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44.º leilão 
do clube filatélico de portugal

04 / 05 - Dezembro - 2021 * 10H00

Sede do Clube Filatélico de Portugal
Avenida Almirante Reis, 70 - 5.º DTO * Lisboa

Contactos
Telefone: 218 123 936 

e-mail: geral.cfp@gmail.com
As licitações devem dar entrada na sede do Clube até às 12H00 do dia 04.12.21

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 sede do Clube Filatélico de Portugal

das 09H00 às 10H00
Através da nossa página WEB

www.cfportugal.pt
ou

www.bidspirit.com
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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 11 %. 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 €    De 5.000 € a 10.000 €      500 €
  De 201 € a 500 €  20 €    De 10.000 € a 20.000 €      1.000 €
  De 500 € a 1.000 €  50 €    A partir de 20.000 €   2.000 €
                     
  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 10H00 de 04.12.2021

   1 - Portugal * História Postal       0001 - 0063

   2 - Inteiros Postais         0064 - 0135

   3 - Porteados                               0136 - 0141
    
   4 - Postais Ilustrados        0142 - 0165

   5 - Fiscais e Vinhetas        0166 - 0182

   6 - Correio Aéreo, Marítimo e Ferroviário            0183 - 0194

   7 - Correio aéreo * Coleção Fernando Oliveira     0195 - 0285

   8 - Correio Militar, Censuras e Isentos de Franquia    0286 - 0302

   9 - Coleção Especializada de Ceres      0303 - 0365

 10 - Macau * Taipa Collection       0366 - 0569

 A partir das 15H00 de 04.12.2021

 11 - Provas e Ensaios        0570 - 0773

 12 - Selos e Correspondências  * Portugal  e Ilhas Adjacentes   0774 - 1151

 13 - Selos e Correspondências * Angola, Congo, Cabo Verde e Guiné  1152 - 1357

 A partir das 14H30 de 05.12.2021

 14 - Selos de Correspondências * Restantes Colónias    1358 - 1753

 15 - Marcofilia         1754 - 1916
 
 16 - Literatura           1917 - 1946

 17 - Reimpressões         1947 - 1987
 
 18 - Estrangeiro         1988 - 2012

 19 - Diversos          2013 - 2026

 20 - Lotes e Acumulações        2027 - 2129

 A partir das 18H00 de 03.12.2021

 21 - Lotes pelo Correio        4000 - 4232
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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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HISTÓRIA POSTAL
  
     Portugal

1 F * Azambuja * Seguro - A sépia, LF AZB-S1 em carta datada de Azambuja (23.09.32) para a Marinha 
Grande isenta de porte (R.S.). Exemplar muito raro sem defeitos nem reparações, com a marca bem 
batida.

750.00

2 F * Barcelos / Segura - A verde, LF BCL-S1 em capa de carta não datada remetida de Barcelos para Braga, 
isenta de porte (S.N.R.). Marca bem batida.

50.00

3 F * Borba / Segura – A sépia, LF BRB-Sms1 em carta datada de Borba (30.05.1808) para Évora, isenta de 
porte. Carta com a data mais antiga conhecida com seguro, circulada no período das invasões francesas 
conhecida, sem defeitos nem reparações, em excelentes condições de conservação.

600.00

4 * Braga / Ermida - Carta entregue em Braga a particular (24.09.40) com destino a Ermida. Indicação 
manuscrita para ser conduzida “Por mão própria”, contrariando o legalmente estabelecido.

40.00

5 F * Carrazeda * Seguro - A sépia, LF CRZ-S1 em capa de documento judicial datada de Carrazeda de 
Ansiães (19.02.28) para o Porto, com o porte pago de 180 reis, manuscrito a sépia. Marca do Porto 
“FRANCA” batida a preto indicativa do porte pago. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações, com as 
marcas muito bem batidas. Único exemplar referenciado por Luís Frazão.

900.00

6 F * Cascais * Franca - A violeta / azul - LF CSC-PPms1 em carta datada de Cascais (17.010.45) para o 
Porto, com o porte pago de 40 reis, manuscrito a violeta, com trânsito por Lisboa onde lhe foi aposta 
a marca “FRANQUE / ADA”, indicativa do porte pago. Exemplar sem defeitos nem reparações com as 
marcas bem batidas.

500.00

7 * Castelo Branco - A azul, LF CTB1 em carta datada de Castelo Branco (07.12.42) para Lisboa, com o 
porte de 35 reis batido a azul.

30.00

8 F * Celorico / Segura - A sépia, LF CLB-S1 em carta datada de Celorico da Beira (31.01.46) para o Porto, 
isenta de porte (S. N.R.). MB e R. Valor de catálogo € 800.00.

200.00

9 F * Chaves * Segura - A azul, LF CHV-S3 em carta datada de Chaves (17.03.35) para Lisboa (23.03.35), 
com o porte manuscrito a sépia de 80 reis. Exemplar bem conservado sem defeitos nem reparações, 
com a marca bem batida.

750.00

10 F * Cintra * Segura - A sépia, LF SNT-Sms1 em carta datada de Sintra (18.08.24) para Aldeia Galega da 
Merceana, isenta de porte (R.S.). Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações, com as marcas 
muito bem batidas.

500.00

11 F * Cintra * Franqueada - A verde-azul, LF SNT-PP1 em carta datada de Sintra (03.11.45) para o Porto 
(11.01.45) com o porte pago de 40 reis, batido a verde-azul, com trânsito por Lisboa onde foi aposta a 
marca “FRANAUE / ADA”, batida a azul, indicativa do porte pago. Exemplar raro, sem reparações, com 
algumas manchas.

400.00

12 * Coimbra / Seguro - A preto LF CBR-S3 em capa de carta não datada circulada de Coimbra para Bra-
gança, isenta de porte, remetida por D. Manuel Pacheco de Resende vice-reitor da Universidade de 
Coimbra até 1813. 

40.00

13 F * Évora / Seguro – A verde e sépia, LF VR3 + LF Sms2 em carta datada de Mourão (09.03.35) para El-
vas, isenta de porte (S.N.R.). Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações, com as marcas bem 
batidas ou manuscritas.

400.00

14 F * Ferreira (do Alentejo) - A preto, LF FAL2 em carta datada de Ferreira do Alentejo (07.05.35) para Faro, 
isenta de porte. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca muito bem batida.

250.00

15 * Figueira - A sépia, LF FIG4 em capa de carta datada da Figueira (26.06.25) para Lisboa, com o porte 
de 30 reis manuscrito a sépia. MB.

40.00

16 F * Garvão - Carta datada de Garvão (02.09.1811) para Lisboa, sem marca batida, isenta de porte. Embora 
sem marca são raras as cartas com origem de Garvão.

300.00

17 F * Guarda / Segura - A sépia, LF GRD-S2 em carta datada da Guarda (11.03.44) para Almendra, isenta de 
porte. Certificado de registo da FPF.

120.00

18 * Guarda / Segura - A vermelho, LF GDR-S2 em carta datada da Guarda (06.04.34) para Vila da Cabra, 
isenta de porte (R.S.). MB.

50.00

19 * Lamego – A vermelho, LF LMG 2 em carta datada de Lamego (08.04.32) para Coimbra, com o porte de 
40 reis manuscrito a vermelho.

50.00

20 F * Águeda * Franca - A sépia, LF AGD-PPms1 em carta datada de Xabregas (22.12.11) para Lisboa, com 
o porte pago de 35 reis, manuscrito a sépia. Em Lisboa foi-lhe aposta a marca “FRANCA”, a preto, LF 
LSB-PP4 indicativa do porte pago e a marca “CART”, também a preto, LF LSB-Cart1 da distribuição 
domiciliária. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

500.00

21 * Lisboa – A preto, LF LSB3 em carta datada de Lisboa (16.06.20) para o Rio de Janeiro, com o porte de 
80 reis batido a preto.

25.00

22 F * Lisboa / Correio Marítimo – A azul, LF LSB-CM1 em capa de carta não datada remetida para Lisboa, 
via Porto, com o porte de 80 reis, batido a azul à chegada a Lisboa, acrescido do porte territorial de 70 
reis manuscrito a sépia, devido pelo percurso do Porto a Lisboa.

50.00

23 F * Lisboa * Por Lisboa * Carta Estrangeira de Navio - A sépia, LF LSB-PL + LF LSB CM-Cest1 em carta 
remetida de Alicante (08.03.34) para o Porto, com o porte de 160 reis batido a sépia + 40 reis manus-
crito a sépia, referente ao porte interno, no total de 200 reis. Exemplar muito bonito, sem defeitos nem 
reparações.

200.00
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24 F * Lisboa * CERTIFICADA - A preto, LF LSB-SCE em carta remetida de Lisboa (14.07.1821) para Riga, 
com trânsito por Badajoz (17.07.21), por Madrid (20.07.21), França e Alemanha. Carta segura utilizan-
do a terminologia para o correio além-fronteiras, marcada com “CHARGÉ” à entrada em França em 
Bayonne e ainda em Paris. Em França foi porteada com 84 décimes correspondente ao duplo porte para 
cartas registadas. No verso foi marcada com o porte de 439 kopeks correspondendo 210 kopeks aos 84 
décimes franceses + 229 kopeks pelo trânsito na Prússia até Memel, aos quais foram acrescidos 351 
kopeks pelo porte territorial na Rússia, no total de 790 kopeks, pagos pelo destinatário. Exemplar muito 
raro sem defeitos nem reparações, com as marcas bem batidas. São conhecidas apenas duas cartas 
circuladas seguras para o estrangeiro.

5.500.00

25 * Lisboa / Segura – A azul, LF LSB10 + LSB S4 em capa de carta não datada remetida de Lisboa para 
Alenquer com o porte manuscrito a sépia de 345 reis correspondente a: 240 reis pelo prémio do seguro 
+ 90 reis pelo porte ordinário + 15 reis da lei do selo (5% sobre 330 reis).

50.00

26 F * Lisboa / Franque/ada - A azul, LF LSB-PP6 em carta datada de Lisboa (13.01.45) para Lagoa, com o 
porte pago “Pg 35” manuscrito a sépia. Inclui ainda inscrição manuscrita “Franca”. B.

70.00

27 F * Sines * Lei do Imposto postal - Carta datada de Londres (05.07.50) para Sines (22.07.50) com trânsito 
por Lisboa onde foi aposta a marca do imposto postal a vermelho, LF LSB-Ley2, no valor de 15 reis e 
o porte de 350 reis batido a azul. Em Sines foi cobrado o valor do imposto postal, manuscrito a sépia. 
Único exemplar conhecido, sem defeitos nem reparações.

400.00

28 F * Lisboa * Lei do imposto postal - A azul, LF LSB-Ley2 em carta datada do Rio de Janeiro (18.01.52) 
para o Porto (14.02.52) com trânsito por Lisboa (11.02.52) com o porte de 480 reis batido a azul, acres-
cido do porte interno de 70 reis batido a azul-verde. Foi cobrado o valor de 20 reis do imposto postal. Em 
Lisboa foi aposta a marca “P: BRITº” a azul, LF LSB-PB1. A marca do imposto postal a azul só esteve 
em uso nessa cor durante um dia (11.02.52).

250.00

29 * Lisboa / S. Est. de N / Ley do Selo - A azul LF CM-CEst2 e vermelho LF LSB-Ley2 em carta datada de 
Génova (06.08.51) para Lisboa, porteada à chegada com 160 reis batido a azul + imposto de selo de 5 
reis batido a vermelho.

38.00

30 * Lisboa / Carta Estrangeira de Navio – A sépia, LF LSB-CM CEst 1, em carta datada da Baía (16.07.34) 
para Lisboa (29.09.34) com o porte de 240 reis batido a sépia. Valor de catálogo € 120.00

50.00

31 F * Madeira * Ilhas * G.M. - A preto, LF LSB-IL1 em carta datada da Madeira (23.11.36) para Lisboa, com o 
porte batido a preto de 40 reis. À Chegada foi marcada com a marca “G.M.” batida a preto, LF LSB-GM. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com as marcas muito bem batidas.

350.00

32 F * Lisboa * Limão Terra - A azul, LF LSB-CMd1 em carta remetida do Porto (02.05.38) para Lisboa 
(04.05.38) com o porte de 40 reis batido a azul. Exemplar muito bonito e raro, sem defeitos nem repa-
rações.

300.00

33 F * Loulé – A sépia, LF LLE2 em carta datada de Loulé (24.07.38) para Lisboa (30.07.38) com o porte de 35 
reis manuscrito a sépia. Valor de catálogo € 180.00.

80.00

34 F * Mangualde * Seguro - A sépia / sépia escuro, LF MGL-Sms1 em carta datada de Mangualde (13.06.31) para 
Viseu, isenta de porte (R.S.). Exemplar sem defeitos nem reparações, com as marcas muito bem batidas.

650.00

35 F * Mealhada - A sépia, LF MLD1 em carta datada de Mealhada (12.08.35) para Lisboa (14.08.35), com o 
porte de 35 reis manuscrito a sépia. Marca de Lisboa no verso com o DATADOR INVERTIDO.

46.00

36 * Mortagoa - A sépia, LF MRT1 em carta datada de Vale de Remígio (31.10.30) para Lisboa, com o porte 
manuscrito de 40 reis, emendado para 35 reis, também manuscrito a sépia. MB.

35.00

37 F * Mourão / Seguro - A sépia, LF MOU-Sma1 em carta datada de Marvão (23.09.??), provavelmente de 
1834, para Évora, isenta de porte. Exemplar sem defeitos nem reparações. Único exemplar conhecido.

600.00

38 * Oliveira de Azeméis - A vermelho, LF OAZ1 em carta datada de Oliveira de Azeméis (26.10.32) para 
Coimbra, com o porte de 25 reis manuscrito. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

39 * Oliveira de Azeméis – A sépia, LF OAZ2 em carta datada de Oliveira de Azeméis (03.08.27) para Lisboa 
(25.06.37 – erro de datador) com o porte de 70 reis batido a sépia. Valor de catálogo € 140.00.

60.00

40 * Oliveira de Azeméis - A sépia, LF OAZ1 em carta datada de Oliveira de Azeméis (04.06.49) para o Porto 
(09.07.49) com o porte de 20 reis batido a sépia.

36.00

41 F * Oliveira de Azeméis * Coimbra / Franca + Lisboa / Franca - A sépia e preto, LF OAZ2 a sépia + CBR 
PP1 a preto + LSB-PP a sépia em carta datada do Porto (12.03.37) mas entregue no correio de Oliveira 
de Azeméis, com a inscrição manuscrita de porte pagão “Pg 70”, com trânsito em Coimbra onde foi anu-
lado o porte e confirmado em Lisboa. Exemplar interessante, sem defeitos nem reparações.

150.00

42 F * Porto * Correio Marítimo - A preto, LF PRT-CM2 em carta datada do Rio de Janeiro (30.04.1825) para 
o Porto, com o porte de 80 reis batido a preto. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca 
bem batida.

125.00

43 F * Lisboa / CART + Porto – A preto, LF LSB.Cart2 + LF PRT2A, em carta remetida do Porto 
(15.03.1818) para Lisboa, com o porte de 70 reis batido a preto. Marca CART batida no verso da carta. 
Exemplar sem defeitos nem reparações em bom estado de conservação. Valor de catálogo € 700.00.

100.00

44 F * Porto * Cerco de 1833 - A vermelho, LF PRT5 em carta datada do Porto (14.12.33) para Lisboa, com o 
porte de 70 reis batido a vermelho. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

400.00

45 * Porto – A azul, LF PRT16 em carta circulada do Porto (15.11.45) para a Galiza, sem porte português e 
porteada no destino com 13 reais.

15.00

46 F * Porto * Lei do imposto postal - A sépia, LF PRT-Ley ms1 em carta datada de Londres (06.05.50) para 
o Porto (11.05.50) com o porte de 1125 reis manuscrito a sépia e imposto postal de 55 reis também 
manuscrito a sépia. Exemplar muito bem conservado, sem defeitos nem reparações, com a data mais 
antiga conhecida no Porto com a aplicação do imposto postal.

350.00

47 F * Porto * Lei do imposto postal - A sépia, LF PRT-Ley ms3 em carta datada de Londres (16.05.50) para 
o Porto (22.05.50) com o porte de 350 reis batido a azul e imposto postal de 15 reis manuscrito a sépia. 
Exemplar muito bem conservado, sem defeitos nem reparações.

300.00
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48 F * Santo Tirso * Segura - A sépia, LF STS-S1 em carta datada de Refojos (10.08.31) para o Porto, isenta 
de franquia (R.S.). Exemplar raro, sem defeitos nem reparações com as marcas muito bem batidas.

500.00

49 * Setúbal - A preto, LF STB2 em carta datada de Setúbal (28.07.34) para Alhos Vedros, isenta de porte (SNR). 34.00

50 F * Setúbal * Franca - A preto, LF STB-PP3 em carta datada de Setúbal (10.04.45) para Lisboa, com o porte 
pago de 25 reis, manuscrito a sépia. Em Lisboa foi aposta a marca “FRANCA” a azul, LF LSB-PP5, indica-
tiva do porte pago. Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações. ÚNICO EXEMPLAR CONHECIDO.

900.00

51 F * Lisboa * Carteiros + Tavira - A azul, LF LSB-CART3 + LF TVR5 em carta datada de Tavira (05.05.38) 
para Lisboa, com o porte de 35 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações.

200.00

52 * Torres Vedras - A sépia, LF TVD3 em carta datada de Torres Vedras (20.05.26) para Lisboa, com o porte 
de 20 reis manuscrito a sépia. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

53 F * Vianna do Minho - A vermelho, LF VCT1 em carta datada de Melgaço (17.03.1807) para Viana isenta de 
porte. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca bem batida, provavelmente batida à chegada.

