00

663 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF264a, 7 avos s/ 8 avos, castanho vermelho, papel liso, 
denteado 12x11 ½, estrelas I/IV. Exemplar com goma original sem sinal de charneira, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 90,00.

30.00

664 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF266b, 15 avos s/ 16 avos, ardósia, papel liso, denteado 12x11 
½, estrelas III/I. Exemplar sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 60,00.

25.00

665 F  1953 – Flores de Macau. MF 374/383. Série completa em quadras. Exemplares com goma 
original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 320,00.

65.00

666 F  1951 – Embarcações Típicas de Macau. MF 363/365. Série completa em quadras. Exempla-
res novos com goma original sem sinal de charneira, sem reparações e com parte da goma 
baça. Valor de catálogo € 1.600,00.

320.00

667 F Q 1937 (28.04) – 1.º Voo Macau para os EUA pela Pan American Airways. Sobrescrito circula-
do registado de Macau (28.04.37) para S. Francisco (05.05.37) e devolvido ao remetente de 
S. Francisco (28.04.37) via Seattle (01.06.37) para Macau (26.06.37), com série completa do 
correio aéreo tipo Padrões com sobretaxa, MF CA1/6 na frente do sobrescrito + duas séries 
completas (a maioria dos selos em pares) no verso + selos de 6avos, 10 avos e 20 avos tipo 
Padrões, MF274, 277 e 281. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

667
668664663662

666

665
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668 F  1914 – Porteado. Emissão regular, tipo 1904, com sobrecarga REPUBLICA tipografada lo-
calmente. MF POR23 ½ avo verde-azul, papel liso levemente pontinhado. Exemplar novo 
com sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. 
Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.000,00.

400.00

669 F 8 1914 – Porteado. Emissão regular. Selos de 1904, com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF POR23, ½ avo verde-azul. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 600,00.

200.00

670 F  1914 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF POR26, 4 avos, castanho claro. Folha completa com 28 selos, com goma original sem 
charneira. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 308,00.

45.00

671 F  1914 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 
POR27, 5 avos, laranja. Folha completa com 28 selos, com goma original sem charneira. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 504,00.

75.00

672 F  1914 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF POR28, 8 avos, castanho. Folha completa com 28 selos. Exemplar sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 336,00.

45.00

673 F  1914 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 
POR29, 12 avos, castanho lilás. Bloco com 24 selos sem goma como emitidos. Exemplar 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 336,00.

45.00
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674 F 8 1914 – Porteado. Emissão regular. Selos de 1904, com sobrecarga REPUBLICA, tipografa-
da localmente. MF29, 12 avos, castanho lilás. Exemplar usado, sem defeitos nem repara-
ções, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

30.00

675 F  1914 – Porteado. Emissão regular. Selos de 1904, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada local-
mente. MF31a, 40 avos carmim, canto de folha. Exemplar novo sem goma, como emitido, sem de-
feitos nem reparações, com SOBRECARGA DUPLA a verde e vermelho. Valor de catálogo € 42,00.

20.00

676 F  1914 – Porteado. Emissão regular de 1904 com sobrecarga REPUBLICA tipografada lo-
calmente. MF POR31a, 40 avos carmim. Exemplar novo, sem goma como emitido, com 
SOBRECARGA DUPLA a verde e vermelho. Valor de catálogo € 42.00.

20.00

677 F 8 1914 – Porteado. Emissão regular. Selos de 1904, com sobrecarga REPUBLICA, tipografa-
da localmente. MF31a, 40 avos. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com SO-
BRECARGA DUPLA a verde e vermelho. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. 
Valor de catálogo € 42,00.

20.00

678 F  1930 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. MF IP6, 5 avos, sépia sobre cas-
tanho claro, denteado 11 de linha. Par horizontal com falta do denteado vertical entre os 
selos. Exemplar sem goma como emitido, sem reparações com ligeira transparência.

30.00

679 F  1920 – Imposto Postal. D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Selo Fiscal Postal. MF 
NE IP1, 2 avos s/ 18 avos s/ 50 reis, azul claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar 
sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Certificado de perita-
gem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.500,00.

750.00

680 F 8 1920 – Imposto Postal. D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga local. Selo Fiscal Postal. 
Não emitido. MF ND IP1, 2 avos s/ 18 avos s/ 50 reis azul claro, papel porcelana, dentea-
do 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com obliteração de Macau de 
06.01.20). Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.500,00.

600.00

681 F IC 1939/44 – 2.ª Guerra Mundial. Isentos de franquia. Bilhete postal da CRUZ VERMELHA POR-
TUGUESA * SERVIÇO DE PRISIONEIROS DE GUERRA * DELEGAÇÃO DE MACAU, tipogra-
fado a vermelho sobre cartolina creme, circulado isento de franquia de Macau (05.06.44) para 
o Campo Militar de Internamento Stanley em Hong Kong, com indicação manuscrita de receção 
em 30.06.44. Marcas circulares não datadas, batidas a vermelho, na frente da “DELEGAÇÃO DA 
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA” e no verso “CRUZ VERMELHA PORTUGUESA”, para além 
de marcas de chegada. MB e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

900,00

682 F BLC 1969 – 4.º Centenário da Santa Casa da Misericórdia de Macau * Não emitidos. MF NE BLC1, 
2P, não denteado. Exemplar sem reparações e com leve dobra. Valor de catálogo € 110,00.

30.00

683 F  1964 – IV Centenário do Estabelecimento da Companhia de Jesus. Não emitidos. MF NE6, 10 
avos, fundo verde. Exemplar raro, novo sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações 
e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 900,00.

300.00

684 F  1976 – 4.º Centenário da Diocese de Macau. Não emitidos. MF NE8. 1P policromo, papel 
esmalte, denteado 13. Quadra, bordo de folha. Exemplar sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 800,00.

300.00

685 F  1981 – 4.º Centenário da Morte de Luís de Camões. Não emitidos. MF NE10/11, 30 avos e 
1P. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 335,00.

80.00

MOÇAMBIQUE E DISTRITOS POSTAIS

     Moçambique

686 F  1876 – Coroa. MF1, 5 reis preto, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com acentuado “plié” na diagonal. MB e MR.

50.00

687 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. Sobretaxa tipo (2) a preto. 
MF25, 5 s/ 40 reis castanho vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, as-
sinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo e com DUPLA IMPRES-
SÃO do quadro. Certificado de Peritagem de J. Miranda da Mota. NÃO CATALOGADA.

150.00

688 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. Sobretaxa tipo (2) a 
preto. MF25, 5 s/ 40 reis castanho vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com “I” romano em vez de “1” na fração (variedade 
não catalogada). Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

75.00
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689 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF26, 5 reis s/ 40 reis castanho vermelho, den-
teado 12 ¾, papel porcelana, com sobrecarga tipo 3 tipografada a preto. Tira horizontal com 3 
selos, obliterados com carimbo de dupla oval de Lourenço Marques. Exemplar raro, com boa 
cor, sem reparações, com leve transparência no verso de um canto do 3.º selo, assim como 
um dente curto. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 660,00.