250.00

54 * Viana da Minho - A sépia, LF VCT2 em carta datada de Viana (26.03.12) para o Porto, com o porte de 
30 reis batido a sépia.

34.00

55 F * Vidigueira - A azul, LF VDG1 em capa de carta datada de Vidigueira (26.07.37) para Beja, isenta de 
porte. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca bem batida. MB e MR.

250.00

56 * Vila Real - A sépia, LF VRL3 em carta datada de Lobrigos (11.04.20) para Viana com o porte de 25 reis 
manuscrito a sépia.

34.00

57 F * Viseu * Seguro - A sépia escuro, LF VIS-S1 em carta datada de Viseu (31.09.1809) para Coimbra, isen-
ta de porte (R.S.). Exemplar sem defeitos nem reparações com as marcas muito bem batidas.

800.00

58 F * Viseu * Franca - A azul, LF VIS-PP3 em carta datada de Viseu (21.02.53) para Coimbra, com o porte 
pago de 25 reis, manuscrito a sépia. Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações, com as marcas 
muito bem batidas. ÚNICO EXEMPLAR CONHECIDO.

800.00

     Madeira

59 * Madeira - Carta remetida de Boston (07.03.1830) para a Madeira (11.04.30) ao cuidado de forward em 
Nova York, com o porte interno pago de 18 ¾ c manuscrito a vermelho/sépia, de acordo com o “Act of 
March 3, 1825”. Provavelmente transportada em mão de Nova York para a Madeira.

30.00

     Cabo Verde

60 F * Cabo Verde * SAL - A sépia, LF CV1 em carta datada da Ilha do Sal (22.01.54) para Lisboa (08.03.54) 
com o porte de 80 reis manuscrito a sépia, emendado em Lisboa para 40 reis batido a azul de acordo 
com o novo regulamento postal em vigor em Portugal. Exemplar muito raro (único exemplar conhecido 
com a marca alterada e com data manuscrita a sépia), sem defeitos nem reparações. Exemplar de luxo.

4.500.00

61 F * Cabo Verde * Cor.º Marítimo - A azul, LF LSB-CM1 em carta remetida de S. Tiago (09.12.52) para 
Caminha, com trânsito por Lisboa (06.01.53) com o porte de 80 reis batido a azul. Exemplar bem con-
servado, sem defeitos nem reparações.

500.00

     Índia

62 F * Índia * Período pré-adesivo. Carta remetida de Pangim (22.11.44) para Lisboa transportada em mão 
por especial favor, não tendo transitado pelo serviço postal. Carta remetida por Custódio Manuel Gomes 
à datada Secretário-Geral do Estado da Índia. MB e MR.

150.00

63 F * Índia * Período pré-adesivo. Carta remetida de Bombaim (01.10.1847) por especial favor para Lisboa 
(07.11.1847) porteada à chegada com 120 reis batido a azul, correspondente ao primeiro porte de cartas 
transportadas pelos paquetes ingleses do Mediterrâneo com o peso até 1 oitava. Recebeu à chegada a mar-
ca batida a azul “POR ALEXANDRIA”, LF LSB-AL10, aplicado nas cartas vindas via Alexandria, aplicado nas 
cartas vindas pelo paquete britânico da Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. Transportada 
pelos paquetes da East Índia Company até ao Suez, e por terra através do Egipto (overland). MB e MR.

500.00

INTEIROS POSTAIS
     Portugal

64 Lote 1878/1881 - D. Luís I, fita direita. Impressão em relevo. Bilhetes-postais e sobrescritos. Lote composto 
por cerca de duas centenas de bilhetes-postais e sobrescritos das diversas emissões, novos e usados, 
a maior parte pertencente à coleção de David Cohen. Bom lote para estudo de variedades de clichés, 
cartolinas e papéis. Lote a ver.

150.00

65 F IC 1878 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. OM1, circulado de Castelo Branco para o Porto 
(06.02.80) com marca nominativa “CASTELO BRANCO”, batida a preto.

20.00

66 IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9, 10 reis castanho-vermelho claro, sobre cartolina camurça clara, 
com quadrícula no verso. Circulado de Alter do Chão (03.05.88) para Lisboa (04.05.88). Obliterado com 
carimbo nominativo batido a preto “ALTER DO CHÃO”.

20.00

67 F IC 1892/95 - D. Carlos I. Tipo Diogo Neto. OM13, 10 reis lilás-castanho, cartolina creme. Bilhete-postal de 
circulação interna, usado em circulação para o estrangeiro com par horizontal de selos adicional de 5 
reis preto, denteado 11 ¾, papel porcelana, tipo D. Luís I * Sobrecargas “PROVISORIO”, tipo (a), MF81, 
de Unhais da Serra / Paul (15.08.93) para St. Gallen / Suíça (19.08.93), com trânsito por Castendo 
(15.08.93) e Zurique (18.08.93). Exemplar sem reparações, com vestígios de óxido junto aos selos. 
Carimbo circular datado a preto de “PAUL”. MB e R.

50.00
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68 F IC 1892/95 - D. Carlos I. Tipo Diogo Neto. OM13, 10 reis lilás-castanho, cartolina camurça. Bilhete-postal de 
circulação interna, usado em circulação para o estrangeiro com selo adicional de 10 reis verde, denteado 
11 ¾, papel porcelana, tipo D. Luís I * Sobrecargas “PROVISORIO”, tipo (b), MF81, de Évora (10.11.93) 
para Anvers / Bélgica (13.11.93). Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

30.00

69 IC 1892/95 – D. Carlos, tipo Diogo Neto. OM16, 10+10 reis, lilás-castanho, cartolina camurça. Exemplar 
completa com as duas folhas, com a 1.ª folha circulada de Penafiel (25.09.92) para Lisboa (26.09.92).

15.00

70 F IC 1894 - 5.º Centenário da Nascimento do Infante D. Henrique. OM20, 10 reis lilás-cinzento, cartolina 
camurça, circulado do Porto (03.03.94) para Paris (08.03.94) com selo adicional de 10 reis da emissão 
comemorativa do Centenário do Infante D. Henrique, MF99. MB e R. Exemplar sem reparações com 
ligeira dobra vertical ao centro

20.00

71 IC 1896 – D. Carlos I Mouchon. OM23a, 10 reis, verde, cartolina camurça rosada. Exemplar circulado em 
Lisboa (02.10.03). Repicado no verso por “EMIGDIO RIBEIRO PEREIRA & CUNHA.

10.00

72 IC 1896 – D. Carlos I, Mouchon. OM24, 20 reis, violeta-cinzento. Exemplar circulado de Lisboa (16.08.05) 
para Coburg / Alemanha (22.08.05). Repicado por “CREDIT FRANCO PORTUGAIS”.

10.00

73 F IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM20D (Paço Real de Sintra), 
10 reis, rosa-carmim, circulado de Ponta Delgada (03.05.98) para a Berna / Suíça (12.05.98), com trân-
sito por Lisboa (09.05.98) com selo adicional de 10 reis, MF90, tipo Centenário da Índia.

15.00

74 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM30, 20 reis, violeta-cinzento. 
Lote com 3 bilhetes-postais, tipos B, C e D, circulados de Lisboa (24.12.98 + 21.07.98 + 09.10.98) para 
a Alemanha (28.12.98 + 25.07.98 + 13.10.98) com selos adicionais de 5 reis laranja, tipo D. Carlos I 
Mouchon, MF127.

20.00

75 F IC 1910 — D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. OM53, 20 reis carmim. Circulado de Lisboa 
(06.05.10) para Viena, com perfuração “CFP – CRÉDIT FRANCO-PORTUGAIS”. Raro.

50.00

76 F IC 1912/13 - Ceres. OM59b, 1c verde-escuro sobre cartolina creme, circulado em Lisboa (08.06.13) com 
selo adicional do imposto de selo tipo “Festas da Cidade de Lisboa”, de 1c verde-escuro, MF IP5. B e R.

40.00

77 Lote Portugal – Lote com 24 inteiros postais (bilhetes-postais e bilhetes-cartas) de RESPOSTA PAGA: 
OM12, OM17, OM18, OM28, OM35 (cartolina cinzenta), OM35 (cartolina creme) , OM37, OM46, OM47, 
OM50, OM54, OM60, OM64 (apenas 9.000 emitidos), OM85, OM95, OM117 e OM148 + OM8, OM12 
(x3), OM13, OM16 e OM19.

40.00

78 F IC 1912 – Ceres. OM57, 2c carmim-escuro, cartolina branca. Circulado registado de Lisboa (23.07.12)  para 
Kotzschenbroda (27.07.12) com selos adicionais tipo Ceres, papel porcelana, denteado 15x14 de ¼ c, 
sépia + 2x½ c, preto, MF206/07 + selos tipo D. Manuel II com sobrecarga REPUBLICA de 15 e 20 reis, 
MF173/74. No verso apresenta colado o talão de registo. Insuficientemente franquiado em ¼ c. MB e MR.

70.00

79 IC 1921 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobretaxa sobre intei-
ros do Continente. OM67, 0$06 s/ 20 reis. Lote de dois inteiros tipo D – Vasco da Gama, circulados. Um 
deles com carimbo circular datado a preto “CARREÇO (VIANNA DO CASTELLO).

12.00

80 F IC 1924/26 - Ceres. Aumento de porte. OM74a, 25C preto, cartolina camurça circulado de Vila Fernando 
(15.05.28) para Vieira do Minho. Por ter dado entrada na estação postal em data em que era obrigatória 
a aplicação do selo do imposto postal do Monumento ao Marquês de Pombal e não havendo esse tipo 
de selos na estação, foi remetido o inteiro postal sem a referida franquia com a indicação manuscrita la-
vrada pelo encarregado da estação, evitando assim o pagamento da respetiva multa “Dispensado o selo 
“Marquês de Pombal”, por não haver à venda nesta Estação / O E. E / Leonel Belo Hermida”. Exemplar 
sem defeitos nem reparações. Único exemplar conhecido. MB e MR.

400.00

81 F IC 1924 – Ceres. Aumento de porte. MF74, 25c, preto, cartolina camurça rosada (não catalogada). Circulado 
de Lisboa (21.04.30) para Bayonne / França, com 3 selos adicionais de 25c, cinzento, tipo Ceres, MF500.

15.00

82 F IC 1924 - Ceres. Bilhetes-postais de 1921/22 com novos selos aplicados como sobretaxa e sobrecarga a 
preto. OM76a, 25C s/ 18 (+18) C, azul-verde (2.ª folha - Resposta Paga), circulado de Lisboa (27.04.25) 
para a Alemanha, com selos adicionais tipo Ceres de 2c laranja, 4c verde, 25c rosa e 40c chocolate, 
todos em denteado 12x11 ½, no total de 96c para pagar o porte de bilhetes-postais simples remetidos 
para a Alemanha. MB e R.

30.00

83 F IC 1928 – Ceres, tipo Júlio Alves. OM78, 25c, preto, cartolina creme, circulado de Torres Vedras (06.05.28) 
para Lisboa, com selo de 15c da Guiné, utilizado como selo de recurso no Continente do imposto postal 
para o Monumento ao Marquês de Pombal, MF IP5.

12.00

84 IC 1931 – Lusíadas. OM79b, 25c, verde, cartolina branca. Circulado do Porto (09.05.32) para Leiria 
(10.05.32). Repicado por “QUINTANS, MATTOS & C.ª, LDA”.

15.00

85 IN 1931 – Lusíadas. OM80, 25c, carmim em cartolina camurça-clara. Exemplar novo, repicado na frente e 
verso por AZULAY & CO., LTD. MB e R.

12.00

86 IC 1931 - Lusíadas. OM80a, 25c rosa sobre cartolina branca, circulado de Lisboa (31.03.34) para Geneve 
/ Suíça, com selos adicionais de 15c preto, tipo Lusíadas, MF517 e dois selos de 15c s/ 40c laranja, MF 
548 e 40c s/ 25c verde, MF550 da emissão do 5.º Centenário da Morte de Nuno Alvares Pereira, com 
sobretaxa, no total de 95c para pagar o porte de um bilhete postal simples circulado para o estrangeiro 
(Tabela em vigor a partir de 01.06.33 pela elevação da cotação do franco-ouro para 6$40).

18.00

87 F IC 1931 - Lusíadas. OM80a, 25c rosa sobre cartolina branca, circulado de Lisboa (31.03.34) para Geneve 
/ Suíça, com selos adicionais de 50c castanho tipo Lusíadas, MF522 e dois selos de 10c verde, tipo 
Padrões da Grande Guerra do Continente com sobrecarga “AÇORES” (selos do imposto postal dos 
Açores usados com selos de recurso do correio ordinário no Continente), no total de 95c para pagar o 
porte de um bilhete postal simples circulado para o estrangeiro (Tabela em vigor a partir de 01.06.33 pela 
elevação da cotação do franco-ouro para 6$40).

10.00

88 IN 1941 – Tudo pela Nação. Ilustrados, “Série B”, Costumes Portugueses, com reprodução no verso de 
aguarelas de Alberto de Sousa. OM93, 1$00, carmim. “Custo incluindo a franquia: 1$75). Série completa 
com 39 inteiros postais, muito bem conservados. Tiragem reduzida de 3.000 exemplares de cada. MR.

70.00

89 IC 1944 – “CONHEÇA A SUA TERRA” * 3.ª série BPP. Selo tipo Caravela. OM104, $30 castanho. Série 
completa com 25 inteiros postais (A até AJ), circulados, bem conservados. Rara a série completa.

50.00
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90 IC 1953 – Série G. selo tipo Caravela. OM124, IIIM4 – Porto * Rua do Carmo, $50, lilás-rosa. Circulado com 
selo de 1$00, MF833 (Exposição de Bruxelas) do Porto (31.05.58) para Macieira de Cambra. Carimbo 
batido a preto “CTT / PALÁCIO DOS DESPORTOS (PORTO). B e R.

20.00

91 IN 1958 – Série G. Selo tipo Cavaleiro Medieval. Ilustrados no verso com quadros de José Tavares da 
cidade de PORTALEGRE. OM142, $50, preto e cinzento. Série completa com os inteiros novos (M IX 17 
a M IX 24). Emitidos apenas 10.000 exemplares de cada. MB e MR.

80.00

92 IN 1958 – Série G. Selo tipo Cavaleiro Medieval, com sobretaxa a preto na margem inferior. Ilustrados no 
verso com quadros de José Tavares da cidade de PORTALEGRE. OM154, ($50) s/ $50, preto e cinzen-
to. Série completa com os inteiros novos (M IX 17 a M IX 24). MB e MR.

80.00

93 F IC 1879 – D. Luís I, fita direita. Impressão em relevo. Sobrescritos. OM1, 25 reis, azul-pálido, formato 
A - pequeno. Exemplar circulado de Rio do Mouro para Barcarena, com trânsito por Lisboa. Carimbo 
nominativo batido a preto “R. DO MOURO”. Sobrescrito com alguns defeitos.

15.00

94 F IC 1893 - D. Carlos I. Tipo Diogo Neto. Sobrescritos. OM3, 25 reis verde sobre papel camurça claro, ace-
tinado, circulado registado de Lisboa (20.08.94) para Gablonz / Áustria (02.09.94) com selos adicionais 
tipo D. Carlos I, Diogo Neto, de 25 reis verde, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF70 e 50 reis azul-
-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾, para pagar: 50 reis pelo porte de inteiros postais (sobrescritos) 
circulados para o estrangeiro e 50 reis pelo prémio de registo. MB e R.

45.00

95 F IC 1893 - D. Carlos I. Tipo Diogo Neto. Sobrescritos. OM3, 25 reis verde sobre papel camurça claro, aceti-
nado, circulado registado de Marquês de Pombal / Porto (09.09.95) para Fribourg (13.09.95) com selos 
adicionais tipo D. Carlos I Diogo Neto de 10 reis, MF69 (x2) + 5 reis laranja, MF69 + 50 reis azul-claro, 
MF71, todos em papel porcelana, denteado 11 ¾ + selos do 7.º Centenário do Nascimento de S. António 
de 2 ½ reis e 10 reis, MF111, 113. MB e MR.

300.00

96 F IC 1896 - D. Carlos I Mouchon. Sobrescritos. OM5, 25 reis verde, sobre papel camurça claro, acetinado, 
circulado de Lisboa (22.08.03) para Berlim (26.08.03) com selos adicionais, tipo D. Carlos I Mouchon 
de 15 reis verde e 25 reis carmim, MF140/141. Exemplar muito bonito, sem defeitos nem reparações.

20.00

97 F IN 1908 – D. Carlos I Mouchon, ilustrados com desenhos a sépia de Alfredo Roque Gameiro. Sobrescritos 
particulares. OM2, 25 reis, verde-azul claro, papel creme, tipo A (Castelo da Pena * Cintra). Exemplar novo.

30.00

98 F IN 1908 – D. Carlos I Mouchon, ilustrados com desenhos a sépia de Alfredo Roque Gameiro. Sobrescritos 
particulares. OM2, 25 reis, verde-azul claro, papel creme, tipo C (Estátua Equestre de D. José * Lisboa). 
Exemplar novo.

25.00

99 F IN 1912 – Ceres. Sobrescritos particulares. OM4, ¼ c sépia sobre papel com fios de seda, amarelo-esver-
deado. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações. Emitidos 40.000 exemplares. MB e R.

30.00

100 IC 1939 – Tipo Hélice. Sobrescritos do Correio Aéreo. OM1, 3$50, azul. Circulado de Lisboa / Restaura-
dores (28.11.41) para a Argentina (17.12.41), com selos adicionais de 1$00, MF578 e 20$00, MF CA9. 
Censurado pelo ingleses nas Bermudas com cinta tipo P.C.90 do censor 1683.

15.00

101 IC/IN 1939 – Selo tipo Hélice. Sobrescritos de Correio Aéreo. OM1, 3$50 azul. Lote com 5 sobrescritos, sendo 
um novo, com carimbo de cortesia, 4 circulados, censurados por ingleses e alemães. Lote interessante.

25.00

102 IC 1939 – Tipo Hélice. Sobrescritos de Correio Aéreo. OM2, 3$50 azul. Sobrescrito circulado de Lisboa 
(08.01.40) para os EUA, com selos adicionais de MF522, 570 e 578.

15.00

103 F IN 1955/57 – Carta Universal. Selo tipo Caravela. OM4, 1$00 violeta-vermelho, série A-8 de Dezembro de 
1955. Exemplar novo com algumas ligeiras manchas. Emitidos apenas 5.000 exemplares.

30.00

104 F IC 1917/18 - Ceres. Bilhetes-cartas. Perfuração A. OM21, 7 ½ c azul-escuro sobre cartolina creme (não ca-
talogada), circulado de Lisboa (12.11.17) para Neuchâtel (02.12.17 e reexpedido para Chaux-de-Fonds * 
França (04.12.17). Censurado em Portugal (carimbo a violeta do censor n.º 2) e pelos franceses (cintas). 
Apenas foram emitidos 36.000 exemplares deste tipo. MB e MR.

35.00

105 IN 1961/75 – Bilhetes-cartas isentos de franquia * Aerogramas. Lote com 40 aerogramas de diversos tipos, 
em estado de novo e muito bem conservados. Lote a ver.

60.00

106 IC 1910 – D. Manuel II com sobrecarga REPUBLICA. OM55, 20+20 reis carmim, cartolina branca. Inteiro 
postal de resposta paga completo, apenas com a 1.ª folha circulada de Lisboa (08.05.11) para Dresden 
/ Alemanha.

15.00

     Madeira

107 F IC 1898 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM8B, 10 reis rosa carmim 
(Igreja dos Jerónimos) circulado do Funchal (11.10.01) para Berlim (20.10.01) com selos adicional tipo D. 
Carlos I Mouchon, do distrito insular do FUNCHAL de 15 reis castanho, MF16. MB e R.

20.00

108 IC 1896 – D. Carlos I Mouchon. OM26, 10+10 reis verde, cartolina camurça. Inteiro postal de resposta paga 
completo, apenas com a 1.ª folha circulada do Funchal (28.09.99) para Dresden (09.10.99) com selos 
adicionais de 5 e 10 reis tipo D. Carlos I Mouchon, MF 127/28.

15.00

     Angola

109 F IC 1886 – D. Luís I. Fita direita. OM1, 10 reis azul sobre cartolina camurça. Remetido do Ambriz (28.02.1907) 
para Bordéus / França (21.03.07) com trânsito por Lisboa (19.03.07) com selo adicional de 25 reis, car-
mim, da emissão de 1903 de D. Carlos I,.MF80, para pagar o porte de 20 reis de um bilhete postal sim-
ples 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.

25.00

110 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.

25.00
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111 F IC 1903 - D. Carlos I Mouchon. OM6a, 10+10 reis verde, cartolina creme. Segunda folha “RESPOSTA” 
circulado de Luanda (28.03.21) para Alepo / Síria, e reexpedido para a Posta Restante de Beirute, com 
selos adicionais tipo Ceres de ½ c preto, MF143d e 1 ½ c castanho, MF145d, ambos em papel liso, 
denteado 15x14. Exemplar sem defeitos nem reparações, remetido para raro destino.

40.00

     Cabo Verde

112 F IC 1886 – D. Luís I. OM1, 10 reis azul sobre cartolina camurça, circulado de S. Vicente (13.11.96) para 
Hamburgo (22.11.96) com trânsito por Lisboa (18.11.96) com selo adicional de 20 reis tipo D. Carlos 
I, Diogo Neto, MF28. Exemplar sem reparações, com dobra vertical ao centro e dois cantos curtos. R.

25.00

113 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.

25.00

114 IC 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA. MF11, 20 reis violeta. Circulado de S. Vi-
cente / Cabo Verde para Brockton / EUA e reexpedido para Ansek, com selo adicional tipo Ceres de 1c 
verde, papel porcelana, denteado 15x14.

15.00

115 IC 1914 – Ceres. OM15, 2c rosa-carmim sobre cartolina branca. Circulado de S. Vicente (11.04.21) para 
New York, com selo adicional tipo Ceres de 1c verde, papel porcelana, denteado 15x14.

12.00

     Índia

116 IC 1946 – Motivos Históricos. OM41Ff, 7 reis lilás sobre cartolina creme com gravura da Sé de Diu a verde-
-negro, circulado de VELIM (11.08.51) para Margão, pré-endereçado e repicado pela “ST. ANTHONY’S 
ORPHANAGE”.

15.00

117 IC 1946 – Motivos históricos. OM42Hf, 9 reis, castanho-laranja sobre cartolina cinzenta, com gravura ver-
de-negro. Circulado de Nova Goa (28.01.47) para Bardez.

16.00

118 IN 1946 – Bilhetes-cartas de correio aéreo, SEM SELO IMPRESSO. Impressos na Litografia Nacional, 
Porto. Título “BILHETE-CARTA”. Lote com 2 exemplares: OM I Dc / Da — SÉ DE DIU, nas cores verde-
negro e sépia.

40.00

     Timor

119 IN 1892 – Bilhetes postais de resposta paga, sem selo impresso, vendidos com selos colados da emissão 
de D. Luís I com sobretaxa e sobrecargas a preto “Timor” e “Provisório”. OM ID, 10+10 reis verde, gra-
vura azul, laranja, tipo “Côté...” na 2.ª folha, com 76,5mm na legenda “PROVÍNCIA....”. Exemplar novo 
com carimbo de cortesia na 1.ª folha. R.

20.00

     Macau

120 F IC 1903/05 – D. Carlos I Mouchon. Bilhetes-cartas normais. OM7, 5+5 avos castanho-claro, sobre cartolina 
azul-clara, circulado de Macau (04.09.09) para a Alemanha, com trânsito por Hong Kong (05.09.09), com 
selo adicional tipo D. Carlos I Mouchon de 5 avos castanho-amarelo, MF132.

60.00

     Moçambique e Distritos Postais

121 F IC 1885 – D. Luís I. OM1, 10 reis azul, cartolina camurça-clara. Circulado de Lourenço Marques para Pirna 
/Alemanha (28.12.96) com selo adicional de 20 reis, violeta, papel porcelana, denteado 11 ¾, tipo D. 
Carlos I, Diogo Neto, da emissão de Lourenço Marques, MF5. MB e MR.

60.00

122 F IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África. OM1B 
(Igreja dos Jerónimos), 10 reis rosa-carmim. Circulado de Lourenço Marques (16.04.98) para Neisse / 
Alemanha (08.05.98) com dois selos adicionais de 10 reis, violeta, MF2, tipo do IV Centenário da Des-
coberta do Caminho Marítimo para a Índia da emissão de África. MB e R.

40.00

123 F IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África. OM1C 
(Porta Lateral dos Jerónimos), 10 reis, rosa-carmim. Circulado de Lourenço Marques (30.07.02) para 
Bergedorf (24.08.02) via Transval, com selo adicional de 15 reis, castanho, tipo D. Carlos I Mouchon, 
MF35. MB.

20.00

124 F IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África. OM2, 20 
reis, violeta (Torre de Santa Maria de Belém), circulado de Quelimane (01.04.98) para Paris. Raro inteiro 
circulado no PRIMEIRO DIA DE CIRCULAÇÃO.

75.00

125 F IC 1903 - D. Carlos I Mouchon. OM4, 10 reis verde sobre cartolina camurça circulado de Inhambane 
(04.06.12) para Berlim, com trânsito por L. Marques (06.06.12), com selo adicional de 10 reis verde, tipo 
D. Carlos I Mouchon da emissão de Inhambane, MF17. B e R.

45.00

126 IC 1903 – D. Carlos I Mouchon. OM5, 20 reis violeta sobre papel camurça, circulado de Magude (02.10.01 
– erro datador) para Genéve, com trânsito por L. Marques (06.10.11). Exemplar com um canto curto.

15.00

127 IC 1903 – D. Carlos I Mouchon. OM9, 25+25 reis carmim, cartolina creme. Apenas a 1.ª folha circulada de 
L. Marques (22.08.03) para a Alemanha (13.09.03) via Pretória. A 2.ª folha não utilizada. B e R.

25.00

128 IC 1914 – Ceres. OM31, 2+2c, rosa-carmim, cartolina branca. Inteiro completo, apenas com a 1.ª folha 
circulada de Moçambique (19.06.14) para Gera / Alemanha.

20.00

129 F IN 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial * Expedição Militar a Moçambique. OM FM1. Bilhete-postal isento de 
franquia com isenção impressa em magenta sobre cartolina creme. MB e R.

20.00

130 F IC 1948 – Vistas de Moçambique. Bilhetes-cartas do correio aéreo. OM3G, 1$00 violeta sobre papel creme, 
circulado de Moçambique (03.01.50) para Nairobi, com trânsito por Lourenço Marques (12.01.50) com 
selos adicionais de 1$2º MF345 e par de 4$50 MF353. MB e MR.

15.00
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131 F IC 1898 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Bilhetes-postais de Moçambi-
que com a sobrecarga “COMP.ª DE MOÇAMBIQUE”. OM7A, 10 reis rosa carmim, circulado da Beira 
(12.05.02) para a Suíça (10.06.02) com selo adicional tipo Elefantes de 20 reis azul-cinzento, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, MF15. MB e R.

45.00

132 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Bilhetes-postais de África com a 
sobrecarga a preto “COMP.ª DE / MOÇAMBIQUE”. OM7D (Igreja dos Jerónimos), 10 reis, rosa-carmim, 
circulado de Sena (03.06.03) para Lisboa (15.07.03) com trânsito pela Beira (13.06.03).

15.00

133 F IC 1911 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. OM20, 20+20 reis, violeta. 
Primeira folha circulada registada de Macequece (08.06.12) para Hanover / Alemanha, com selos adicio-
nais de 5 reis laranja, MF78, tipo Elefante com sobrecarga REPUBVLICA da Casa da Moeda e selos de 
20 reis, violeta e 25 reis, carmim, MF66 e 67, tipo Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada 
localmente
 

35.00

     Timor

134 IN 1894 – Bilhetes-postais de resposta paga, sem selo impresso e vendido  com selos colados. OM III 
5+5 avos s/ 30+30 reis s/ 300+300 reis, laranja, denteado 12 ¾, tipo IC. Exemplar novo, com ligeiras 
manchas

20.00

135 IN 1892 – Bilhetes postais de resposta paga, sem selo impresso, vendidos com selos colados da emissão 
de D. Luís I com sobretaxa e sobrecargas a preto “Timor” e “Provisório”. OM IIIB, 5+5 avos s/ 30+30 s/ 
300+300, laranja, com a gravura em laranja, tipo “Côté...” na 2.ª folha, com 75mm na legenda “PRO-
VÍNCIA....”. Exemplar novo com carimbo de cortesia na 1.ª folha e com duas pequenas manchas. R.

20.00

PORTEADOS

136 F PI Porteado. Selos fixos. Postal ilustrado circulado de Lisboa (08.05.03) para o Porto (09.05.03) sem fran-
quia, porteado com o dobro do porte em falta com selo fico a preto de 20 reis. B e R.

15.00

137 PI Porteado. 1904 – Emissão regular. Valor em reis. Postal ilustrado circulado de Aachen / Alemanha 
(17.08.04) com selo de 5pf para Lisboa (21.08.04). Insuficientemente franquiado foi porteado com o 
dobro do porte em falta, com selo de 30 reis verde, MF POR10.

20.00

138 F PI Porteado. 1915 – Emissão regular. Valor em centavos. Postal ilustrado circulado de Bad Mynhausen 
(20.05.21) para o Porto com selo de 60pf verde oliva, Yv125. Sendo o porte dos bilhetes-postais simples 
de 80pf equivalente a 36C foi porteado por insuficiência de porte no valor de 20pf correspondente a 9C, 
em 36C, selos de 1c laranja, 5c carmim e 3 selos de 10c azul em papel liso, MF POR22, 26 e 27. Como o 
destinatário recusou a receção do objeto postal foram os selos anulados com a marca “REEXPEDIÇÃO” 
e devolvido ao remetente. Teoricamente o valor do porteado deveriam ser de 18 C, porém uma dispo-
sição regulamentar fixava o porteado mínimo em 36C (Boletim dos Correios e Telégrafos de Janeiro a 
Junho de 1921). Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

40.00

139 * Porteado * 1942 – Emissão regular – Unicolor + Algarismo ladeado de Ramos. Sobrescrito circulado do 
Porto (07.12.42) para Bragança com 5 selos tipo Caravela de $10. Remetido para a Posta Restante não 
foi reclamado pelo que foi porteado no dobro do valor do serviço (1$00) com 3 selos de 16c, 3 selos de 
24c, e selos de 10c e 60c, MF POR 33, 34, 56 e 60.

20.00

140 * Porteado * 1915/27 - Emissão regular. Valores em centavos + Emissão regular * Unicolor + Ceres. 
Sobrescrito circulado de Abrantes (11.10.23) para Lisboa (13.10.23) com selo de 25c rosa, MF255. 
Insuficientemente franquiado (um porte em vez de duplo porte) por excesso de peso, foi porteado com 
o dobro do porte em falta com selo de 2c lilás vermelho, MF POR23 e par de selos de 24c verde, MF 
POR39. B e R.

15.00

141 F * Porteado. Moçambique. 1924/38 - Ceres de Moçambique, com sobretaxa + Correio Aéreo * Império 
Colonial Português. Sobrescrito circulado por via aérea do Lumbo (04.01.39) para Inhambane (06.01.39) 
com selos de 20c e 1E, MF CA2 e 4, porteada em 80c presumivelmente pela falta do 2.º porte da sobre-
taxa do correio aéreo no valor de 40c, com selos de 20c s/ 30c verde oliva, MF POR49.

45.00

POSTAIS ILUSTRADOS

142 F PI Temática * Estações Ferroviárias. Caldas do Moledo. Estação. Edição de Alberto Ferreira. 15.00

143 F PI Temática * Estações Ferroviárias. Portugal. Carcavelos. Estação de Caminho de Ferro. 12.00

144 PI Temática * Estações Ferroviárias. Carregal do Sal. Gare. Edição da casa Domingos Paes Esteves, Filho. 12.00

145 F PI Souvenir de Cascaes. Postal ilustrado tipo Gruss. Circulado. MB. 20.00

146 PI Temática * Estações Ferroviárias. Portugal – Douro – Estação da Ermida. Circulado com selos D. Carlos 
I, tipo Mouchon.

15.00

147 PI Temática * Estações Ferroviárias. Portugal – Estoril. Estação do Caminho de Ferro e Chalet Barros. 12.00

148 PI Temática * Estações Ferroviárias. Estação dos Caminhos de Ferro de Santa Apolónia, Lisboa. Edição 
de Costa, Rua do Ouro, 295, Lisboa.

12.00

149 F PI Lisboa * Souvenir de Lisbonne (Belém). Postal ilustrado tipo Grouss, circulado. B e R. 10.00

150 PI Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Raid Lisboa – Riod e Janeiro. Homenagem aos Gloriosos Aviadores. 
Edição de Monteiro Pereira.

20.00

151 PI Publicitários. Grande Hotel das terma do Luso. Novo. 12.00

152 F PI Temática * Estações Ferroviárias. Moura. Estação do Caminho de Ferro. Edição de André Santos Con-
ceição – Moura.

15.00
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153 PI Temática * Estações Ferroviárias. Oliveira de Frades – Estação do Caminho de Ferro. Postal ilustrado 
fotográfico editado por Foto-Beleza * Porto.

12.00

154 PI Temática * Estações Ferroviárias. Pampilhosa do Botão. Vista da Estação do Caminho de Ferro. Postal 
ilustrado fotográfico, edição da Postal Foto – Lisboa.

12.00

155 F PI Temática * Estações Ferroviárias. Portugal. Parede. Estação de Caminho de Ferro. 15.00

156 PI Temática * Estações Ferroviárias. Porto. Estação Central de S. Bento. Postal ilustrado fotográfico, edi-
ção da Tabacaria Trindade – Porto.

10.00

157 PI Temática * Estações Ferroviárias. Valença – Estação do Caminho de Ferro – Interior. Edição de António 
Toga.

15.00

158 F PI Lembrança da visita Regia a Madeira. Novo. 12.00

159 PI Guiné Portuguesa. Pirogue Ballante. Edição de E. Carrère. Circulado. B e R. 15.00

160 PI Angola - Vista geral do Lobito em 1911. Postal ilustrado quadruplo, a preto e branco, circulado do Lobito 
(12.03.12) para a Bélgica com selo de 20 reis D. Carlos I Mouchon. Exemplar muito raro.

20.00

161 F PI Moçambique. Market House * Lourenço Marques * Delagoa Bay, usado, tipo Grouss, edição de J & M 
Lazarus, B e R.

15.00

162 F PI Moçambique * Lourenço Marques * Delagoa Bay. Postal ilustrado tipo Grouss, edição de J & M Lazarus 
Photographers Box 312 Lourenço Marques. Circulado. MB e MR.

20.00

163 F PI Moçambique * Lourenço Marques * Delagoa Bay. Postal ilustrado tipo Grouss, edição de J & M Lazarus. 
Novo. MB e MR.

20.00

164 F PI Moçambique. Lourenço Marques * Fruit Hawker. Postal ilustrado circulado, edição de J & M Lazarus 
Photographers Box 312 Lourenço Marques. Circulado. MB e MR.