150.00

690 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. Sobretaxa tipo (3) a azul. 
MF26A, 5 s/ 40 reis castanho vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 220,00.

50.00

691 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. Sobretaxa tipo (3) a azul. 
MF26A, 5 s/ 40 reis castanho vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, 
assinado no verso, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. 
Dias, Lda. Valor de catálogo € 220,00.

50.00

692 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. Sobretaxa tipo (3) a ver-
melho. MF26B, 5 s/ 40 reis castanho vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 220,00.

50.00

693 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. Sobretaxa tipo (4) a azul, 
com 4,5mm de altura nos algarismos “5”. MF27, 5 s/ 40 reis castanho vermelho, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 380,00.

80.00

694 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF27, 5 reis s/ 40 reis castanho vermelho, den-
teado 12 ¾, papel porcelana, com sobrecarga tipo 4 com algarismos “5” com 5mm de altura. 
Quadra, bordo de folha, com vinco no denteado, horizontal central, com boa cor. Certificado 
de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.520,00.

300.00

695 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. Sobretaxa tipo (4) a 
azul, com 4,5mm de altura nos algarismos “5”. MF27, 5 s/ 40 reis castanho vermelho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 220,00.

45.00
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696 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. Sobretaxa tipo (4) a azul, 
com 4,5mm de altura nos algarismos “5”. MF27, 5 s/ 40 reis castanho vermelho, papel por-
celana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações 
com boa cor e relevo, com sobretaxa INVERTIDA a preto autêntica. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300,00.

75.00

697 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. Sobretaxa tipo (4) a azul, 
com 5mm de altura nos algarismos “5”. MF27b, 5 s/ 40 reis castanho vermelho, papel por-
celana, denteado 12 ¾, margem direita de folha. Exemplar novo, sem goma como emitido, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 450,00.

100.00

698 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. Sobretaxa tipo (4) a azul, com 
algarismo “5” maior à esquerda”. MF27, 5 s/ 40 reis castanho vermelho, papel porcelana, dentea-
do 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 520,00.

120.00

699 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF38, 150 reis carmim s/ rosa, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova sem goma, sem reparações e com pequena 
mancha de tinta no verso, não passado para frente. Valor de catálogo € 924,00.

90.00

700 F  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF44, violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par vertical. Exemplar sem 
goma, como emitido, sem defeitos nem reparações, com DUPMA SOBRECARGA, uma de-
las INVERTIDA. MB e MR. Valor de catálogo € 280,00

70.00

701 F  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF46b, 50 reis azul, papel porcelana, denteado 13 ½. Quadra, sem goma 
como emitida, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga ligeiramente deslocada no 1.º 
e 3.º selo. Valor de catálogo € 600,00.

50.00

702 F  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF46b, 50 reis azul, papel porcelana, denteado 13 ½. Folha completa com 28 
selos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, impressão 14+14, com des-
locação progressiva da sobrecarga da esquerda para a direita. Valor de catálogo € 4.200,00.

250.00

703 F  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimen-
to de S. António. MF48, 200 reis azul violeta claro, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha 
completa com 28 selos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, impressão 
14+14, com SOBRECARGAS DESLOCADAS.

200.00

704 F  1895 – D. Luís I, fita direita. com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF49, 300 reis laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa, sem 
goma como emitida, impressa com chapas de 14+14 selos, com a sobrecarga da metade 
esquerda DESLOCADA, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.998,00.

120.00

704703702699
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705 F 8 1897 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente, a preto. MF51, 2 ½ reis s/ 20 
reis rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (2). Exemplar usado, sem reparações, 
com um dente curto, com boa cor (sempre desbotada) e relevo, com a SOBRECARGA DESLO-
CADA, batida a preto autêntica. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e MR.

100.00

706 F  1897 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente, a preto. MF51, 51b e 
52, 2 ½ reis s/ 20 reis, rosa, sobretaxas tipo (1) e (2) e 5 reis s/ 40 reis castanho. Exemplares 
novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. A cor desbotada do selo 
MF51 é normal nesta emissão. Valor de catálogo € 445,00.

90.00

707 F  1903 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF76, 400 s/ 100 reis castanho-amarelo, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 200,00.

40.00

708 F 8 1903 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. Lote com dois selos usados: MF76, 400 s/ 100 
reis castanho-amarelo, papel porcelana, denteado 12 ¾ + MF76a, 400 s/ 100 reis castanho-
-amarelo, papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾. Exemplares sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 230,00.

50.00

709 F / 1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda MF107, 20 
reis, violeta cinzento, papel pontinhado vertical, denteado 11 ¾. Quadra com a sobrecarga 
INVERTIDA. Selos superiores com charneira e selos inferiores sem charneira. MB e R.

35.00

710 F * 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de Timor. Sobrescrito circulado registado de Moçam-
bique (27.06.14) para ULM / Alemanha (29.07.14) com selos de ¼ c s/ ½ avo, ½ c s/ 1 avo, 
5c s 8 avos e 15c s/ 24 avos, MF145/46, 149 e 152.

50.00

711 F * 1914/29 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Lourenço Marques (10.03.32) para Ber-
lim (05.04.32) e reexpedido para Stuttgard (07.04.32) com selos de 2 x ¼ c, 1 ½ c, , 2c, 2x4c, 
5c, 8c, 10c, 40c, 50c, 80c, 70 s/ 2E, 1E e 1$40 s/ 2E, MF153, 156, 157, 225, 159, 161, 162, 
242, 254, 244, 256, 261 e 262. Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

712 F  1915/20 – D. Carlos I. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF177a, 400 reis s/ 50 reis, denteado 12 ¾, papel pontinhado. Par horizontal, bordo de folha, 
com boa cor, sem goma, sem reparações e com o denteado farpeado. Valor de catálogo € 400,00.

80.00

713 F  1915/20 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga RE-
PUBLICA tipografada localmente. MF177a, 400 s/ 50 reis azul claro, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Exemplar sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 200,00.

50.00

714 F PRV 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote composto por 
7 provas não denteadas, nas cores finais, em papel porcelana nos seguintes valores: 5 reis 
(par), 10 reis, 20 reis, 50 reis, 75 reis (REPUBLICA deslocada) e 200 reis, MF 119/21, 123/24 
e 126. Exemplares sem defeitos nem reparações.