25.00

165 F PI Moçambique. A souvenir of Beira. Postal ilustrado tipo Grouss, editado por G. Barth, Beira. Circulado 
com selo tipo Elefantes de 10 reis.

20.00

FISCAIS E VINHETAS
     Fiscais 

166 F DOC Fiscais * Portugal - Carta de porte de encomenda remetida do Porto (03.11.58) para Barca de Alva 
(07.11.58) com valor à cobrança de 2.400$00, acrescendo porte de 26$00 e seguro de 36$00, tendo sido 
cobrado o imposto de selo de 2$40 através de 24 selos de 0$10 tipo Escudo Nacional, PB 1379, obli-
terados com carimbo nominativo ferroviário “B. ALVA” da estação ferroviária de Barca de Alva. B e MR.

40.00

167 F PRV Fiscais. África. Imposto de Polícia. Prova de cor em violeta, não denteada, sem impressão do valor. 12.00

168 DOC Fiscais * Angola. Recibo no valor de 69.603$80, datado de 10.07.48) com estampilhas do Imposto do 
Selo com sobretaxa tipo III de 50$00 s/ 70$00 (NÃO CATALOGADO por PB), 10c, 80c, 4$00, 5$00, 
10$00, PB193, 197, 202, 203 e 208 + Assistência * Armas de Angola de 1,00Ags e 1,50Ags, PB 3 e 4.

20.00

169 « Fiscais. Guiné. 1920 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, com sobretaxa. PB 
83B, $05 s/ 130 reis castanho. Folha completa com 28 selos, nova, com margens esquerda e inferior, 
sem goma como emitido. Valor de catálogo € 700.00.

140.00

170 DOC Fiscais * Moçambique. 1968 - Armas da República + Taxa de Guerra * Defesa Nacional. Recibo de 
26.300$00 datado de 15.04.1976, selado com estampilhas do imposto do selo de 2x$20 + 1$00 + 
5x5$00, PB IS230, 238 e 243 + Defesa Nacional de 1$00 (x14) e 20$00 (x2), PB TG 9 e 14.

20.00

171 8 Fiscais. Moçambique. 1977 – Radiodifusão Sonora. Não catalogada. RS-A (anual). Estampilhas de 
120$00 e 120$00+27$00 de multa, ambas com legendas castanhas e fundo verde.

15.00

172 F «««/« Fiscais * Moçambique. 1905 - Armas do Reino, com sobrecarga “SERVIÇO DE MINAS”. Estampilhas do 
Imposto do Selo com sobrecarga para uso no Imposto de Minas. PB IM 1/6. Série completa com goma 
original sem charneira, com exceção estampilha de 10$000 sem goma, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 395.00.

100.00

173 F « Fiscais * Moçambique. 1930 - Imposto Indígena * Palhota e palmeira. PB 1/4. Série completa em pares 
horizontais, em estado de novo, sem goma como emitidos, bordos de folha, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

174 F « Fiscais * Moçambique. 1940 - Imposto Indígena * Aldeia Indígena. PB5 + PB 7/8. Exemplares em pares 
horizontais novos, bordos de folha, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 90.00.

30.00

175 « Fiscais. Companhia de Moçambique. 1892 - Armas do Reino * Imposto do Selo. Estampilhas de Moçam-
bique com sobrecarga “COMPANHIA / MOÇAMBIQUE”. PB 16/22. Lote com 7 valores fecho de série, 
não denteados, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 130.00.

40.00

     Vinhetas

176 * Vinhetas. Portugal. 1942 - Cruz Vermelha Portuguesa + Caravela. Sobrescrito circulado em Lisboa 
(19.09.43) com selo tipo Caravela de $10, MF618 e vinheta de cor vermelha emitida para o ano de 1942.

20.00

177 ««« Vinhetas. Portugal * A. Myre Philateliste. Lote com 4 vinhetas em castanho, azul-cinzento, verde e lilás, 
com a efígie em relevo de D. Maria II, editadas pela casa filatélica A. Myre. Exemplares com goma origi-
nal sem charneira, sem defeitos nem reparações. B e R.

20.00

178 CRT Vinhetas. Portugal. Bonus Lusitano. Caderneta de senhas do Bonus Republicano e Bonus Lusitano, 
completa com 1200 vinhetas datada de 21.05.1908, como forma de incentivo à compra de bens a dinhei-
ro em detrimento do “fiado”. Exemplar muito raro.

25.00
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179 « Vinhetas. Portugal. Comissão Democrática Eleitoral. Lote com três vinhetas, em vermelho, castanho e ver-
de, denteadas, sem goma, com legenda impressa no verso a preto, respetivamente “5$00, 20$00 ou 50$00 
/ APOIO FINANCEIRO À COMISSÃO DEMOCRÁTICA ELEITORAL DO DISTRITO DE LISBOA”. MB e MR.

15.00

180 ««« Vinhetas. Portugal. Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos * Série 2.500. Par horizontal em 
azul, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. MR.

12.00

181 * Vinhetas. Portugal * Para o Estádio de “OS BELENENSES”. Sobrescrito circulado da Catumbela / Ango-
la (08.05.53) para a Holanda, com selos MF326, 327, 328, 336 e 354, com a vinheta em azul e vermelho, 
também obliterada pela marca de dia. MB e MR.

10.00

182 ««« Vinhetas. Portugal. I Exposição Filatélica e Numismática de Moçambique (23-7 a 7-8-964). Duas folhas 
completas, cada uma com duas vinhetas, uma a verde e preto e outra a vermelho e preto. R.

15.00

CORREIO AÉREO, MAR´TIMO E FERROVIÁRIO
     Correio aéreo

183 F Q 1934 (19.10.34) - 1.º Voo pela Aero Portuguesa de Lisboa a Tânger. Sobrescrito circulado no primeiro 
voo de Lisboa (19.10.34) para Tânger / British Post Office (20.10.34) com selos tipo Lusíadas de 5c, 10c, 
40c e 95c, MF514, 516, 520 e 545 + selo Ceres de 2$00 roxo, MF511, no total de 3$50 para pagar: 1$75 
pelo 1.º porte do correio ordinário para cartas com o peso até 20g remetidas para o estrangeiro + 1$75 
pelo primeiro porte da sobretaxa aérea de cartas remetidas para Tânger com o peso até 10g. MB e MR.

160.00

184 F Q 1940 (06.02) – Voo patrocinado pela empresa angolana Mampeza, Lda, para sensibilizar as autoridades 
portugueses para as ligações aéreas de Luanda a Leopoldville. Sobrescrito circulado por via aérea de 
Leopoldville (06.02.1940) para Luanda (07.02.1940). Devolvido ao remetente por correio ordinário de 
Luanda (19.03.40) para Leopoldville (24.03.40) com trânsito por Boma (21.03.40). Pagou de porte pela 
devolução 0,80Ag correspondente ao primeiro porte de correio ordinário (cartas com peso até 20g) para 
países da África Austral (Aviso n.º 8 de 02.05.36 da Repartição Central dos CTT de Angola). Foi utilizado 
um avião trimotor Marchetti SM-83 da SABENA.

40.00

185 F Q 1939 (24.08) – Leopoldville – Luanda. Voo percursor que transportou as autoridades do Congo Belga 
quando a Visita Presidencial a Angola. Sobrescrito circulado de Leopoldville (24.08.39) para Luanda 
(26.08.39) e devolvido ao remetente para Leopoldville (01.09.39) com a franquia de 1$75, MF277.

30.00

186 F Q Correio aéreo sinistrado. 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português. Sobrescrito circulado por 
via aérea do Lumbo (25.02.46) para Lisboa (08.03.46) com selos de 50c (par) e de 2E, MF CA3 e CA5. 
No verso carimbo batido a vermelho “CHEGOU MOLHADA AO / AEROPORTO DE LISBOA”. MB e MR.

50.00

     Correio marítimo

187 * Correio marítimo. Marcas de denominação de origem. Carta circulada de Londres (24.01.77) para o 
Porto (04.02.77), porteado à chegada com 200 reis batido a preto. Carimbo batido a preto “BARRA DO 
PORTO / 4 / 2 / 77”. MB.

25.00

188 * Correio marítimo. Paquete Transatlântico. Carta circulada da Baia (30.01.74) para o Porto (18.02.71) 
porteada em 150 reis, batido a preto, para pagar o primeiro porte de cartas com o peso até 10g. Carimbo 
batido a amarelo “P. TRANSATLANTICO / 15 / 02 / 74”.

25.00

189 * Correio marítimo * Paquete Transatlântico. Carta remetida do Rio de Janeiro (23.03.61) para o Porto 
(18.04.61), com o porte de 150 reis batido a preto. Carimbo de denominação de origem batido a violeta.

20.00

190 * Correio marítimo. Carta circulada franca de Amesterdão (03.06.45) para o Porto (21.06.45) via Inglaterra 
(15.06.45), porteada à chegada com o porte de 350 reis, batido a azul, e o porte inglês de 2/3.

40.00

191 * Correio marítimo. 1943/49 – Caravela. Sobrescrito circulado de Alenquer (06.07.50) para St. John’s pelo 
navio “GIL EANES”, com selos de $50, MF623, $80, MF696 e par de 1$50. MF699. Devolvido ao reme-
tente em Alenquer (13.10.50), com a indicação por carimbo batido a vermelho no verso do sobrescrito 
“DEVOLVIDO AO REMETENTE / DEVIDO AO BARCO, JÁ NÃO / VOLTAR A ST. JOHM´S 7 NH GIL 
EANES”. MB e MR.

40.00

192 PI Correio marítimo – Macau. Postal ilustrado circulado do Porto (15.05.06) para Macau (14.06.06) com 
trânsito por Bordéus (17.05.06) e pela linha marítima inglesa Singapura a Hong-Kong (09.06.06), com 
selo de 10 reis verde, tipo D. Carlos I Mouchon, MF128. Interessante encaminhamento marítimo.

30.00

     Correio ferroviário

193 PI Correio ferroviário. 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF34, 10 reis, verde-amarelo em postal ilustrado. 
tipo Gruss, circulado de Lourenço Marques (16.04.04) para Lisboa (05.05.04). Carimbo batido a preto 
“CORREIO AMBULANTE / LOURENÇO MARQUES”.

10.00

194 Lote Correio ferroviário. Lote com 8 inteiros postais (7 de Portugal e 1 de Moçambique) e um postal ilustrado, 
obliterados com carimbos de ambulâncias ferroviárias. Lote a ver.

50.00

CORREIO AÉREO * COLEÇÃO FERNANDO OLIVEIRA

195 F Q 1928 – Madeira / Funchal * Correspondência voada no dirigível ZEPPELIN LZ 127, no seu 7.º voo. 
Primeira largada de correspondência de um Zeppelin na Madeira. A largada estava prevista para o dia 
11.10.28, conforme carimbo de bordo, mas só se efetuou a 12 de outubro de acordo com a marca de 
dia do Funchal (12.10.28). Segundo relato da época o saco com a correspondência caiu no mar tendo 
sido posteriormente recuperado e encaminhado para os seus destinatários. A marca linear a vermelho 
“NACHGEBUHR” pode ser traduzida como enviada sem franquia. Carimbo de bordo mal batido a verme-
lho “NA BORD DES / GRAF ZEPPELIN / LUFTSCHIFFERS / 11 OKT. 1928”. Quanto à marca inscrita a 
lápis “30” existem duas versões contraditórias: uma afirma que seria o valor do porte em falta em ctms e 
outros de que seria a numeração sequencial das cartas lançadas no saco. São conhecidos exemplares 
com os números “15”, “20”, “25” e “30”. Exemplar raro.

150.00
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196 F Q 1928 (27.06) – Primeiro Correio Aéreo Transatlântico Lisboa / América. Sobrescrito circulado de Lisboa 
(27.06.28) para Montreal / Canadá (07.08.28) com selo de 1$60 tipo Ceres, MF414. Voo realizado pelo 
piloto inglês Capitão Frank Courtney ao comando do hidroavião Dornier Walle que partiu de Lisboa a 
27 de junho, mas teve que regressar à base devido aos ventos fortes e uma avaria mecânica. Voltou a 
tentar a travessia no dia seguinte saindo de Lisboa às 8H00 e chegando à Horta pelas 18H00. Porém 
só a 8 de julho tentou retomar o voo, mas devido ao mau tempo regressou à Horta. Finalmente retomou 
a travessia a 1 de agosto, mas a cerca de 600 milhas da costa americana o hidroavião despenhou-se, 
tendo a tripulação e a mala de correio sido salvas pelo barco “Minnewarsa”. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, muito bem conservado, com a assinatura do piloto. MB e MR.

750.00

197 F Q 1929 - Graf Zeppelin em Ponta Delgada. Bilhete-postal lançado a bordo Graf Zeppelin LZ127 (01.08.29) 
para Zurique franquiado com selo de 1 reichsmark na sua 27.ª viagem da Europa para a América. O 
bilhete-postal foi largado por corda nos Açores em 2 de Agosto e deu entrada no correio de Ponta Delga-
da em 10.08.29. Carimbo batido a preto “LUFTSCHIFF / GRAF CEPPELIN” + carimbo a vermelho “NA 
BORD DES / LUFTSCHIFFES / -1 AUG 1929 / GRAF ZEPPELIN + carimbo a azul “LUFTSCHIFF GRAF 
ZEPPELIN / 1. AMERIKAFAHRT 1929”. Exemplar cem conservado, com as marcas bem batidas, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo FROST de 2005 € 1.500,00.

400.00

198 Q 1929 (12.02) - Circuitos mistos avião / comboio. Sobrescrito circulado registado de Hamburgo (12.02.29) 
para Lisboa (17.02.29), com trânsito por Paris (14.02.29) com selos de 25 e 50pf. Percurso Hamburgo-
-Paris pela LUFTHANSA e de Paris-Lisboa pelo SUD_EXPRESS. Exemplar sem defeitos nem reparações.

75.00

199 F Q 1930 (04.09) * Lisboa - Plymouth num hidroavião da RAF * Voo de retorno. Sobrescrito circulado no voo 
de retorno do hidroavião da RAF “Blackburn S-1264 IRIS” de Lisboa (03.09.30) para Yorks com selo tipo 
Ceres de 1$25 para pagar o porte simples de cartas circuladas para o estrangeiro com peso até 20g 
(Circular n.º 18 de 27.06.30). Em Plymouth foi franqueado com selo de 1 ½ d para pagar o porte interno 
de Plymouth para Yorks. O voo estava previsto realizar-se no dia 3, mas por avaria apenas se realizou 
no dia 4. Exemplar sem defeitos nem reparações.

100.00

200 F Q 1930 (07.06) - Primeira Mala Aérea Transatlântica Directa Brasil - Lisboa. Sobrescrito circulado do Rio de 
Janeiro (13.06.30) para Vila Nova de Gaia, com trânsito por Lisboa (22.06.30) com o porte de 6.200 reis 
correspondentes a: 1.200 reis pelo porte simples do correio ordinário para cartas com o peso até 20g e 
5.000 reis pelo segundo porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas com o peso entre 6 e 10g. Primeiro 
correio aéreo direto do Brasil para a Europa com a travessia do Atlântico realizada pelo hidroavião Coman-
dante de La VAULX pilotado por Jean Mermoz. Exemplar raro, sem reparações e com ligeiras manchas.

250.00

201 F Q 1930 (14.06) - Percursos interrompidos Brasil / Portugal. Sobrescrito remetido de Pernambuco (14.06.30) 
para o Porto (28.06.30). A carta deveria ter circulado pelo hidroavião “Comandante La Vaulx” na sua se-
gunda viagem. Por dificuldades em descolar o correio seguiu via marítima até Dakar, onde retomou a via 
aérea pela Aeropostale até Toulouse, e por via ferroviária até ao Porto.

50.00

202 PI Porto * Vista panorâmica da cidade tirada de bordo do “Graf Zeppelin” (Reprodução autorizada pela 
“Luftschiffbau Zeppelin”. Edição de C. Conseil de Vasconcellos * Tipografia Africana * Porto. B e MR.

25.00

203 F Q 1931 (31.01) - DOX * 1.º Voo Europa - América. Bilhete-postal apresentado numa estação postal em 
Lisboa (28.12.30) com selo tipo Ceres * Emissão Londres de 40c, MF406 para pagamento do porte terri-
torial e transportado ao cuidado de remetente para bordo do DOX onde foi franquiado com dois selos de 
2 reichsmark, com destino a França. Carimbo volante de bordo batido a violeta e carimbo comemorativo 
batido a vermelho. Como o DOX esteve parado cerca de dois meses em Las Palmas, muito do correio foi 
remetido de Puerto de La Luz (31.03.31) para os seus destinatários, como aconteceu com este bilhete-
-postal. Exemplar sem defeitos nem reparações.

100.00

204 F Q 1931 (24.02) – Lisboa + Cape Town pelo 1.º Voo da Imperial Airways Inglaterra-África. Sobrescrito cir-
culado de Lisboa (24.02.31) para Cape Town, com trânsito por Madrid (26.02.31), com selos tipo Ceres 
de 15c preto, Mf253, e 1$25 azul-escuro, Mf510. O primeiro voo teve início em Londres a 28.02.31 com 
ligação aérea até Paris, a correspondência seguiu por via ferroviária até Atenas, por via aérea até Ale-
xandria, novamente por via ferroviária de Alexandria ao Cairo e por via aérea até Muanza. Serviram nas 
ligações os seguintes aviões: City of Athens na ligação Atenas a Alexandria; City of Wellington do Cairo 
até Khartoum e City of Khartoum de Karthoum a Muanza. MR. A carta fez a ligação Lisboa-Madrid por 
comboio e Madrid-Londres por avião.