30.00

715 F IC 1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Cartões-
-postais. OM8, 25+25 reis carmim, sobre cartolina amarela. Circulado registado de Lourenço 
Marques (10.08.12) para Hanover (01.09.12), com trânsito por Londres, com selo adicional 
de 75 reis tipo D. Manuel I, com sobrecarga REPUBLICA, MF124, perfazendo o porte total 
de 100 reis correspondente a: 50 reis pelo porte para cartões-postais remetidos para o es-
trangeiro e 50 reis pelo prémio de registo. Exemplar sem defeitos nem reparações. 

35.00

716 F / 1933 – Lusíadas. MF282, 85c carmim. Quadra com goma original, com sinal de charneira 
nos dois selos superiores e sem charneira os inferiores, SEM IMPRESSAO da taxa. Boa cor, 
sem defeitos ou reparações. Variedade não catalogada.

40.00

717 F  1938 – Império Colonial Português. MF289/306. Série completa em QUADRAS, a maioria 
em bordo de folha. Exemplares com goma original sem sinal de charneira nos selos inferio-
res e com charneira nos selos superiores, sem reparações, com um selo da quadra de 30c 
com ligeira transparência. Valor de catálogo € 510,00.

100.00

718 F Q 1932 (26.01) – 1.º Voo Johannesbourg para Londres. Sobrescrito circulado de Lourenço 
Marques (26.01.32) para Figueira da Foz e reexpedido para Coimbra (19.02.32) pelo 
1.ºº voo da África do Sul para Londres, com conexão em Johannesbourg. Franquiado 
com selo tipo Ceres de 1E, MF256 para pagar o porte simples para cartas com o peso 
até 15g remetidas para a África do Sul (90c) e excesso de porte (10c). Em Johannes-
bourg foi franquiado com selo de 1sh SC C6 para pagar a sobretaxa do correio aéreo. 
MB e MR.

250.00
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719 F  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga da “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E castanho vermelho. Exemplar com goma 
original e sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 225.00.
.

75.00

720 F * 1938/39 – Império Colonial Português + Império Colonial Português com sobrecarga “Expo-
sição Internacional de Nova York 1939-1940”. Sobrescrito circulado registado de Lourenço 
Marques (26.04.40) para Nova York (05.05.40) com selos de 30c MF294, 1E e 10E, MFCA4 
e 9 e 5E MF CA7a. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

250.00

721 F Q 1938 – Império Colonial Português, emissão do correio ordinário e correio aéreo + Império Colo-
nial Português com sobrecarga da EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE NOCA YORK 1939-1940. 
Sobrescrito circulado registado de Lourenço Marques (26.04.40) para Nova York (13.05.40) com 
selos 30C MF294, 1E, 5E e 10E, MF CA4, 7a e 9. Exemplar sem defeitos nem reparações.

350.00

722 F  1916 – Imposto Postal. Taxa de Guerra. Cercadura a tracejado. MF IP2, 5C carmim. Exem-
plar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, não denteado, em papel avergoado 
horizontal na frente. Não catalogado neste tipo de papel.

70.00

723 F  1943/51 – Imposto Postal. Pelicano. Legenda “COLONIA DE MOÇAMBIQUE”. MF IP45b, 
$50 vermelho (tipo pequeno, denteado 11 ½, papel liso. Par horizontal impresso em TÊTE-
-BÊCHE com ponte. Exemplar muito raro, com boa cor, sem reparações, goma original com 
sinal de charneira e com leve ponto de óxido num dos selos. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 800,00.

300.00

724 F * 1938/43 – Imposto Postal * Pelicano * Legenda “COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE” + Correio 
aéreo * Império Colonial Português. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (03.12.43) 
para Johanesbourg com quadra de 20c CE CA2 e quadra do imposto postal de $50 verme-
lho, com dois pares em “TÊTE-BÊCHE”, IP45 e 45b. Exemplar de grande raridade, “ÚNICO 
EXEMPLAR CONHECIDO”, sem defeitos nem reparações.

2.000.00
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     Inhambane

725 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE 
S: ANTONIO”. MF2, 10 reis verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 
selos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 2.180,00.

250.00

726 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE 
S: ANTONIO”. MF7, 100 reis castanho amarelo, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
sem defeitos nem reparações com sobrecarga INVERTIDA, tida como FALSA.

40.00

727 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE 
S: ANTONIO”. MF8, 200 reis azul violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, 
sem goma como emitidos, assinado no verso, sem reparações com um canto curto com DU-
PLA SOBRECARGA, uma delas OBLÍQUA, com recalque no verso. Certificado de peritagem 
de Leilões P. Dias, Lda. Não catalogado.

75.00

728 F  1895 – Selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO 
DE S: ANTONIO”. MF10a, 50 reis azul claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, sem goma como 
emitido. Exemplar sem defeitos nem reparações, com sobrecarga tida como FALSA.

25.00

729 F  1895 – Selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto de Moçambique, com sobrecarga “CENTE-
NARIO DE S: ANTONIO”. MF12, 80 reis verde claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, sem 
goma como emitido. Quadra, margem esquerda de folha, sem defeitos nem reparações com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 560,00.

120.00

730 F /8 1895 – Selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE S: 
ANTONIO”. MF 10/14. Série completa em papel porcelana, sem goma como emitidos, com exceção 
50 reis usado. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor e sobrecargas autênticas. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota para os selos novos. Valor de catálogo € 1.060.00.

250.00
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731 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de África. MF50a, 2 ½ c s/ 25 reis verde. Exemplar 
com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com a sobrecarga e 
sobretaxa sobre selo dos AÇORES. MB e MR. Valor de catálogo € 170,00.

70.00

732 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPU-
BLICA e sobretaxa, sobre selos de África. MF54, 15c s/ 150 reis bistre. Exemplar sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com a sobrecarga e sobretaxa INVERTIDAS. Valor de catálogo € 100,00.

     Lourenço Marques

40.00

733 F * 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/13. Série completa em sobrescrito circulado re-
gistado de Lourenço Marques (14.09.97) para Winberg / Cape Colony (18.09.97). Exemplar 
sem defeitos nem reparações. B e R.

150.00

734 F FRG 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. 
ANTONIO”. Fragmento de sobrescrito circulado registado de Lourenço Marques (24.06.95), 
para Johannesbourg, com selo de 5 reis preto, MF14 e dois selos 20 reis rosa, MF16.

50.00

735 F FRG 1895 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com so-
brecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTONIO”. Fragmento de sobrescrito circulado registado 
de Lourenço Marques (24.06.95), com selos de 50 reis azul, denteado 13 ½, MF19a, 20 reis 
rosa, MF16 e 80 reis verde-claro, MF28.

60.00

736 F  1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTO-
NIO”. MF21, 200 reis azul violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, 
sem goma como emitidos, sem defeitos, com defeito no selo n.º 24. Valor de catálogo € 1.960,00.
 

100.00

737 F 8 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTO-
NIO”. MF 14/22 + MF19a. Série completa em selos usados. Exemplares sem reparações, com 
ligeiras transparências nos selos de 10 reis e 50 reis, denteado 13 ½. Valor de catálogo € 549,00.

90.00

738 F  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO 
DE S. ANTONIO”. Lote composto por bloco com 6 selos (3x2) de 2 ½ reis, castanho, papel 
liso, denteado 11 ¾, MF23 + par horizontal de 10 reis violeta vermelho, denteado 11 ¾, papel 
porcelana, MF24. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 148,00,

30.00

739 F  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. 
ANTONIO”. MF30, 150 reis carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Bloco com 8 selos 
(4x2), sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 576,00.

120.00

740 F 8 1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO 
DE S. ANTONIO”. MF23/30. Série completa em selos usados, papel porcelana, denteados 
de 11 2/4 e 12 ¾. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 587,00,

150.00
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741 F 8 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Lote com dois selos em denteado 13 ½: MF37c, 25 reis 
verde-azul + MF41a, 100 reis azul s/ azul. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 90,00.

25.00

742 F  1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. Lote com dois meios selos: um de 5 
reis s/ 10 reis verde-amarelo, com a variedade “esri” em vez de “reis”, MF47 + selo de 25 
reis s/ 10 reis com “5” de “25” invertido, MF 48a. Exemplares metades superiores dos selos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota..

40.00

743 F 8 1899 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF51a, 50 reis s/ 75 reis, carmim. Selo usado com variedade 
“Riés” em vez de “Réis”. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 75,00,

20.00

744 F IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África. 
OM2A (Palácio da Pena), 20 reis violeta-cinzento circulado de L. Marques (08.10.04) para Ham-
burgo (31.10.04) como postai ilustrado com selo de 25 reis, MF70 de Lourenço Marques (porte 
para bilhetes-postais simples para o estrangeiro). Exemplar sem defeitos nem reparações.

     Companhia de Moçambique

25.00

745 F IC 1904 – Elefantes. OM9D, 10 reis rosa lilás com gravura a preto “BEIRA – Edifício do Correio”, 
circulado da beira 27.10.04) para o Chinde, com selos adicionais de 5 reis laranja e 10 reis 
lilás malva, MF12/13. Exemplar bem conservado, sem reparações ou defeitos. 

40.00
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746 F  1916 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada a pre-
to localmente. MF98, 5C s/ 50 reis castanho. Folha completa não denteada com 28 selos, incluin-
do 3 selos com variedade “5 bandeira curta”. Exemplar sem goma, sem defeitos nem reparações.

90.00

747 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA e sobrecarga Cruz Vermelha. MF111+111b, 
75 reis lilás, papel porcelana, denteado 11 ¾. Par horizontal com boa cor, sem defeitos nem 
reparações, com goma original e sinal de charneira. Segundo selo com “1” de “31” maior. MB 
e MR. Valor de catálogo € 280,00.

50.00

748 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA e sobrecarga Cruz Vermelha. MF112a+112b, 
100 reis azul s/ azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Par horizontal com boa cor, sem de-
feitos nem reparações, com goma original e sinal de charneira. Primeiro selo com “1” de “17” 
maior e segundo selo com “1” de “31” maior. MB e MR. Valor de catálogo € 400,00.

90.00

749 F * 1937 – Motivos diversos. Sobrescrito tamanho A4, circulado da Beira (12.05.39) para Wor-
cester / EUA com 100 selos de 1C (50 selos na frente do sobrescrito e 50 selos no verso), 
MF172 + selo de 15C MF175 + selo de 60C MF181, perfazendo o porte de 1$75 correspon-
dente ao porte simples para cartas circuladas para o estrangeiro com o peso até 20g (Tabela 
de portes aprovada pelo Decreto 24.484 de 12.09.34). MB e MR.

200.00

750 F CNT 1937 – Motivos locais. Cinta de Jornal circulado da Beira (16.02.40) para Inglaterra com 3 
selos de 1C verde amarelo e violeta, MF172, 5C ultramar e verde, MF173 e 10C vermelho e 
ultramar, perfazendo o porte de 18C. Exemplar sem defeitos nem reparações.

75.00

751 F CNT 1937 – Motivos locais. MF174, 10C vermelho e ultramar em cinta de jornal circulada da Beira 
(16.10.41) para Bulawayo / Rodésia (16.10.41). Transportada através da Rhodesia Rail-
ways, Ltd foi cobrada uma sobretaxa de 1d por selo privativo dessa companhia, específico 
para jornais e obliterado com marca de dia “R. RLY LTD / BEIRA PARCELS FORWD / 16 OCT 
1941”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

175.00

752 F Q 1935 – Correio aéreo. Desenho da Inauguração do Correio Aéreo em tipo retangular. So-
brescrito circulado registado por via aérea da Beira (01.11.35) para o Porto (13.11.35) com 
trânsito por Salisbúria (02.11.35) com selos desde 5c até 2$00 MF CA 11/22. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, circulado no 1.º dia de circulação dos selos.

50.00

753 F Q 1935 – Correio aéreo. Desenho da Inauguração do Correio Aéreo em tipo retangular. So-
brescrito circulado registado por via aérea da Beira (08.11.35) para Roma (16.11.35) com 
trânsito por Salisbúria (09.11.35) e Brindisi (15.11.35) com selos desde 1$00 até 20$00 MF 
CA 21/25. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

100.00

754 F Q 1932 – Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “Afranchissement perçue” + Motivos locais. 
Sobrescrito circulado por via aérea da Beira (02.01.34) para Inglaterra, com selos de 5c, 80c 
e 1$40, MF123, 159 e 167 para pagar o 2.º porte para cartas remetidas para o estrangeiro 
com peso de 21g até 40g (1$40 + 85c – tabela em vigor a partir de 01.07.30) + etiqueta M/6B 
(MF SDA1) com o porte manuscrito de F3.06 para pagar o 2.º porte da sobretaxa do correio 
aéreo para cartas com o peso de 21g até 40g com destino aos países da Europa (Portaria 
1713 de 16.07.32). Exemplar sem defeitos nem reparações.

100.00

755 F Q 1932 – Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “Afranchissement perçue” + Motivos locais. Sobres-
crito circulado por via aérea da Beira (19.10.32) para Inglaterra, com selos de 30c e par de 60c, 
MF163A e 148 para pagar o porte simples para cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 
20g (1$40 – tabela em vigor a partir de 01.07.30) e excesso de porte $10 + etiqueta M/6B alterada 
para M/13 (MF SDA1A) a manuscrito vermelho com o porte também manuscrito de F1.36,5 para 
pagar o porte simples da sobretaxa do correio aéreo para cartas com o peso até 20g com destino à 
Inglaterra (Portaria 1713 de 16.07.32). Exemplar sem reparações, com o endereço riscado a azul.