250.00

205 F Q 1930 – DOX “Flyng Ship”. Sobrescrito remetido de Lisboa (29.01.31) para Nova York / EUA, com trân-
sito por Rio de Janeiro (22.06.319, com três selos de 10$00 vermelho, tipo Ceres * Emissão Londres, 
MF419, perfazendo 30$00 para pagar o porte único para cartas remetidas pelo DOX. Carimbo de bordo 
batido a preto, tipo I, carimbo comemorativo do voo batido a vermelho “AMERIKA - EUROPA DES DOR-
NIER FLUGSCHIFFS DOX” + carimbo a verde “MIT FLUGSCHIFF DOX / NACH AMERIKA e carimbo 
rombótico batido a preto no verso. Exemplar muito bem conservado, sem defeitos nem reparações.

150.00

206 F Q 1931 (31.01) - DOX * 1.º Voo Europa - América. Sobrescrito de grandes dimensões circulado no 1.º voo 
de Lisboa (28.01.31) para Georgetown na Guiana Inglesa (23.07.31) com trânsito pelo Rio de Janeiro 
(22.04.31) e Bermuda (07.07.31) com selos tipo Ceres, emissão Londres, de 3$20, 5$00 e 10H00, 
MF416, 418 e 419 + Ceres, com sobretaxa, de 15c s/ 16c e 16c s/ 32c, MF459 e 465 + Ceres, tipo gravu-
ra retocada, de 50c bistre, 75c, 1$25 e 2x4$50 amarelo laranja, MF504, 506, 510 e 512. Muito raros os 
sobrescritos circulados com o selo de 4$50 da emissão de 1930. Carimbo de bordo tipo I batido a violeta, 
e retangular e romboidal comemorativos da viagem, batidos a vermelho e preto. Sobrescrito franquiado 
com 30$01 para pagar o porte único de 30$00 para cartas independentemente do peso e $01 de ex-
cesso de porte. Carimbo batido a preto “Missent to Bermuda” por não ter sido encontrado o destinatário 
e indicativo da devolução da carta ao remetente. Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações.

750.00

207 Q 1931 (24.03) - Brasil / Portugal via Aeropostale. Sobrescrito circulado de Santos (14.03.31) para Lisboa 
(24.03.31), com trânsito por Alicante (22.03.31), com o porte de 7.900 reis para pagar: 2.900 reis pelo 
porte simples do correio ordinário + 5.000 reis pela sobretaxa do correio aéreo.

30.00

208 Q 1931 (13.08) - Serviço misto Latécoere / Aeropostale. Sobrescrito inteiro de 5c da Argentina, circulado 
de Buenos Aires (13.08.31) para Lisboa com selos adicionais de 3c, 4c e 1,08 pesos. Serviço misto da 
Latécoere / Aeropostale por avião até Pernambuco, travessia do Atlântico até Dakar por via marítima e 
de Dakar para Toulouse pela Aeropostale. Exemplar sem defeitos nem reparações.

75.00

209 F Q 1933 (27.06) - 1.º Voo Itália / EUA pelo General Balbo * Voo de regresso. Sobrescrito remetido de St. John-
son * Terra Nova (26.07.33) para Roma (15.08.33) franquiado com selo Yv18 de $4,50 (valor de catálogo 
do selo € 450,00), no voo de retorno da Terra Nova com escalas em Ponta Delgada (09.08.33) e Lisboa 
(12.08.33). Carimbo comemorativo batido a azul-verde. A esquadra italiana era composta por 24 aviões Sa-
voia Marchetti SM55X. Exemplar sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de Alberto Bolafi.

200.00
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210 F Q 1933 (20.04) - Palestina ª Lisboa por via aérea e ferroviária. Sobrescrito circulado registado de Telavive 
(20.04.33) para Lisboa (28.04.33) com trânsito por Haifa (21.04.33) e Marselha (25.04.33) com o porte de 13 
piastras e 15 mills. Percurso de Telavive por via ferroviária, de Haifa a Marselha por via aérea e de Marselha 
a Lisboa pela via ferroviária. Etiqueta indicativa da via aérea anulada por barramento aplicado em Marselha, 
indicativa do término do serviço aéreo. Exemplar de origem muito rara, sem defeitos nem reparações.

50.00

211 Q 1933 (23.08) - Graf Zeppelin LZ127 * 2.º Voo de 1933 da Europa para a América do Sul. Voo de retor-
no. Sobrescrito circulado do Rio de Janeiro (23.08.33) para Viana do Castelo (31.08.33) via Sevilha 
(29.08.33) com a franquia de 3.200 reis. Percurso em Portugal por via ferroviária. Carimbo comemorati-
vo do voo batido a violeta. Valor de catálogo FROST de 2005, € 250,00.

50.00

212 F Q 1934 (10.19) – Lisboa / Tanger * 1.º Voo pela Aero Portuguesa efetuado pelo trimotor Fokker “joyeuse” 
fretado à Air France, tendo o avião descolado do Campo de Aviação de Alverca. Sobrescrito circulado 
por via aérea de Lisboa (20.10.34) para Tanger (20.10.34) com dois selos de 1$60 da Exposição Co-
lonial, MF563 e dois selos de 15c (Efígie) do imposto postal da Madeira alusivos ao Monumento ao 
Marquês de Pombal, usados como selos de recurso do correio ordinário em Portugal, obliterados com a 
marca criada para o evento “AVION”, perfazendo o porte de 3$50, para pagar: 1$75 pelo porte simples 
do correio ordinário para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso até 20g e 1$75 pela 1.ª fração 
da sobretaxa do correio aéreo para cartas com o peso até 10g remetidas para Tânger. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, assinada pelo piloto Jean Denis e radiotelegrafista C. Fangeuax.

100.00

213 F Q 1934 (10.19) – Lisboa / Tanger * 1.º Voo pela Aero Portuguesa efetuado pelo trimotor Fokker “joyeuse” 
fretado à Air France, tendo o avião descolado do Campo de Aviação de Alverca. Sobrescrito com o peso 
de 16g, circulado por via aérea do Seixal (19.10.34) para Tanger (20.10.34), com trânsito por Lisboa 
(20.11.34), com selos tipo Lusíadas de 5x10c, 2x50c, 75c, 2x1$25, MF516, 522, 523 e 527 e selos tipo 
Ceres de 2E roxo MF511 e 5$00 bistre, MF418, obliterados com a marca criada para o evento “AVION”, 
perfazendo o porte de 11$75, para pagar: 1$75 pelo porte simples do correio ordinário para cartas reme-
tidas para o estrangeiro com o peso até 20g e 10$00 pela 2.ª fração da sobretaxa do correio aéreo para 
cartas com o peso até 20g remetidas para a África Ocidental Francesa (erro de tarifação por utilização 
da tabela para a África Ocidental Francesa em vez da tabela para Tânger e Marrocos no valor de 3$50). 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

150.00

214 F Q 1934 (26.11) - 1.º Périplo aéreo do Império Colonial Português pelo avião Dily. Voo de retorno Macau - 
Goa - Lisboa. Sobrescrito circulado de Macau (26.11.34) para Lisboa (22.12.34) com selos tipo Padrões 
perfazendo o porte de 20 avos. Assinado pelo aviador, Tenente Humberto Cruz. Exemplar sem defeitos 
nem reparações.

40.00

215 Q 1934 (23.08) - Inglaterra / Lisboa via Barcelona. Sobrescrito circulado de Lincoln (23.08.34) para Lisboa 
com selo de 4p ao cuidado da agência marítima James Rowes para ser entregue a passageiro embarca-
do no navio S.S Montrose. Carta provavelmente circulada pela linha da Air France de Londres a Genéve 
com escalas em Lyon e Paris com ligação á linha da Lufthansa, Stuttgard - Genéve - Marselha - Bar-
celona. Ligação de Barcelona para Lisboa por via ferroviária. Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

216 Q 1935 (14.06) - Tentativa falhada da travessia do Atlântico pelos Irmãos Monteverde de Nova York para 
Roma via Lisboa. O avião Bellanca Wright com a matrícula CS-AAK, baptizado com o nome de “Fran-
cesco de Pineda” em memória do piloto italiano mergulhou no Atlântico pouco depois de descolar. Esta 
carta é uma das 500 que seguiam a bordo.

40.00

217 F Q 1935 (10.06) - Graf Zeppelin LZ127 em Lisboa. 5.º Voo de 1935 da Europa para a América do Sul. So-
brescrito lançado a bordo do dirigível (10.06.35) com destino a Lisboa (11.06.35) com selos de 50pf e 1 
reichsmark para pagar o porte aéreo e selo de 40c da 1.ª Exposição Filatélica Portuguesa para pagar o 
porte territorial. O dirigível no voo de retorno da América do Sul por altura do paralelo de Tânger alterou 
a rota a pedido do Aero Clube de Portugal e navegando ao longo da costa portuguesa lançou correio por 
paraquedas no Campo de Aviação da Granja do Marquês. Carimbo volante de bordo batido a preto e 
comemorativo do voo batido a vermelho. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

250.00

218 F Q 1935 (10.06) - Graf Zeppelin LZ127 em Lisboa. 5.º Voo de 1935 da Europa para a América do Sul. 
Sobrescrito lançado a bordo do dirigível (10.06.35) com destino a Huelva (11.06.35) com trânsito por 
Sevilha (11.06.35) com selos de 10pf, 2x15p e 1 reichsmark. O dirigível no voo de retorno da América do 
Sul por altura do paralelo de Tânger alterou a rota a pedido do Aero Clube de Portugal e navegando ao 
longo da costa portuguesa lançou correio por paraquedas no Campo de Aviação da Granja do Marquês. 
Foi lançado correio não só para Portugal como também países da Europa. A ligação de Lisboa à Europa 
foi feita por via aérea pelo avião da Lufthansa Henkel 70. Carimbo volante de bordo batido a preto e 
comemorativo do voo batido a vermelho. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

100.00

219 Q 1936 (03.02) – 1.ª Expedição regular de correio aéreo Lisboa – Londres pela Crilly Airways. Sobrescrito, 
remetido registado de Lisboa (03.02.36) para Londres (06.02.36) com selos de 1$00 tudo pela Nação e 
5$00 tipo Lusíadas. Exemplar obliterado com carimbo alusivo ao acento batido a preto “LINHA AÉREA / 
LIABOA LONDRES / 1.ª EXPEDIÇÃO / 3 FEVº 1936”. 

30.00

220 Q 1936 (20.03) - Voos não efetuados * Aeroporto de Alverca. Sobrescrito publicitário da Aero Portuguesa, 
datado de Lisboa (20.03.36) para a Rio de Janeiro (04.04) com trânsito por Casablanca (29.03.36) com 
selos tipo Lusíadas e Tudo pela Nação perfazendo o porte de 14$25 para pagar: 1$75 pelo porte sim-
ples do correio ordinário para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso até 20g e 12$50 pela 1.ª 
fração da sobretaxa do correio aéreo para cartas com o peso até 5g remetidas para o Brasil (Tabela em 
vigor desde 01.01.34 * Diário do Governo n.º 246 de 19.10.34). Ligação Lisboa - Casablanca pela Aero 
Portuguesa e de Casablanca ao Rio pela Air France. Devido a mau tempo no aeroporto de Alverca o voo 
inicialmente previsto não se efetuou, tendo o sobrescrito seguido no voo da semana seguinte. Foi aposta 
marca batida a preto “VOL NON EFFECTUÉ / CAUSE MAUVAIS TEMPS”.

35.00

221 F Q 1937 (02.02) - Ala Littória * linhas 405 (Roma - Génova - Pollensa - Melilla - Cádiz) e 482 (Melilla - Sevi-
lha - Lisboa). Sobrescrito circulado de Roma (02.02.37) para Huelva (11.02.37), com trânsito por Lisboa 
(10.02.37), com carimbo da censura em Huelva batido a violeta. Por circunstâncias desconhecidas, pro-
vavelmente originado pela guerra civil espanhola o sobrescrito foi encaminhado por Lisboa para seguir 
por vias alternativas para Huelva. MB e MR.

150.00

222 Q 1937 (27.08) - Lisboa / Brasil pela Air France. Sobrescrito circulado de Lisboa (27.08.37) para Salvador 
da Baía (01.09.37) com selos tipo Lusíadas de 2x4$50 e 5$00 + Escolas Médicas de $25, no total de 
14$25 para pagar: 1$75 elo porte simples do correio ordinário para cartas remetidas para o Brasil com 
o peso até 20g + 12$50 pelo primeiro porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas com o peso 10g. 
Transportado pela Aero Portuguesa até Casablanca e pela Air France até ao Brasil.

25.00
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223 F Q 1937 (03.02) – Ligação Lisboa – Burgos – Marselha – Genéve pela Lufthansa. Sobrescrito circulado 
do Porto (02.02.37) para Inglaterra, com trânsito por Lisboa (02.02.37) e Paris * Gare Avion (04.02.37). 
Segundo versões de Fernando Oliveira e Baldwin atendendo a que o campo de aviação da Granja do 
Marquês esteve sujeito a fortes temporais os aviões da Lufthansa teriam sido desviados para Espinho 
de onde foi remetido o correio, tendo o transporte das cartas de Lisboa para Espinho se processado por 
caminho de ferro. Percurso de Paris a Inglaterra pela Air France.

75.00

224 F Q 1939 (20.12) - Lisboa / Sevilha pela LATI (Linee Aeree Transcontinentali Italiane). Postal ilustrado com 
avião modelo SM83, editado pela LATI, circulado de Lisboa (21.12.39) para Sevilha (21.12.39). Nesta 
data foi inaugurada a linha 1757 Roma - Sevilha (enlace com a Aero Portuguesa, de e para Lisboa) - Vila 
Cisneros - Ilha do Sal - Recife e Rio de Janeiro.

25.00

225 Q 1939 (24.09) - 1.º Voo Transatlântico Horta - Bermudas. Sobrescrito pré-franquiada com selo impresso 
tipo Hélice de 3$60. OM SCA1 circulado da Horta (24.09.39) para Bermuda (26.09.39) com selos adi-
cionais de tipo Ceres do Continente com sobrecarga AÇORES de 50c e 75c MF184 e 307 + 1$00 Tudo 
pela Nação, MF572 e 25c Exposição Colonial, MF561. Carimbo comemorativo do voo batido a azul.

30.00

226 F Q 1937 (02.02) - Ala Littória * linhas 405, 483 e 482 (Roma - Pollensa - Melilla - Málaga - Sevilha - Lisboa) 
inauguradas em 31.01.39. Sobrescrito circulado de Roma (05.03.39) para Lisboa (07.03.39) com selos 
perfazendo 2,25 liras. Carta dirigida a António de Oliveira Salazar, então Presidente do Conselho. MB 
e R.

75.00

227 Q 1940 (09.09) - São Marino / Lisboa pela Ala Littória (linha 427). Postal ilustrado circulado de São Marino 
(09.09.40) para Lisboa pela linha 427 da Ala Littória (Roma - Barcelona - Madrid - Lisboa).

30.00

228 Q 1940 (06.04 + 10.04) - 1.º Voo de ensaio Londres (Aeroporto de Heston) / Lisboa pela BOAC em tempo 
de guerra + Voo de retorno. Lote com dois sobrescritos: um deles circulado com selo de 5d de Londres 
(06.04.40) para Lisboa (08.04.40) e outro do voo de retorno de Lisboa (10.04.40) para Bristol (11.04.40) 
com par de selos de 1$75, MF CA2, censurado em Inglaterra com cinta tipo P.C. 66 do censor 1754.

75.00

229 Q 1940 (06.04 + 10.04) - 2.º Voo de ensaio Londres (Aeroporto de Heston) / Lisboa pela BOAC em tempo 
de guerra. Lote com dois sobrescritos: um deles circulado com selo de 5d de Sutton (13.04.40) para Lis-
boa (15.04.40) censurado em Inglaterra com cinta modelo P.C. 66 do censor 2.430 e outro do 3.º voo de 
ensaio, circulado com selo de 5d de Sutton (20.04.40) para Lisboa (23.04.40) censurado em Inglaterra 
com cinta modelo P.C. 66 do censor 3.228.

50.00

230 Q 1940 (04.06) - 1.º Voo da linha Londres / Lisboa pela BOAC + Voo de retorno. Lote com dois sobrescritos: 
o primeiro remetido de Sutton (01.06.40) para Caramujo (05.06.40) com trânsito por Lisboa (04.06.40) 
e o segundo de Lisboa (06.06.40) para Sutton com o porte de 3$50 para pagar: 1$75 pelo primeiro 
porte do correio ordinário para Inglaterra e 1$75 pelo primeiro porte da sobretaxa do correio aéreo. Foi 
utilizado nos voos um quadrimotor DE HAVILLAND modelo Frobisher comandado pelo Cap. O. P. Jones.

50.00

231 Q 1940 (24.01) - Lisboa * Nova York pelo Yankee Clipper da PAA. Sobrescrito circulado no 88.º voo do 
Yankee Clipper de Lisboa (24.01.40) para Nova York, com série completa da emissão “Legião Portuguesa” 
MF 583/590 + MF581 e MF570. Os selos da Legião Portuguesa pelo catálogo Mundifil tem inicio de circu-
lação a 27.01 e este sobrescrito está obliterado em 24.01. O voo teve início em 1 de Fevereiro mas esteve 
retido na Horta devido ao mau tendo desde 01.02 até 07.02. Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

232 Q 1941 (15.12) - Reabertura da linha da Lufthansa de Lisboa - Burgos - Marselha - Genebra - Stuttgard. 
Bilhete postal do serviço internacional tipo Tudo pela Nação, 1$00 vermelho, OM82 circulado do Estoril 
(28.12.41) para Bruxelas com selo adicional de 1$75, MF615, para pagar o porte simples da sobretaxa 
do correio aéreo. Carimbo da censura alemã de Munique. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

233 F Q 1941 (26.07) - Portugal * Hong Kong pela PAN AM. Sobrescrito circulado do Seixal (26.07.41) para Hong 
Kong, via New York pelo voo n.º 373 da linha FAM18, pelo Dixie Clipper, no trajeto de Lisboa a New York 
e pela linha FAM14 de São Francisco a Hong Kong pelo CHINA CLIPPER. Franquiado com 49$75 (selos 
MF 597 (3), 598, CA6 e CA9 (x2)) para pagar: 1$75 pelo primeiro porte do correio ordinário, para cartas 
remetidas para o estrangeiro com o peso até 20g + 4.º porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas 
remetidas para Hong Kong via EUA com o peso de 16 a 20g (Decreto n.º 30.558 de 29/04/40 e Circular n.º 
179 de 27.06.40). Censurado pelos ingleses com cinta P.C.90 do censor 1110 nas Bermudas. MB e MR.