     Companhia do Niassa

100.00

756 F 8 1911 – D. Manuel II. Motivos diversos, com sobrecarga REPUBLICA. MF52/63. Série completa em 
papel liso levemente pontinhado, denteados de 13 ½ a 15, usada, e toda obliterada com carimbo militar 
da NYASSALAND / FF2 / JY-3-18”, usados em Metangula / Lago Niassa pelas forças inglesas. Selos 
com boa cor, sem defeitos ou reparações. MB e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

400.00

757 F * 1921/23 – Motivos diversos. Sobrescrito circulado de Porto Amélia (21.06.23) para a Índia 
com trânsito pela Beira, com 10 selos de 5C MF113 x 4 selos de 7 ½ C MF115 + selo de 
20C, todos em denteado 15x14, perfazendo o porte de 1$00. Exemplar sem reparações com 
dobre vertical não afetando os selos.

150.00

758 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF81, 
50 s/ 65 reis azul escuro, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Selo sem goma, com boa cor, 
sem defeitos nem reparações, com sobretaxa e sobrecarga autênticas, e com o algarismo 
“5” apresentando-se fendido, porém em nenhum tipo dos catalogados. Certificado de perita-
gem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 2.600,00.

500.00
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S. TOMÉ E PRÍNCIPE

759 F * 1887 – D. Luís I. Fita direita. MF20b, 50 reis azul, denteado 12 ¾, papel porcelana em 
sobrescrito circulado de S. Tomé (??.02.95) para Lisboa (25.02.95). Exemplar com rasgão 
reparado no sobrescrito e com dobra e dente curto no selo.

50.00

760 F * 1887 – D. Luís I. Fita direita. MF20b, 50 reis azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par hori-
zontal em sobrescrito circulado de S. Tomé (02.10.90) para o Rio de Janeiro (02.11.90) com 
trânsito por Cabo Verde (13.10.90), para pagar o porte simples para cartas remetidas para 
o Brasil com o peso até 15g. Exemplar sem defeitos nem reparações com rara circulação.

200.00

761 F 8 1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa local. Lote com dois selos: MF24, 5 s/ 10 
reis verde, papel porcelana, denteado 13 ½ + MF24a, 5 s/ 10 reis verde, papel porcelana, 
denteado 13 ½ com variedade “e” de “reis” sem acento. Valor de catálogo € 225,00.

45.00

762 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa local. Sobretaxa tipo (2). Lote com dois selos: 
MF28b, 2 ½ s/ 10 reis verde, denteado 13 ½, papel porcelana, com a sobretaxa a preto + 
MF28c, 2 ½ s/ 10 reis verde, denteado 13 ½, papel porcelana, com a sobretaxa a verde. 
Exemplares usados sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 325,00.
 

65.00

763 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa local. Sobretaxa tipo (2). Lote com dois selos: 
MF29b, 2 ½ s/ 20 reis rosa, denteado 13 ½, papel porcelana, com a sobretaxa a preto + 
MF29c, 2 ½ s/ 20 reis rosa, denteado 13 ½, papel porcelana, com a sobretaxa a verde. 
Exemplares usados sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 395,00.
 

75.00

764 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa local. Sobretaxa tipo (1). Lote com dois selos: 
MF29, 2 ½ s/ 20 reis rosa, denteado 13 ½, papel porcelana, com a sobretaxa a preto + 
MF29a, 2 ½ s/ 20 reis rosa, denteado 13 ½, papel porcelana, com a sobretaxa a verde. 
Exemplares usados sem defeitos (1.º selo com ligeiros distúrbios na porcelana, normal nesta 
emissão) nem reparações. Valor de catálogo € 325,00.
 

55.00
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765 F  1899 – D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” tipografada localmente. MF58, 2 ½ reis, 
castanho, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 250,00.

50.00

766 F 8 1899 – D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” tipografada localmente. MF58a, 2 ½ 
reis, castanho, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 250,00.

50.00

767 F  1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF69, 400 s/ 50 reis, papel porcelana, denteado 13 
½, sobrecarga tipo I. Selo muito raro, com boa cor e sem reparações, novo com goma original, com 
sinal de charneira e ponto de óxido no verso, não passando para a frente, já existente desde 2007, 
data de emissão de certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.000,00.

350.00

768 F * 1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. MF121, 
2 ½ reis, cinzento, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal em 
sobrescrito circulado em S. Tomé (03.09.13). Exemplar sem defeitos nem reparações, com 
a SOBRECARGA INVERTIDA, nos dois selos. MB e MR.

100.00

769 F  1913 – Coroa. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF128A, 400 s/ 10 reis amarelo, sobretaxa tipo I, papel liso, denteado 11 ¾ x 12. Exemplar 
com boa cor, com retoques no denteado, com goma não original. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Valor de catálogo € 1.000,00.

200.00

770 F 8 1913 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. 
MF139, 15 reis verde, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem re-
parações, com um dente ligeiramente curto e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

40.00

771 F / 1913 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada local-
mente. MF 139/144. Série completa. Exemplares sem defeitos nem reparações. Selos de 15, 
25 e 75 reis com goma original e charneira e restantes sem goma. Valor de catálogo € 196,00.

35.00

772 F  1913 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898, com sobrecarga REPUBLICA, zincogravada lo-
calmente. MF146, 2 ½ reis cinzento. Exemplar bordo de folha, novo, com sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações com a SOBRECARGA INVERTIDA.

20.00

773 F  1913 – D. Luía I Fita direita, com sobretaxa. Selos de 1903, com sobrecarga REPUBLICA, 
tipografada localmente. MF155, 115 reis s/ 300 reis laranja, papel porcelana, denteado 13 
½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 410,00.

75.00

774 F  1913 – D. Luía I Fita direita, com sobretaxa. Selos de 1903, com sobrecarga REPUBLICA, tipo-
grafada localmente. MF156, 130 reis s/ 5 reis preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 410,00.

80.00

775 F  1913 – D. Luía I Fita direita, com sobretaxa. Selos de 1903, com sobrecarga REPUBLICA, 
tipografada localmente. MF157a, 400 reis s/ 50 reis azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 200,00.

40.00

776 F  1913 — D. Luís I. Fita direita. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA zincogravada 
localmente. MF157a, 400 s/ 50 reis azul, denteado 12 ¾, papel porcelana, sobretaxa tipo II. 
Exemplar com boa cor, sem reparações, com mancha no verso no lugar da charneira, com a 
SOBRECARGA INVERTIDA. Conhecidos apenas dois exemplares com este erro. Certifica-
do de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Erro não catalogado.

100.00

777 F 8 1913 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga REPUBLICA, zincogravada 
localmente. MF168, 15 reis verde, papel liso, denteado 11 ¾. Bloco com 12 selos usados 
(4x3), sem defeitos nem reparações.

30.00

778 F PGL 1919 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, e Ceres com sobretaxa, tipogra-
fadas localmente a preto. MF227 + MF228/230 + MF231/233. Pagela com os selos da emissão 
de Março de 1919, com as respetivas tiragens e tipos. Exemplar muito raro, sem defeitos nem 
reparações, com informação de que das quantidades sobrecarregadas e sobretaxadas foram 
remetidos 400 selos de cada espécie para Berne. ÚNICO EXEMPLAR CONHECIDO.

75.00

779 F / 1948 – Frutos de S. Tomé e Príncipe. MF337/346. Série completa em quadras. Exemplares 
com goma original com os dois selos superiores com sinal de charneira e os dois inferiores 
sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 910,00.

180.00

780 F  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga da “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA16a, 5E castanho vermelho. Exemplar com goma 
original e sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 225.00.
.

75.00
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781 F / 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português. Legenda S. TOMÉ E PRÌNCIPE. Com 
sobrecarga “Exposição Internacional de Nova York 1939-1940”. MF CA16a. Tira horizontal 
com 3 selos: Exemplares sem defeitos nem reparações, com goma original sem charneira no 
1.º e 3.º selo e com charneira no 2.º selo. MB e MR. Valor de catálogo € 600,00.

180.00

782 F * 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português. Legenda S. TOMÉ E PRÌNCIPE. Com 
sobrecarga “Exposição Internacional de Nova York 1939-1940”. MF CA16a. Sobrescrito cir-
culado registado de S. Tomé para Nova York (19.04.40) com trânsito por Lisboa (28.03.40). 
Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.
 

200.00

783 F 8 1911 – Porteado. Emissão regular. Selos de 1904, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. MF19a, 200 reis carmim, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar usado reparações, 
com pequenos defeitos no denteado, com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA A VERDE 
E VERMELHO. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 480,00.

90.00

784 F / 1913 – Porteado. Emissão regular. Selos de 1904 com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF POR21/30. Série completa. Selos de 30, 130, 200 e 500 reis sem goma, 
restantes com goma original e charneira. Valor de catálogo € 290.00.

45.00

TIMOR

785 F R Reimpressões de 1885. 1886 – Coroa. Selos de Macau com a sobrecarga TIMOR. MF 1/10. 
Série completa de reimpressões de 1885 em denteado 13 ½, com a sobrecarga “PROVA” 
pequena. Valor de catálogo € 400,00.

80.00

786 F  1888 – D. Luís I. Fita direita. MF11, 16, 18 e 19, 5, 50, 100 e 200 reis. Série completa de reim-
pressões de 1905, denteado 13 ½. Exemplares com boa cor, sem defeitos ou reparações. 
Valor de catálogo € 280,00.

60.00

787 F PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão para Ti-
mor. MF 50/57. Série completa em blocos de 12 selos (6x2) com perfuração de segurança, 
provenientes do arquivo da Waterlow & Sons, Ltd, com inscrições marginais a lápis “File 
copy / 199867 / 19.10.97 / 200.00 (respetivamente número de encomenda, data da 1.ª tira-
gem e número de selos emitidos). Conjunto muito raro, provavelmente único.

600.00

788 F  1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF78, 6 avos s/ 10 reis verde, denteado 12 ¾, 
papel porcelana. Exemplar raro, com boa cor, sem reparações, com pequenos defeitos no 
papel porcelana comuns nestes selos, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 420,00.

85.00
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789 F PRV 1914 – Ceres. MF162/176. Série incompleta (falta MF175) composta por 14 tiras horizontais de 3 
provas de cor de cada uma das taxas, nas cores aprovadas, não denteadas, em papel liso desde 
¼ avo até 40 avos e papel porcelana nos restantes. Em cada tira o primeiro selo e segundo selos 
com estrelas III/IV e o terceiro com estrelas I/IV. Provas consideradas com clandestinas. MB e R.

250.00

790 F  1920 – D. Carlos I, de 1913, com sobretaxa. MF191, ½ avo s/ 5 avos s/ 50 reis azul claro, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, novos sem goma como emi-
tidos, com boa cor, sem reparações e sem defeitos relevantes. Com as habituais variedades 
da sobretaxa, com relevância para a quase omissão de duas barras no 27.º selo. Certificado 
de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.820,00.

300.00

791 F  1935 – Padrões. MF 219/226. Lote composto por 8 blocos de nove selos (3x3), cantos de folha, 
dos valores de 20 avos, 30 avos, 40 avos, 50 avos, 1P, 2P, 3P e 5P. Valor de catálogo € 3.567,60.

750.00

792 F PRV 1938 — Império Colonial Português. MF227/246. Série completa em blocos de 20 provas 
da 1.ª tiragem da emissão realizada em 20.01.1938, com goma original, pertencentes ao 
arquivo da empresa impressora dos selos “BRADBURY WILKINSON & C.º. Todas os blocos 
com inscrições manuscritas a azul com o n.º da obra “735577” e a data da realização da 1.ª 
tiragem “20.1.38”. Exemplares raros, com goma original sem sinal de charneira, com boa cor, 
sem defeitos ou reparações. Valor de catálogo dos selos € 6.400,00

600.00

793 F PRV 1938 – Império Colonial Português. MF227/246. Série completa em quadras, provas da 2.ª tira-
gem da emissão realizada em 08.08.1938, com goma original com alguns defeitos, pertencen-
tes ao arquivo da empresa impressora dos selos a “BRADBURY WILKINSON & C.º. Todas as 
quadras com inscrições manuscritas a azul com o n.º da obra “737105” e a data da realização 
da 2.ª tiragem “8.8.38”. Exemplares raros, com boa cor, sem defeitos ou reparações. 

300.00

794 F PRV 1938 — Império Colonial Português. MF227/246. Série completa em quadras, com provas da 3.ª 
tiragem da emissão realizada em 22.3.39, com goma original com alguns defeitos, pertencentes 
ao arquivo da empresa impressora dos selos “BRADBURY WILKINSON & C.º. Todas as quadras 
com inscrições manuscritas a azul com o n.º da obra “738459” e a data da realização da 3.ª 
tiragem “22.3.39”. Exemplares raros, com boa cor, sem defeitos ou reparações.

250.00

795 F PRV 1938 — Império Colonial Português. MF227/246. Série completa com 10 quadras, com provas 
da 4.ª tiragem da emissão realizada em 1.6.42, com goma original com alguns defeitos, per-
tencentes ao arquivo da empresa impressora dos selos “BRADBURY WILKINSON & C.º. To-
das as quadras com inscrições manuscritas a azul com o n.º da obra “745431” e a data da rea-
lização da 3.ª tiragem “1.6.42”. Exemplares raros, com boa cor, sem defeitos ou reparações.

150.00
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796 F  1938 – Império Colonial Português. MF 238/243. Lote composto por 6 blocos de nove selos 
(3x3) dos valores de 40 avos, 50 avos, 1P, 2P, 3P e 5P. Valor de catálogo € 2.677,50.