75.00

234 F Q 1937 (26.01) - Sobrescrito circulado de Lisboa (26.01.37) para Thysville * Congo Belga (12.02.37) via 
Paris (02.02.37) e Leopoldville (11.02.37). Por adversas condições meteorológicas o voo previsto não 
se efetuou tendo a carta sido marcada com carimbo batido a preto “VOL NON EFFECTUÉ / CAUSE 
MAUVAISE TEMPS”. Seguiu pelo Sud-Express para Paris e pela linha da Air France na linha Paris-
-Congo Belga via Alger.

35.00

235 Q 1936/41 - Correio Aéreo. Hélice. Sobrescrito circulado de Lisboa (29.10.49) para New York, com par 
de selos de $30 MF653 e 3 selos de 3$00 azul, MF CA4, no porte total de 9$60, para pagar: 2$00 pelo 
primeiro porte do correio ordinário para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso até 20g + 4$00 
pelo prémio de registo + 3$60 pela 2.ª fração da sobretaxa do correio aéreo para cartas remetidas para 
os EUA com o peso entre 6 e 10g.

20.00

236 F Q 1941 (16.11) - Encerramento da linha n.º 1757 da LATI. Sobrescrito datado de Lisboa (16.11.41) para 
Buenos Aires (30.11.41) com o porte total de 18$75 para pagar: 1$75 pelo porte simples do correio 
ordinário para cartas circuladas para o estrangeiro com peso até 20g e 16$50 pelo primeiro porte da 
sobretaxa aérea remetidas para a Argentina com o peso até 5g (Tabela em vigor desde 01.01.41 pela 
circular n.º 326 de 04.12.41). Ligação Lisboa - Sevilha pela Aero Portuguesa, de Sevilha ao Recife pela 
LATI e do Recife a Buenos Aires pelo Sindicato Condor. Embora datada de 16.11 a carta apenas seguiu 
no voo da Lati de 26.11 com chegada a Buenos Aires a 30.11. Depois deste voo a LATI apenas executou 
mais 3 voos tendo encerrado a linha aérea n.º 1757. A carta está referenciada como a última conhecida 
circulada nesta rota.

75.00

237 F Q 1942 (16.12) - Lisboa / Stuttgard pela Lufthansa. Inteiro postal Tudo pela Nação de $30 ocre, OM94, do 
serviço nacional utilizado no serviço internacional com selos adicionais MF566, 569, 585 e 594 no total 
de $70 para perfazer o porte de 1$00 correspondente ao porte dos bilhetes-postais do serviço interna-
cional + selo de 1$75 MF CA2 para pagar a sobretaxa do correio aéreo.

15.00

238 F Q Correio aéreo acidentado * Hidroavião Yankee Clipper no Rio Tejo em 22.02.43. Sobrescrito remetido de 
Nova York (17.02.43) para a Escócia, franqueado com selo perdido no acidente. De Nova York depois de 
libertado pela censura seguiu pelo hidroavião Yankee Clipper da linha FAM 18 que sofreu um acidente 
ao amarar no Rio Tejo. O sobrescrito foi marcado com carimbo batido a violeta “DAMAGED BY / SEA 
WATER”. Marca não referenciada por Nierinck

75.00
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239 F Q Correio aéreo acidentado * Hidroavião Yankee Clipper no Rio Tejo. Sobrescrito remetido registado de 
Buenos Aires para a Orebro / Suécia (08.03.43) com trânsito por Miami (23.12.43), Nova York (27.12.42) e 
Estocolmo (16.03.43) com selos perdidos no acidente. Depois de Nova York foi censurada pelos ingleses 
na Bermuda (cinta branca P.C.90 do censor 2019). Depois de libertado pela censura seguiu pelo hidroa-
vião Yankee Clipper da linha FAM 18 que sofreu um acidente ao amarar no Rio Tejo. Á correspondência 
sueca foi colada uma etiqueta impressa justificando o atraso pelo acidente ocorrido no Rio Tejo em Lisboa. 
Algumas correspondências foram enviadas em sobrescrito transparente idênticos ao que se apresenta.

125.00

240 F Q Correio aéreo acidentado * Hidroavião Yankee Clipper no rio Tejo em 22.02.43. Carta remetida de país 
sul americano não identificável com destino a Marselha, censurado na Bermuda com cinta da censu-
ra inglês tipo P.C.90 do Censor 4560. Depois de libertada da censura seguiu pelo Yankee Clipper da 
linha FAM18 que sofreu um acidente ao amarar no Tejo. Correspondência com marca batida a preto 
“COURRIER ACCIDENTÉ / EN COURS / DE TRANSPORT AÉRIEN, aplicada em Marselha. Tipo h) do 
catálogo Nierinck.

75.00

241 Q 1934 (22.12) - Rio / Lisboa pela Air France e Aero Portuguesa. Postal ilustrado, provavelmente o primeiro 
postal publicitário da AIR FRANCE, circulado do Rio de Janeiro (22.12.34) para Lisboa (31.12.34), com 
o porte de 1.500 reis. Travessia do Atlântico por barco. Pela Air France de Dakar a Casablanca e pela 
Aero Portuguesa de Casablanca a Lisboa.

25.00

242 F Q Açores * Aeroporto das Lages, RAF e USAF. Estação de correios da RAF 004 na Base Aérea das Lages. 
Sobrescrito remetido da Base das Lages da estação postal RAF PO 004 (20.04.44) para Dudley na In-
glaterra, isento de franquia (On active service), censurado com carimbo batido a azul / violeta do censor 
n.º 30, “R.A.F CENSOR / 30”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

243 Q Açores * Aeroporto das Lages, RAF e USAF. Estação de correios da RAF 004 na Base Aérea das Lages. 
Sobrescrito remetido da Base das Lages da estação postal RAF PO 004 (29.12.44) para New Ross no 
Eire, isento de franquia (On active service), triplamente censurado com cinta tipo P.C.90 do censor 1981, 
cinta tipo P.C.90 do censor 2331 e carimbo batido a violeta “R.A.F CENSOR / 231”. Carimbo de borracha 
a violeta aplicado no Eire “RELEASED BY CENSOR”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

244 Q Açores * Aeroporto das Lages, RAF e USAF. Estação de correios da RAF 004 na Base Aérea das Lages. 
Sobrescrito remetido da Base das Lages da estação postal RAF PO 004 (25.06.44) para Galway / Eire, 
isento de franquia (On active service), triplamente censurado com cinta tipo Army Form W.3424 amarrada 
à carta com carimbo batido a vermelho do censor n.º 4 e cinta rosa tipo S.P.1 do censor 198, aplicada na 
Irlanda e carimbo a preto do censor n.º 88, “R.A.F CENSOR / 88”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

35.00

245 F Q 1946 (26.09) - 1.º Voo direto Portugal / Colômbia pela AVIANCA. Sobrescrito circulado de Lisboa 
(26.09.46) para Medelin (02.10.46) com selo de 1$75, MF669 e par de selos de 4$00, MF CA5 para 
pagar: 1$75 pelo primeiro porte do correio ordinário para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso 
até 20g e 8$00 pelo primeiro porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas remetidas para a Colômbia 
com o peso até 5g (Circular n.º 143 de 21.12.45). B e MR. Voo não referenciado por Soeiro.

75.00

246 F Q Correio aéreo acidentado * Avião modelo Solent com o nome “Sidney” e matrícula G-AKNU da Áquila 
Airways. Fragmento de sobrescrito muito danificado pelo fogo que deflagrou num dos motores, que 
determinou a queda do avião, circulado para o Funchal. O avião partiu de Southampton (16.11.57) para 
Lisboa e cerca de Ilha de Wight no Sul da Grã-Bretanha despenhou-se. Á correspondência muito dani-
ficada foi-lhe aposta um carimbo batido a violeta “SALVAGED MAIL 19-NOV-57 / AQUILA AIR CRASH. 
Só é conhecido este tipo de carimbo. Exemplar muito raro.

150.00

247 F Q Correio aéreo acidentado * Avião AF 109, da Air France em Lisboa. Sobrescrito circulado de Madrid para 
Barranquilha na Colômbia (06.07.61) transportado no voo VA897 da VIASA que fazia a ligação de Roma 
para Lima com escalas em Madrid, Lisboa, Ilha de Santa Maria (Açores) e Bogotá. O avião Mc Donnell 
Douglas matrícula PH-DCL “Fridtjof Nansen” quatro minutos depois de descolagem do Aeroporto de Lis-
boa, sobre o mar, a 4 milhas da Costa da Caparica explodiu perdendo-se a quase totalidade do correio 
que transportava, assim como provocou a morte dos 47 passageiros e 14 tripulantes. Ao pouco correio 
recuperado foi aposta uma etiqueta datilografada a violeta “CORREIO RECUPERADO, DANIFICADO 
/ NO ACIDENTE DO AVIÃO DO VOO / VA 897 DE 30-05-61, EM LISBOA”. Único exemplar conhecido.

200.00

248 Q OAT (Onward Air Transmission) - Sobrescrito circulado de Lisboa (08.10.45) para Melano / Suíça, via 
Inglaterra com selo de 3$50 MF651, com carimbo batido a vermelho “OAT” tipo VII. B e R.

30.00

249 Q OAT (Onward Air Transmission) - Frente de sobrescrito circulado de Bruxelas (11.10.45) para Lisboa, 
via Inglaterra com dois selos de 1F e dois selos de 1,75F, com carimbo batido a vermelho “OAT” tipo 
VII. B e R.

25.00

250 F Q OAT (Onward Air Transmission) - Sobrescrito circulado de Lisboa (22.06.45) para Estocolmo / Suécia, 
via Inglaterra com par de selos de 1$75 MF635, com carimbo batido a vermelho “OAT” tipo II. B e R. 
Censurada em Inglaterra com cinta tipo P.C. 90 do censor 606.

30.00

251 F Q OAT (Onward Air Transmission) - Sobrescrito circulado de Lisboa (29.09.45) para Copenhaga / Dina-
marca, via Inglaterra com selo de 3$50 MF651, com carimbo batido a vermelho “OAT” tipo VI. B e R.

30.00

252 F Q 1945 (29.09) - Marcas do correio aéreo * OAT (Onward Air Transmission). Sobrescrito circulado de 
Lisboa (29.09.45) para Copenhaga * Dinamarca, via Londres e Reykjavik pela BOAC, com par de selos 
de 1$75 (Navegadores Portugueses) com a marca batida a vermelho “OAT” tipo VIII. Estas marcas 
eram colocadas em maços com até 60 cartas que pelo seu pequeno volume viajavam para determinado 
destino fora da mala. Exemplar sem defeitos nem reparações. São conhecidas 30 marcas diferentes.

25.00

253 F Q 1945 (20.10) - Marcas do correio aéreo * OAT (Onward Air Transmission). Sobrescrito circulado de 
Lisboa (20.10.45) para Copenhaga * Dinamarca, via Londres e Reykjavik pela BOAC, com par de selos 
de 1$75 MF639 e 3$50, MF651 com a marca batida a vermelho “OAT” tipo XI. Estas marcas eram colo-
cadas em maços com até 60 cartas que, pelo seu diminuto volume, viajavam para determinado destino 
fora da mala. Exemplar sem defeitos nem reparações. São conhecidas 30 marcas diferentes. Carta 
portuguesa mais antiga com esta marca.

25.00

254 F PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme Santos. 
Prova do cunho e de cor em azul-escuro em bloco medindo 66x96mm, em papel esmalte (não aprovado 
para a emissão), sem goma, não denteada e sem abertura da taxa no cunho. OM CA2. MB e MR.

50.00

255 PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme Santos. 
Prova de cor em violeta, com margens de luxo em papel liso fino (não aprovado para a emissão), sem 
goma, não denteada, sem goma e com a taxa de 1$75 aberta no cunho. Não catalogada por OM.

40.00
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256 F PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme Santos. 
Prova do cunho e de cor em lilás rosa sobre papel liso, espesso, na cor creme (não aprovado para a 
emissão), em bloco medindo 72x60mm, sem goma, não denteada e com abertura da taxa de 10$00 no 
cunho. OM CA28. MB e MR.

40.00

257 F PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme Santos. 
Prova do cunho e de cor em verde-amarelo sobre papel liso, espesso, na cor creme (não aprovado para 
a emissão), em bloco medindo 72x60mm, sem goma, não denteada e com abertura da taxa de 10$00 
no cunho. OM CA31. MB e MR.

40.00

258 F PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme Santos. 
Prova do cunho e de cor em azul-escuro sobre papel liso, espesso, na cor creme (não aprovado para a 
emissão), em bloco medindo 69x50mm, sem goma, não denteada e com abertura da taxa de 10$00 no 
cunho. OM CA12. MB e MR.

40.00

259 F PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme Santos. 
Duas provas do cunho e de cor, em castanho-violeta sobre salmão, papel porcelana colorido, espesso, 
(não aprovado para a emissão), em bloco medindo 86x94mm, sem goma, não denteada e com abertura 
da taxa de 10$00 no cunho. OM CA22. MB e MR.

75.00

260 F PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme San-
tos. Prova de cunho e de cor em azul-celeste sobre papel liso médio amarelado, em bloco medindo 
74x61mm, denteada, sem goma, com abertura da taxa de 10$00 no cunho e com a sobrecarga a ver-
melho “INUTIL”.

40.00

261 F PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme Santos. 
Prova do cunho e de cor em azul-violeta sobre papel liso, médio, na cor creme (não aprovado para a 
emissão), em bloco medindo 171x116mm, sem goma, não denteada e com abertura da taxa de 10$00 
no cunho. Não catalogada por OM. MB e MR.

50.00

262 F PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme Santos. 
Bloco medindo 140x118mm em papel liso fino (não aprovado para a emissão) com cinco provas de cor 
em violeta (não aprovada para a emissão), não denteadas, sem goma e com as taxas de 1$50, 1$75, 
2$50, 5$00 e 20$00, abertas no cunho. Não catalogada por OM. Único exemplar conhecido. 

200.00

263 PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme Santos. 
Prova de cor em violeta, com margens de luxo em papel liso fino (não aprovado para a emissão), sem 
goma, não denteada, e com a taxa de 20$00 aberta no cunho. Não catalogada por OM.

50.00

264 F Q Cabo Verde - 1934 (31.07) - 1.º Correio aéreo de Cabo Verde para França * Voo de JEAN MER-
MOZ. Sobrescrito circulado da Praia (31.07.34) para Amiens * França (03.08.34) com trânsito por Paris 
(02.08.34), com o porte de 6$10. Percurso da Praia a Paris por via aérea e de Paris para Amiens por via 
ferroviária. Carimbo batido a preto “CORREIOS DE CABO VERDE / 1.ª MALA AVIÃO / PRAIA - EURO-
PA”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

500.00

265 F Q Cabo Verde * Cabo Verde / Itália pela LATI. Sobrescrito remetido da Ilha do Sal (25.04.40) para Caserta 
pela LATI e dirigida  ao General Gino Sozzani, Comandante da Academia de Aeronáutica de Caserta, 
com selos de 5c, 10c, 60c MF219, 220 e 227 + selos do correio aéreo de 10c, 20c, 50c, 1E e 3E, MF 
CA1, 2, 3, 4 e 6, perfazendo o porte de 5$50 para pagar: 1$75 pelo porte simples do correio ordinário de 
cartas circuladas para países estrangeiros com peso até 20g e 3$80 pelo primeiro porte da sobretaxa 
aérea para cartas com o peso até 5g com destino a Itália, pela LATI. 13.º voo regular da LATI com escala 
na Ilha do Sal.

100.00

266 F Q Cabo Verde * Voos precursores da LATI. Sobrescrito remetido registado por via aérea de S. Vicente 
(14.12.39) via Aeroporto no Sal para o Porto (10.01.40), via Lisboa (19.12.39). Sobrescrito franquiado 
no verso com selos de 1$75 MF231, e de 3$00, MF CA6, perfazendo o porte de 4$75 para pagar: 1$75 
pelo porte simples do correio ordinário de cartas circuladas via países estrangeiros para Portugal com o 
peso até 20g + 3$00 pelo 1.º porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas com o peso até 5g. Tabela 
de acordo com o aviso da Repartição Técnica dos Serviços dos Correios e Telégrafos de Cabo Verde pu-
blicado no Boletim Oficial n.º 45 de 11 de novembro de 1939.Terceiro voo precursor oriundo do Sal pela 
LATI cuja linha abriu oficialmente a 21 de dezembro de 1939. Exemplar sem defeitos nem reparações.

250.00

267 F Q 1931 (03.04) - 1.º Voo Bombaim / Goa pelo avião Marão pilotado por Henrique Craveiro Lopes. So-
brescrito circulado de Bombaim (03.04.31) para Goa (16.04.31) com dois selos de ¼ de anna. Carimbo 
batido a violeta “FIRST AIR MAIL / FROM BOMABAY, TO / PORTUGUESE INDIA”.