500.00

797 F  1947 – Império Colonial Português, com sobretaxa LIBERTAÇÃO. MF259a, 20 avos azul, 
papel liso, denteado 13 ½ x 13. Exemplar com boa cor, sem reparações, com aflorações de 
óxido no verso, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 380,00.

90.00

798 F / 1947 – Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”. MF250/260. Série completa, com 
4 selos sem goma original e dois selos sem goma. Lote a ver. Valor de catálogo € 390,00.

80.00

799 F PRV 1956 – Carta Geográfica de Timor. MF301, 1P. Folha completa com 10 provas de cor, com 
fundo em verde, denteadas, com goma e denteadas, com bandas em branco, similares às 
provas, também denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

250.00

800 F PRV 1956 – Carta Geográfica de Timor. MF301, 1P. Folha completa com 10 provas de cor, com 
fundo em azul elétrico, denteadas, com goma e denteadas, com bandas em branco, simila-
res às provas, também denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

250.00

801 F PRV 1956 – Carta Geográfica de Timor. MF301, 1P. Folha completa com 10 provas de cor, com 
fundo em verde limão, denteadas, com goma e denteadas, com bandas em branco, similares 
às provas, também denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

250.00

802 F PRV 1956 – Carta Geográfica de Timor. MF301, 1P. Lote com 14 provas de cor, todas em dife-
rentes cores, denteadas e com goma original sem sinal de charneira, todas com banda em 
branco, denteada e do mesmo formato da prova. Exemplares sem defeitos nem reparações.

250.00

803 F PRV 1938 — Correio Aéreo. Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa em blocos 
de 20 provas da 1.ª tiragem da emissão realizada em 20.01.1938, com goma original, per-
tencentes ao arquivo da empresa impressora dos selos “BRADBURY WILKINSON & C.º. 
Todas os blocos com inscrições manuscritas a azul com o n.º da obra “735577” e a data 
da realização da 1.ª tiragem “20.1.38”. Exemplares raros, com goma original sem sinal de 
charneira, com boa cor, sem defeitos ou reparações. Valor de catálogo dos selos € 2.400,00

250.00

804 F PRV 1938 — Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa em quadras com provas da 3.ª 
tiragem da emissão realizada em 22.3.39, com goma original com alguns defeitos, pertencen-
tes ao arquivo da empresa impressora dos selos “BRADBURY WILKINSON & C.º. Todas as 
quadras com inscrições manuscritas a azul com o n.º da obra “738459” e a data da realização 
da 3.ª tiragem “22.3.39”. Exemplares raros, com boa cor, sem defeitos ou reparações.

200.00
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805 F PRV 1938 — Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa em quadras, com provas da 
4.ª tiragem da emissão realizada em 1.6.42, com goma original com alguns defeitos, perten-
centes ao arquivo da empresa impressora dos selos “BRADBURY WILKINSON & C.º. Todas 
as quadras com inscrições manuscritas a azul com o n.º da obra “745431” e a data da reali-
zação da 3.ª tiragem “1.6.42”. Exemplares raros, com boa cor, sem defeitos ou reparações.

200.00

806 F * 1938/47 – Império Colonial Português + Império Colonial Português, com sobrecarga “LI-
BERTAÇÃO”.  Sobrescrito circulado registado de Dili (14.02.49), para Lourenço Marques 
(12.03.49), com trânsito pelo Cairo  e Salisbúria (08.03.49), com selos de 50 avos MF239 + 
selos de 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20 e 40 avos, MF250, 252/260 + 1, 2, 3, 5, 10, 20 e 70 avos MF 
CA 15/20 e 22. Exemplar em bom estado de conservação, sem defeitos nem reparações. MB.
 

350.00

807 F  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga da “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 50 avos castanho vermelho. Exemplar com 
goma original e sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 225.00.
.

75.00

808 F  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga a preto “EXPOSIÇÃO 
INTERNACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA7a, 50 avos castanho vermelho. 
Quadra com selos novos sem sinal de charneira, boa cor, sem defeitos nem reparações. MB 
e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 900,00.

300.00

809 F Q 1938 – Império Colonial Português + Correio aéreo * Império Colonial Português com so-
brecarga “Exposição Internacional de Nova York 1939-1940”. Sobrescrito circulado por cia 
aérea, registado, de Dili (02.04.40) para Bruxelas, com trânsito por Singapura, com selos de 
1 avo, 15 avos, 20 avos MF227, 236 e 237 + 5 avos, 10 avos, 20 avos e 2x1P, MF CA4/6 e 9 
+ 50 avos MF CA7a. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

350.00
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810 F () 1947 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobretaxa LIBERTAÇÃO. MF CA18, 
5 avos azul. Quadra de selos novos, com goma não original. Valor de catálogo € 220,00.

40.00

811 F Q 1940 (04.10) – Primeiro voo de DILI a KOEPANG. Sobrescrito circulado por via aérea no voo 
inaugural da carreira aérea portuguesa “DILI – KOEPANG” de Dili (04.10.40) para Batavia 
(06.10.40) com selos de 20 avos MF237, 1 avo, 3 avos, 5 avos, 2x10 avos, MF CA15, 17, 
18 e 19 no total de 29 avos. Exemplar sem defeitos nem reparações com carimbo comemo-
rativo da viagem inaugural batido a violeta “VIAGEM DE INAUGURAÇÃO DA / CARREIRA 
AÉREA PORTUGUESA / DILI – KOEPANG”. MB e MR.

100.00

812 F Q 1941 (18.01) – 1.ª Mala Aérea direta de Dili para Singapura. Sobrescrito circulado de Dili 
(18.01.41) para Londres, com trânsito por Singapura, Hong Kong, S. Francisco e Nova York, 
com selos tipo Império Colonial Português * Correio ordinário e correio aéreo de 20 avos, 
MF237 + 1 avo, 2 avos, 3 avos, 5 avos, 10 avos (par), 20 avos (par), 70 avos e 1 Pataca, MF 
CA 1/6, 8/9 + selo do imposto postal (Assistência) de 10 avos s/ 20 avos s/ 60 Patacas, NÃO 
CATALOGADO como tendo utilização postal. Sobrescrito com carimbo comemorativo batido 
a violeta “PRIMEIRA / MALA AÉREA DIRECTA DE / DILI PARA SINGAPURA”, transportado 
pela BOAC até Singapura e Hong Kong e pela PAA até Nova York e novamente pela BOAC 
até Londres. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

400.00

813 F  1919 – Ceres, com sobrecarga “2 AVOS / TAXA / DE / GUERRA”, tipografada localmente. MF 
IP1a, 2 avos s/ ½ avo, sépia, denteado 15x14. Exemplar sem reparações, com um canto curto, 
com goma original e charneira, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 160,00.