50.00

268 F PI Mamet sur Monoplan Blériot. Postal ilustrado a preto e branco vendido na demonstração de voo no 
Hipódromo de Belém e na Amadora realizado por Jean Mamet pilotando um avião monomotor Blériot. 
O avião descolou do Hipódromo de Belém a uma altitude de 50 metros sobrevoando a Casa Pia, 
rumando ao Tejo, passando por Cacilhas e retornando ao Hipódromo. Não são conhecidos estes postais 
ilustrados circulados em Portugal.

40.00

269 PI L’aviateur MAMET, sur monoplan R.E.P. Postal ilustrado a preto e branco vendido na demonstração de 
voo no Hipódromo de Belém e na Amadora realizado por Jean Mamet pilotando um avião monomotor 
Blériot. O avião descolou do Hipódromo de Belém a uma altitude de 50 metros sobrevoando a Casa Pia, 
rumando ao Tejo, passando por Cacilhas e retornando ao Hipódromo. Não são conhecidos estes postais 
ilustrados circulados em Portugal. Ex - coleção Jean Mitterand.

40.00

270 F PI LUSITANO e seus tripulantes. Postal ilustrado circulado de Elvas (26.07.05) para Abrantes. O Balão 
LUSITANO elevou-se dos jardins do Palácio de Cristal no Porto, no dia, 21 de Novembro de 1903. Na 
barquilha seguiam: Belchior da Fonseca, José António de Almeida, morador na rua do General Torres 
(Gaia) e César Marques dos Santos - conhecido por “ Menino de Oiro”,- filho do capitalista João Mar-
ques, que vivia num chalet em Vilar do Paraíso, na antiga estrada Porto - Espinho. Após a sua largada o 
balão “Lusitano”, tomou a direção do Oceano Atlântico, nunca mais tendo regressado.

30.00

271 F PI Amadora - Um voo de patrulha do Grupo d’Aviação. Informação n.º1. Postal ilustrado a preto e creme, 
circulado de Amadora * Grupo de Esquadrilha República (27.11.35) para Alenquer (28.11.35). B e MR.

25.00

272 PI Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Postal ilustrado fotográfico a preto e branco, editado por Garcez - 
Lisboa. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

30.00

273 F PI Sacadura Cabral e Gago Coutinho / O padrão que deverá ser erigido no Posto de Aviação Marítima. Exem-
plar raro, sem defeitos nem reparações, editado por Henrique Torres - Rua de S. Bento, 279 em Lisboa.

30.00
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274 F PI Gago Coutinho, Sacadura Cabral, Dr. António José d’Almeida e avião Lusitânia, com legenda “Ditosa 
Pátria que taes filhos tem!!!”. Exemplar a sépia editado pelo Tipografia ROZA, Lda.

25.00

275 PI Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Postal ilustrado a preto e branco com legenda “Pela Pátria! / Os heroicos 
aviadores portugueses / Gago Coutinho e Sacadura Cabral”. Exemplar novo sem defeitos nem reparações.

15.00

276 PM 1923 - 1.ª Travessia Aérea do Atlântico. Postal ilustrado colorido “Glória aos aviadores portugueses” 
concordante com selo de 3c MF262, obliterado com carimbo de Lisboa datado de 30 de Março de 1923 
(1.º dia de circulação dos selos). Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. 

50.00

277 * 1923 - Travessia aérea do Atlântico. Sobrescrito com série completa dos selos comemorativos da traves-
sia (MF 260/275). A receita líquida destinava-se a subsidiar a Aeronáutica Naval.

25.00

278 & No rasto das Águias…. de bordo do “BAGÉ”, de Paulo Freire (Mário), editado pela Tipografia Tirsense 
(a vapor) de José Cardoso Santarém. Aspetos jornalísticos da viagem gloriosa de Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral. Exemplar bem conservado, com pequenos defeitos na lombada.

30.00

279 DIV 1923 - Travessia aérea do Atlântico. Rótulo de garrafa de Licor Luzitania com gravura evocativa do avião 
e dos pilotos Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

20.00

280 F FOTO 1923 - 1.ª Travessia aérea do Atlântico. Fotografia a preto e branco da chegada do hidroavião Lusitânia à 
baía do Funchal pilotado por Gago Coutinho e Sacadura Cabral em 26.03.1923. Exemplar sem defeitos 
nem reparações editadas por Vicente / Madeira impressa em relevo. 

75.00

281 FOTO 1923 - Travessia Aérea do Atlântico. Fotografia a preto e branco da montagem do hidroavião Lusitânia 
para a viagem épica. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

50.00

282 F FOTO Travessia aérea do Atlântico. Fotografia a preto e branco do hidroavião Lusitânia na Baía do Tejo a ser 
preparado para a travessia aérea do Atlântico. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

283 FOTO Gago Coutinho e Ramon Franco. Fotografia a preto e branco com assinaturas do piloto aviador portu-
guês Gago Coutinho e do aviador e político espanhol Ramon Franco. Exemplar raro sem reparações 
com marca de agrafo no bordo superior.

40.00

284 F FOTO Fotografia a preto e branco editada pela Foto Ensil SA da Madeira, do avião Hempshire da AQUILA 
AIRWAYS, matrícula G-AGEU, amarado na baía do Funchal. B e R.

30.00

285 F FOTO Fotografia a preto e branco editada pela Foto Ensil SA da Madeira, do avião Hempshire da AQUILA 
AIRWAYS, matrícula G-AGEU, amarado na baía do Funchal. B e R.

30.00

CORREIO MILITAR, CENSURAS E ISENTOS DE FRSNQUIA
     Correio Militar

286 IC 1914/19 — 1.ª Guerra Mundial. Correio de prisioneiros de guerra. Inteiro postal tipo Ceres de 2C OM61 
circulado de Alhais / Vila Nova do Paiva (11.07.18) para prisioneiro português no Campo de Friedrichsfeld, 
remetido através da Cruz Vermelha Portuguesa. Carimbo batido a violeta “COMISSION PORTUGAISE 
DES PRESONNIERS DE / CROIX-ROUGE PORTUGAISE / LISBONNE”. Inteiro com furos de arquivo.

50.00

287 F * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição ao Sul de Angola. Sobrescrito circulado isento de franquia 
pela Ambulância Ferroviária I de Benguela (13.05.15) para Benfica de Muge, com trânsito por Lisboa 
(20.05.15). Isenção manuscrita a vermelho “Isento de franquia nos ternos / do art.º 10.º do regula-
mento / postal de Campanha / A. d’Albuquerque / Cap”. MB e R.

40.00

288 * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição ao Sul de Angola. Sobrescrito circulado de Moçâmedes (13.08.15) 
para Benfica de Muge (19.09.15), isento de franquia. Carimbo batido a preto “EXPEDIÇÃO AO SUL 
D’ANGOLA / SERVIÇO POSTAL” e carimbo batido avermelho no verso “EXPEDIÇÃO MILITAR A ANGOLA 
/ SERVIÇO POSTAL”. Sobrescrito remetido por militar do Serviço Sanitário / Ambulância n.º 1. B e R.

50.00

289 F * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição ao Sul de Angola. Sobrescrito circulado do Huambo (08.03.15) 
para Benfica de Muge (14.04.15), com trânsito pelo Lobito (09.03.15), isento de franquia. Isenção de fran-
quia ao abrigo do art.º 10 do regulamento postal de campanha, manuscrito a vermelho. Carimbo da unida-
de batido a vermelho “REGIMENTO DE INFANTARIA N.º 3 / 6.ª BATERIA / EXPEDICIONÁRIO”. MB e MR.

75.00

290 * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Mundial a Angola. Sobrescrito circulado isento de franquia da 
estação postal da linha da frente (10.09.15) para Benfica de Muge (15.10.15), com trânsito pela estação 
base em Moçâmedes (21.09.15). Carimbo metálico da estação itinerante batido a preto “EXPEDIÇÃO 
AO SUL DE ANGOLA / SERVIÇO POSTAL” e carimbo de borracha da estação base a violeta “EXPEDI-
ÇÃO AO SUL DE ANGOLA / SERVIÇO POSTAL”. B e R.

75.00

291 * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Mundial a Angola. Sobrescrito circulado isento de franquia 
da estação postal da ambulância n.º 1 (03.08.15) para Benfica de Muge (07.09.15), com trânsito pela 
estação base em Moçâmedes (07.08.15). Carimbo de borracha da estação itinerante, batido a violeta 
“EXPEDIÇÃO AO SUL DE ANGOLA / SERVIÇO POSTAL” e carimbo de borracha da estação base a 
batido a preto “EXPEDIÇÃO AO SUL DE ANGOLA / SERVIÇO POSTAL”. B e R.

75.00

292 TLG 1914/1919 — 1.º Guerra Mundial. Expedição Militar a Moçambique. Telegrama do Destacamento Telegrá-
fico Militar, expedido do Comando do Batalhão de Infantaria 21, para Rovuma (1915). Operações militares.

60.00

293 PI 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros de Guerra Portugueses. Postal ilustrado remetido do campo de prisio-
neiros de guerra na Alemanha em Breesen (04.07.18) pelo Tenente Alberto Praça para Londres com 
trânsito por Roggendorf (17.07.18), solicitando a ajuda do Comité Central de Prisioneiros de Guerra, 
para saber notícias acerca do seu pai que vive Lagoa. Postal ilustrado censurado pelos alemães.

25.00

294 IC 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Expedição Militara à Madeira. Bilhete-postal de $25, tipo Tudo pela Na-
ção, com sobrecarga “ISENTO / PORTARIA / 10509”, OM FM2, N.º 30, circulado da Madeira para Lisboa 
(16.01.44). Censurado, com marca batida a azul “COMANDO MILIETAR DA MADEIRA / CENSURADO”.

15.00

295 * 1939/1945 – 2.ª Guerra Mundial. Cabo Verde. Sobrescrito remetido da África do Sul, isento de franquia 
“OFFICIAL FREE” para o Mindelo / Cabo Verde (20.02.45), via Lourenço Marques e Lisboa. Censurado 
na África do Sul com cinta modelo U.C.8 e em Lisboa por cinta camurça com legendas a vermelho 
“ABERTO PELA CENSURA MILITAR” e carimbo batido a violeta “C.M.P.T. / 11 / CENSURADO” e tam-
bém em Cabo Verde com carimbo batido a azul “M. G. / C.M.P.T. / CABO VERDE / 9”

50.00
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296 PI 1938 – Império Colonial Português. Postal ilustrado circulado de Lourenço Marques (24.08.44) para 
Lisboa (10.11.44) com dois selos de 15c, MF292. Censurado na África do Sul, com carimbo linear batido 
a violeta “PASSED BY CENSOR / DEUR DIE SENSOR GOEDGEKEUR”.

8.00

297 F * Viriatos * Missão Militar Portuguesa de Observação durante a Guerra Civil Espanhola. Carta remetida 
isenta de franquia de Espanha para Lisboa (24.06.38) pelo Capitão Augusto Dantas Pimenta Serrão de 
Faria Pereira, para sua mãe Maria Luíza Serrão de Faria. Este militar integrou a Missão Militar desde 
15.03.37 até 31.05.39, condecorado com a Cruz de Guerra. Carimbos batidos a violeta “DIVISION N.º 
150 / CENSURA MILITAR” e de isenção também a violeta “DIVISION MARROQUI N.º 150 / CORREIOS 
/ FRANQUICIA”. A 150.ª Divisão Marroquina pró-franquista foi criada no protetorado de Marrocos em 
finais de maio de 1937. Em finais de julho desse ano foi enviada para Espanha e esteve envolvida em 
várias frentes sendo importante a sua participação na ofensiva republicana em Brunete às portas de 
Madrid. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. MB.

150.00

298 F * Censuras políticas. Tarrafal * Cabo Verde. Sobrescrito circulado registado do Tarrafal (25.07.45) para 
Lisboa (30.08.45) com selo tipo Ceres de 1$00, lilás-vermelho, MF212, para pagar: $50 pelo porte sim-
ples para cartas remetidas para o Continente com o peso até 20g e $50 pelo prémio de registo. Carimbo 
da censura batido a violeta “COLÓNIA PENAL / DE CABO VERDE / CENSURADA”. Provavelmente 
único exemplar conhecido.

400.00
.

299 F PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Censura em S. Tomé e Príncipe. 1911 – D. Carlos I, com sobrecarga 
REPUBLICA da Casa da Moeda. MF98, 10 reis verde-amarelo em postal ilustrado circulado de S. Tomé 
(19.08.17) para Lisboa (19.09.17). Carimbo da censura a preto “COMISSÃO DE CENSURA / 19 AGO 
1917 / S. TOMÉ”. B e R.

50.00

     Isentos de franquia

300 * Isentos de franquia. Telegrafia Elétrica. Sobrescrito de telegrama remetido da Estação Telegráfica da Aju-
da, isento de franquia. Impressa no anverso a lista das estações telegráficas de Lisboa e Belém. MB e MR.

40.00

301 * Isentos de franquia * Angola. Sobrescrito modelo 105-A da Administração dos Correios e Telégrafos das 
Colónias Portuguesas, circulado registado de Luanda (26.10.26) para os EUA (28.11.26) com trânsito 
por Lisboa (17.11.26), isento de franquia. MB e MR.

20.00

302 * Isentos de franquia. Carta remetida de Londres (07.10.69) para Lisboa (12.10.69) com selo de 6p (sem 
hífen em “SIX PENCE”), Yv22, isenta de porte português, por o destinatário estar isento dele, Marca 
“FRANCA” da isenção batida a sépia.

20.00

COLEÇÃO ESPECIALIZADA DE CERES

303 ««« 1912 – Ceres. MF206, ¼ c, sépia, papel porcelana, denteado 15x14. Quadra, bordo de folha, com goma 
original sem charneira, sem reparações, com um selo com um ponto de óxido. Valor de catálogo € 260.00.

30.00

304 F PI 1912 – Ceres. MF206b, ¼ c, sépia, papel esmalte, denteado 15x14. Tira de 4 selos em bilhete-postal 
circulado de Lisboa * Gare (24.04.15) para a Figueira da Foz (25.04.15) para pagar o porte de bilhetes-
-postais simples circulados internamente. MB.

25.00

305 PI 1912 — Ceres. Postal ilustrado circulado como impresso de Lisboa (20.11.12) para Bruxelas com par 
de selos de ¼c sépia escuro, Mf206 e ½ c preto, Mf207, ambos em papel porcelana, denteado 15x14, 
perfazendo o porte de 1c para pagar o porte simples para impressos remetidos para o estrangeiro com 
o peso até 50g. Obliteração muda belga. Exemplar sem defeitos ou reparações.

12.00

306 PRV 1912 — Ceres. Mf207, 2c. Bloco com 21 provas de cor em preto (cor aprovada), não denteadas, em 
papel liso, sem goma.

30.00

307 ««« 1912 – Ceres. MF207c, ½ c, preto, papel pontinhado horizontal, denteado 15x14. Tira horizontal com 3 
selos, bordo de folha, com goma original sem charneira, com DUPLA LINHA NO BORDO SUPERIOR 
DO QUADRO, em vez de uma linha grossa.

30.00

308 F ««« 1912 – Ceres. MF207e, ½ c, preto, papel pontinhado horizontal e azulado, denteado 15x14, Tira vertical, 
com 3 selos, bordo de folha, com goma original sem charneira, com marca de água “INVICTA”, no bordo 
de folha. Desenho de Eduardo Silva. MB e MR.

50.00

309 F * 1912/17 – Ceres + Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado do Funchal para os EUA com selos 
de ½ c, preto, papel pontinhado, denteado 15x14, MF207b + 1c castanho, papel pontinhado, denteado 
15x14, MF221., censurado no Funchal. Carimbo a vermelho “PASSOU PELA CENSURA / FUNCHAL”. 
Desenho de Eduardo Silva.

25.00

310 PI 1912 — Ceres. Mf207, ½ c preto, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal em postal ilustrado 
circulado como impresso da Ponta do Sol / Madeira (10.07.13) para a Alemanha correspondente ao 
primeiro porte para impressos com o peso até 50g. Carimbo circular datado tipo 1880, batido a preto de 
“PONTA DO SOL / MADEIRA”. B.

15.00

311 «««/8 1912 – Ceres. MF208b, 1c, verde, papel esmalte, denteado 15x14. Lote composto por exemplar novo, 
com goma original sem charneira e dois exemplares usados, todos com a variedade de clichê MM XX-
XIX. Desenho de Eduardo Silva. Valor de catálogo € 414.00.

30.00

312 F PI 1912 – Ceres + Imposto Postal * Festas da Cidade de Lisboa. Postal ilustrado circulado em Lisboa 
(15.06.13) com selo de 1c, verde, papel porcelana, denteado 15x14, MF208 e selo do imposto postal de 
1c, verde-escuro, MF IP5.

30.00

313 «« 1912 – Ceres. MF209, 1 ½ c, castanho, papel porcelana, denteado 15x14. Lote composto por par hori-
zontal e selo isolado, novos, com goma original e charneira. Valor de catálogo € 135.00.

15.00

314 F * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (07.04.14) para Berna / Alemanha (09.04.14) 
com par de selos de 1 ½ c, castanho, papel porcelana, denteado 15x14, MF209 e 10c, tijolo claro, papel 
porcelana, denteado 15x14, MF215, para pagar: 5c pelo primeiro porte + 3c pelo segundo porte para 
cartas circuladas para o estrangeiro com o peso entre 21 e 40g + 5c pelo prémio de registo. Vinhetas do 
1.º Congresso Nacional das Associações Comerciais e Industriais * Lisboa – 1914 e no verso vinheta da 
Agência de Viagens Ernest George, Sucessores.