40.00

814 F  1919 — Imposto Postal. D. Carlos I, com sobretaxa “2 / TAXA DE GUERRA”, tipografada 
localmente. MF IP2, 2 avos s/ 5 avos s/ 50 reis azul claro, papel pontinhado, denteado 13 ½. 
Exemplar muito raro, com boa cor, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 4.000,00.

2.000.00

815 F 8 1919 — Imposto Postal. D. Carlos I, com sobretaxa “2 / TAXA DE GUERRA”, tipografada 
localmente. MF IP2, 2 avos s/ 5 avos s/ 50 reis azul claro, papel pontinhado, denteado 13 
½. Exemplar muito raro, com boa cor, usado com carimbo datado de Dili, sem defeitos nem 
reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 3.400,00.

1.500.00

816 F  1969 – Imposto postal. Assistência, com sobrecarga e sobretaxa, tipografada localmente a 
vermelho. MF IP19, $50 s/ 1$30 verde amarelo, papel espesso. Bloco com seis selos (3x2) 
com DUPLA SOBRECARGA uma delas impressa na diagonal e ambas deslocadas. Exem-
plar sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações.

40.00

821

820V

820F

819V

819F

818V

818F

817

816



97

817 F  1947 — NÃO EMITIDOS. Império Colonial Português, com sobrecarga LIBERTAÇÃO. MF NE1/6. 
Série completa em pares horizontais de selos tidos como não emitidos. Exemplares muito raros, 
novos com goma original e pequena charneira, com boa cor, sem defeitos nem reparações e com 
a sobrecarga a preto autêntica. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

2.500.00

BRASIL

818 F * 1843 – Olho de boi. Yv2, 60 reis preto, não denteado. Par horizontal em carta circulada de 
Angra dos Reis (07.04.45) para o Rio de Janeiro, no total de 120 reis para pagar o 1.º porte 
interno via de mar para cartas com o peso até 4 oitavas. Selos obliterados com carimbo 
nominativo batido a vermelho (mal batido) de “ANGRA DOS REIS”. B e MR.

2.500.00

819 F * 1850/66 – Verticais. Yv16A, 180 reis preto, não denteado com boas margens em carta cir-
culada do Rio de Janeiro (07.06.62) para Lisboa, com trânsito pelo Porto (02.07.62) para 
pagar o 1.º porte territorial de 120 reis (excesso de porte de 60 reis) para cartas com o peso 
entre 4 e 6 oitavas + selo fixo de 450 reis batido a preto para pagar o 3.º porte do paquete 
transatlântico subsidiado Paraná da Royal Mail (marca batida a preto), correspondente ao 
peso entre 5 e 6 oitavas.

400.00

820 F * 1866 – Imperador D. Pedro II. Carta circulada de Angra dos Reis (31.01.72) para Filgueiras, 
com trânsito por Rio de Janeiro (06.02.72) e Porto (25.02.72), franquiada com selos de 20 
reis, lilás castanho, Yv24 e 100 reis verde, Yv27 no total de 120 reis para pagar o 1.º porte 
territorial (excesso de 20 reis) para cartas com o peso até 15g + porte de 300 reis batido 
a preto correspondente ao 2.º porte para cartas transportadas por paquete transatlântico 
Megellan da Pacific (21.02.72) (marca a violeta no verso e a obliterar os selos), para cartas 
com o peso entre 11 e 20g.

100.00

821 F * 1894 – Liberdade. Sobrescrito circulado de Angra dos Reis (05.12.01) para Felgueiras 
(28.12.01) com trânsito por Lisboa (27.12.01) com selos de 100 reis vermelho Yv117 e 200 
reis azul Yv118 no total de 300 reis para pagar o 1.º porte para cartas remetidas para Portu-
gal com o peso até 15g. Transportada pelo vapor Thames vindo de La Plata.

40.00
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Pormenor lote 1
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Duas folhas completas de selos privativos da Sociedade Portugueza 
da Cruz Vermelha * Cruz da Convenção de Genebra com a sobrecarga 
“COMISSÃO PORTUGUESA DE PRISIONEIROS DE GUERRA”. A pri-
meira folha com a sobrecarga aprovada e a segunda com sobrecarga 

não aprovada. 

ÚNICOS EXEMPLARES CONHECIDOS

Lote n.º 1
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Lote
Lot

Oferta
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Lote
Lot

Oferta
Bid

Lote
Lot

Oferta
Bid

Clube Filatélico de Portugal

Avenida Almirante Reis, 70 - 5.º Dt.º
1150-020 Lisboa

    Telefone / Fax 218123936               SÓCIO N.º ................
     WEB: www.cfportugal.pt
     Email: geral.cfp@gmail.com

 

  Folha de oferta
 N.º............................

Escreva em maiúsculas o seu nome e morada                                               Não escreva neste quadro
Please write in capital letters your name and address                                  Do not write in this space

Nome / Name ..................................................................................
Morada / Address ............................................................................
..........................................................................................................
Cidade / City ...........................................................              24 de Outubro de 2020
País / Country .........................................................                                       Data / date ............................
Código Postal / Zip Code ........................................
Telefone / Phone ....................................................                Fax ...........................................................
e-mail ....................................................................                  Assinatura / Signed .................................

Solicito sejam aceites as seguintes ofertas   /   Please bid for me on the following lots:
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Lote 588
1884/87 — Coroa + Coroa. Novas cores e valores + Coroa, com sobretaxa + Selos fiscais, com 
sobretaxa e denteados. Sobrescrito circulado de Macau (06.02.88) para Bedford / Inglaterra 
(19.03.88), com trânsito por Espanha (15.03.88) com selos de 25 reis violeta, denteado 12 ½, 
MF18a, 5 reis preto, denteado 13 ½, MF1c, 5 s/ 80 reis, sobretaxa A, denteado 13 ½. MF24, 20 
s/ 80 reis, denteado 13 ½, sobretaxa A,  5 reis + 10 reis, MF29 e 39 e 10 s/ 60 reis MF30c perfa-
zendo o porte de 80 reis, para pagar o porte simples para cartas circuladas para países da UPU 
além Suez, com um peso até 15g. Os selos de 25 reis estiveram á venda na Casa da Moeda, 
mas nunca chegaram a circular em Macau. Porém muitos comerciantes e filatelistas da época 
tinham por hábito adquirirem os selos na Casa da Moeda e enviarem para as diversas colónias 
para os fazerem circular em cartas previamente franquiadas. Este procedimento foi transversal 
a todas as colónias e Macau não fugiu à regra. Exemplar bem conservado, sem reparações nem 
defeitos. É conhecida mais uma carta circulado com o selo de 25 reis violeta da 2.ª emissão. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.
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Participar
é

ajudar o Clube

clube filatélico de portugal
43.º leilão inter-sócios
13 de fevereiro  de 2021

Entrega de lotes até 31.10.2020