100.00
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315 * 1912 — Ceres. Mf209, 1 ½ c castanho claro, papel porcelana, denteado 15x14. Dois selos em no verso 
de sobrescrito circulado de Setúbal (20.03.16) para Messejana, perfazendo o porte de 3c corresponden-
te a: 2 ½ c pelo primeiro porte de cartas circuladas internamente com o peso até 20g e ½ c de excesso 
de porte. B e R.

20.00

316 «««/«« 1912 – Ceres. MF210, 2c, carmim, papel porcelana, denteado 15x14. Bloco horizontal com 10 selos, 
bordo de folha, com goma original, dos quais 5 sem charneira e 5 com sinal de charneira. B e R. Valor 
de catálogo € 750.00.

100.00

317 F * 1912 – Ceres. Sobrescrito lançado a bordo de paquete holandês PRINS MAURITS da  Koninklijke West-
-Indische Maildienst (01.01.15) para Georgetown / Guiana Britânica (11.01.15) com par de selos de 2c, 
carmim, MF210 e selo isolado de 1c, verde escuro, MF208, todos em papel porcelana, denteado 15x14, 
para pagar o porte simples de cartas remetidas para o estrangeiro com o peso até 20g. MB e MR.

150.00

318 PI 1912 — Ceres + marcas marítimas de denominação de origem. Postal ilustrado circulado de Leixões 
para Londres com selo de 2c carmim, papel porcelana, denteado 15x14, Mf210, obliterado com marca 
marítima de denominação de origem “PAQUEBOT” de Leixões. MB e MR.

30.00

319 * 1912 — Ceres. Sobrescrito circulado do Funchal (16.06.16) para Malmo / Suécia com selos de 1c verde 
Mf208 e dois selos de 2c carmim, Mf210, todos em papel porcelana e denteado 15x14, perfazendo o 
1.º porte para cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g. Censurado por cinta da censura 
inglesa.

20.00

320 ««« 1912 – Ceres. MF211, 2 ½ c, violeta claro, papel porcelana ordinário, denteado 15x14. Bloco com 6 
selos (3x2) com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 630.00.

75.00

321 ««« 1912 – Ceres. MF211, 2 ½ c, violeta claro, papel porcelana, denteado 15x14. Lote com duas quadras, 
em tonalidades diferentes selos com goma original sem charneira (um selo com ligeira charneira), sem 
reparações, com um ligeiro ponto de óxido em dois selos de uma das quadras. Valor de catálogo € 
705.00.

70.00

322 8 1912 — Ceres. Mf211, 2 ½ c violeta escuro, papel porcelana, denteado 15x14 obliterado com marca 
nominativa ferroviária, batida a preto de “OVAR”. Exemplar sem defeitos nem reparações. Acompanha 
desenho de Eduardo Silva.

20.00

323 F * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado de Lisboa (24.09.13) para New Jersey / EUA, com pares de selos 
de ¼ c, sépia + 1 ½ c, castanho + 2 ½ c, violeta e selos isolados de 1c, verde e 1 ½ c, castanho, MF206, 
208, 209 e 211. Todos em papel porcelana, denteado 15x14. Porte de 11c para pagar: 5c pelo primeiro 
porte + 6c pelos 2.º e 3.º porte para cartas remetidas para o estrangeiro, com o peso entre 41 e 60g. 
MB e MR.

125.00

324 F * 1912 – Ceres. MF211, 2 ½ c, violeta-escuro, papel porcelana, denteado 15x14. Tira horizontal com 3 
selos em sobrescrito circulado registado de Messejana (03.03.15) para Coimbra, para pagar: 2 ½ c pelo 
porte simples de cartas circuladas em Portugal com o peso até 20g + 5c pelo prémio de registo. MB.

25.00

325 * 1912 — Ceres. Sobrescrito circulado registado de Messejana (11.05.15) para Coimbra (12.05.15) com 
tira horizontal de 3 selos de 2 ½ c violeta claro, papel porcelana, denteado 15x14, Mf211, no total de 7 
½ c, correspondente a: 2 ½ c pelo 1.º porte para cartas internas com peso até 20g e 5c pelo prémio de 
registo. Marca de registo manuscrita. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

326 * 1912 — Ceres. Sobrescrito circulado do Funchal (27.11.17) para Lausanne / Suíça com selos de 2 ½ c 
Mf211c e 5c Mf212c, papel pontinhado, denteado 15x14, perfazendo o 1.º porte para cartas remetidas 
para o estrangeiro com o peso até 20g. Carimbo de censura oval batido a violeta “CENSURA / 27. NOV. 
1917 / FUNCHAL — MADEIRA” e cinta de censura em papel creme “ABERTO PELA / CENSURA”.

30.00

327 PRV 1912 — Ceres. Mf212, 5c. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de 
Carvalho e Silva. Tipo aprovado. Bloco com 24 provas (8x3) a preto, canto superior esquerdo de folha, 
não denteadas em papel cebola.

40.00

328 «« 1912 – Ceres. MF212, 5c, azul-escuro, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal, bordo de folha, 
com goma original e ligeira charneira. Valor de catálogo € 90.00.

15.00

329 ««« 1912 – Ceres. MF212, 5c, azul-escuro, papel porcelana, denteado 15x14. Quadra, bordo de folha, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 
420.00.

85.00

330 F * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (16.09.14) para Berna / Alemanha (26.09.14) 
com selos de 1c, verde-escuro, MF208, 2c, carmim, MF210 e par de 5$00, azul-escuro, MF212, todos 
os selos em papel porcelana, denteado 15x14, para pagar: 5c pelo 1.º porte + 3c pelo 2.º porte de cartas 
circuladas para o estrageiro, com o peso entre 21 e 40g + 5c, pelo prémio de registo. MB e R.

125.00

331 PRV 1912 — Ceres. Bloco com 28 provas de cor da taxa de 7 ½ c em papel liso amarelado, não denteadas e 
sem goma, na cor bistre (cor aprovada para esta taxa). Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

332 F « 1912 – Ceres. MF214, 8c, ardósia, papel porcelana, denteado 15x14. Tira horizontal com 3 selos, bordo 
de folha, sem goma, sem defeitos nem reparações, APENAS DENTEADO NO BORDO SUPERIOR, 
faltando o denteado vertical e o horizontal do bordo inferior. MR.

150.00

333 F ««« 1912 – Ceres. MF214, 8c, ardósia, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal, bordo de folha, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 960.00.

150.00

334 «« 1912 — Ceres. Mf214, 8c ardósia, papel porcelana médio, denteado 15x14. Par horizontal com goma 
original e charneira. Exemplar com boa cor, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 400,00.

40.00

335 F * 1912 — Ceres. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (26.04.13) para Viena / Áustria com selos de 
2c carmim Mf210 e 8c ardósia, Mf214, ambos em papel porcelana, denteado 15x14, perfazendo o porte 
de 10c correspondente a: 5c pelo 1.º porte para cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g 
e 5c pelo prémio de registo. MB.

35.00

336 * 1912 — Ceres. Sobrescrito circulado de Lisboa (27.10.15) para Paris com selo de 8c ardósia, papel 
porcelana, denteado 15x14, Mf214 correspondente a: 5c pelo 1.º porte e 3 c pelo segundo porte para 
cartas remetidas para o estrangeiro com o peso entre 21 e 40g. Censurada pela censura francesa com 
carimbo e cinta.

25.00
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337 FRG 1912 — Ceres. Lote com dois fragmentos de encomendas postais remetidas de Peniche a 23.05.14 
e 02.06.14 com selos tipo Ceres em papel porcelana, denteado 15x14: um com selos de 1c (2) verde 
escuro Mf208, 5c azul escuro, Mf212 e 8c ardósia, Mf214 e outro com selos de 2c carmim Mf210, 5c 
azul Mf212 e 8c ardósia, Mf214.

15.00

338 PRV 1912 — Ceres. Mf215, 10c. Quadra de provas na cor tijolo, não denteadas em papel pontinhado vertical. 12.00

339 F «« 1912 – Ceres. MF215, 10c, tijolo, papel porcelana, denteado 15x14. Lote com dois pares horizontais, em 
tonalidades diferentes, com goma original e charneira. Valor de catálogo € 1.040.00.

150.00

340 * 1912/17 — Ceres + Ceres novas cores e taxas. Sobrescrito circulado de Lisboa (15.12.17) para Zurique 
com selo de 10c tijolo, papel acetinado, denteado 15x14, Mf215k + selo de 2c laranja, papel pontinhado, 
denteado 15x15, Mf223, perfazendo o porte de 12c correspondente a: 7 ½ c pelo primeiro porte e 4 ½ c 
pelo 2.º porte para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso entre 21 s 40g. Fonte: Revista Postal 
Portuguesa SET/OUT17. Exemplar duplamente censurado.

30.00

341 PRV 1912 — Ceres. Mf216, 15c. Quadra de provas em lilás vermelho, não denteadas, em papel pontinhado 
vertical com goma original sem charneira. Presumivelmente selos não denteados.

25.00

342 PRV 1912 — Ceres. Mf216, 15c lilás vermelho. Lote composto por prova em papel pontinhado não denteada, 
par de provas em papel cebola não denteadas e outra em papel cebola com denteado 15x14.

20.00

343 F ««« 1912 – Ceres. MF216, 15c, lilás-vermelho, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal, bordo de 
folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.600.00.

300.00

344 F «« 1912 – Ceres. MF216, 15c, lilás-vermelho, papel porcelana, denteado 15x14. Lote com dois selos em 
tonalidades diferentes, com goma original e charneira. Valor de catálogo € 660.00.

70.00

345 ««« 1912 – Ceres. 216a, 15c, lilás-vermelho escuro, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Bloco 12 
selos com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com variedade de cliché n.º 4.º 
selo, tipo MM I (x10). Acompanha desenho da variedade de autoria de Eduardo Silva. Valor de catálogo 
€ 165.00.

30.00

346 ««« 1912 – Ceres. 216a, 15c, lilás-vermelho escuro, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Lote com 
dois selos novos, goma original sem charneira, com defeitos de impressão, não catalogados como va-
riedades de cliché. Acompanha desenhos da autoria de Eduardo Silva.

20.00

347 F FRG 1912 – Ceres. Fragmento de modelo 218 dos serviços Postais do Porto (29.07.14), para uma ordem de 
pagamento de numerário, no montante provável de 550$00, com selos de ½ c, preto, MF207, 10c, tijolo, 
MF215 e 3 selos de 15c, lilás-vermelho, MF216, todos em papel porcelana, denteado 15x14. Porte de 55 
½ c para pagar: ½ c pelo custo do impresso + 55c pela 55.ª fração de 10$00, a 1c por fração de 10$00.

200.00

348 PRV 1912 — Ceres. Lote composto por 3 provas de cor da taxa de 20c em chocolate sobre papel porcelana 
colorido em verde, não denteadas + prova para a taxa de 30c em castanho s/ salmão, não denteada.

20.00

349 ««« 1912 – Ceres. MF217, 20c, chocolate s/ verde, papel porcelana colorido espesso, denteado 15x14. 
Bloco horizontal com 10 selos (5x2), com goma original sem charneira, sem reparações, com alguns 
defeitos na goma, e muito ligeiros pontos de óxido. Valor de catálogo € 700.00.

75.00

350 * 1912 — Ceres. Valor declarado de 1.610$00, com o peso de 75g, remetido do Fundão (15.06.16) para o 
Porto (16.06.16) com selos de 2 c carmim Mf210, 5c azul escuro, Mf212, 2x30c castanho s/ rosa, Mf218 
e 50c laranja s/ salmão, Mf219, papel porcelana, denteado 15x14, perfazendo o porte de 1$17, estando 
em falta o porte de 60c (selos perdidos) num total de 1$77 correspondente a: 10 c pelo 4.º porte do cor-
reio ordinário para cartas remetidas internamente com o peso de 61 a 80g + 5c pelo prémio de registo e 
1$62 pela 81.ª fração do valor declarado (2c por cada fração de 20$00). Exemplar com selos perdidos 
sem reparações. MB e MR.

75.00

351 PRV 1912 — Ceres. Lote composto por 4 provas isoladas e um par de provas para a taxa de 1E, Mf220, não 
denteadas, duas na cor preta sobre papel liso espesso, outra em verde escuro sobre papel salmão, 
outra em verde sobre papel porcelana, outra em verde sobre papel amarelo e par em verde sobre papel 
porcelana.

25.00

352 ««« 1912 – Ceres. MF220, 1E, verde s/ azul, papel porcelana colorido espesso, denteado 15x14. Bloco 
horizontal com 8 selos (4x2) com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 570.00.

100.00

353 «««/«« 1912 – Ceres. MF220, 1E, verde s/ azul, papel porcelana colorido espesso, denteado 15x14. Lote com-
posto por quadra e par com goma original sem charneira + par sem goma + 4 selos isolados com goma 
original e charneira e um selo sem goma. Valor de catálogo € 670.00.

65.00

354 FRG 1912 – Ceres. Fragmento de modelo 218 dos serviços Postais do Braga, para uma ordem de pagamento 
de numerário, no montante provável de 1.200$00, com selos de ½ c, preto, MF207, 20c, castanho s/ 
verde, MF217 e selo de 1E, verde s/ azul, MF220, todos em papel porcelana, denteado 15x14. Porte 
de 1$20,5 para pagar: ½ c pelo custo do impresso + 1$20c pela 120.ª fração de 10$00, a 1c por fração 
de 10$00.

150.00

355 CNT 1917/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Cinta circulada de Algares (09.12.18) para Messejana, com trân-
sito por Aljustrel (09.12.18) com selo de 1(2 c preto, denteado 15x14, Mf207 e dois selos de 3 ½ c verde 
claro, denteado 15x14, Mf225. Carimbo circular datado tipo 1880, batido a preto de “ALGARES”. B e R.

20.00

356 PI 1912/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Postal ilustrado circulado de Setúbal (02.05.24) para Lisboa 
com dois selos de 10c tijolo, papel liso, denteado 12x11 ½, Mf215h e selo de 4c verde, papel liso, den-
teado 12x11 ½ com variedade de cliché MM XXVIII “4 GROSSO”, Mf226e. Exemplar com dobra vertical 
ao centro, corte no bordo direito e com selo perdido de 1c para perfazer o porte de 25c então devido para 
postais ilustrados circulados internamente.

60.00

357 * 1917/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Sintra (04.02.21) para Lisboa (04.02.21) 
com par de selos de 1c castanho, denteado 15x14, papel amarelado pontinhado, Mf221o e dois selos 
de 4c verde, papel cartolina, denteado 15x14, Mf226f para pagar o porte simples de cartas circuladas 
em Portugal com peso até 20g.

20.00

358 PI 1917/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Mf229a, 7 ½ c azul claro, papel liso, denteado 12x11 ½. Par 
horizontal em postal ilustrado circulado de Sintra (28.06.23) para Cascais (29.06.23), para pagar o porte 
simples de bilhetes postais simples circulados em Portugal. B.

15.00
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359 * 1917/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado registado do Funchal (16.06.20) para a 
Áustria com par de selos de 1c castanho, Mf221, selo de 4c verde, Mf226 e selo de 7 ½ c azul, Mf229, 
todos em denteado 15x14, para pagar o porte simples + registo em cartas circuladas para o estrangeiro 
com o peso até 20g.

15.00

360 * 1912/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Beja (10.09.21) para a Messejana com 
dois selos de 2 ½ c violeta claro, denteado 15x14, papel liso Mf211g e dois elos de 7 ½ c azul, papel 
pontinhado, denteado 15x14, Mf229a para pagar o segundo porte para cartas circuladas em Portugal 
com o peso entre 21 e 40g.

15.00

361 F FRG 1917/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Mf233a, 20c castanho s/ salmão, papel porcelana colorido, den-
teado 12x11 ½. Par horizontal sobre fragmento, obliterado com carimbo de Lisboa (20.02.20). MB e MR.

125.00

362 8 1917/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Mf233a, 20c castanho s/ salmão, papel porcelana colorido, 
denteado 12x11 ½. Par horizontal usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 400.00.

75.00

363 ««« 1917/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Mf234, 30c castanho s/ amarelo, papel porcelana colorido, 
denteado 15x14. Bloco com 50 selos (meia folha) com goma original sem sinal de charneira, sem de-
feitos nem reparações com variedades de cliché MM II e MM VIII entre outras. Bom lote para estudo de 
variedades. Valor de catálogo € 2.200,00.

200.00

364 ««« 1923 — Ceres. Novas taxas e cores. Mf257, 75c, lilás rosa. Bloco horizontal com 10 selos (5x2). Exem-
plar com goma original, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 420,00.

40.00

365 FRG 1926 — Ceres. Novas cores. Mf382, 2c chocolate em impresso em fragmento de impresso cos Correios, 
com a sobretaxa “Sêlo de ½ cent.”, circulado da Figueira da Foz (24.12.26), obliterado com carimbo tipo 
francês “FIGUEIRA DA FOZ”. MR.

25.00

MACAU * TAIPA COLLECTION

366 F * Macau – Capa de carta do período pré-adesivo remetida de Macau (28.11.1840) para Liverpool 
(10.07.41) com trânsito por Calcutá e Bombaim. Daqui pelos barcos da East Índia Company para Ale-
xandria via Suez (overland) e pela Peninsular and Oriental Steam Navigation para Inglaterra. Esta carta 
poderá ser uma das primeiras em que o responsável pelo correio em Macau era a East Indía Company, 
sucedendo a um período em que não havia responsável do correio. Foi porteada em 8 annas corres-
pondente ao peso até 1 ¼ tola. Carta com trânsito em Londres a 10 de Julho.de 1841, carimbo circular 
batido a vermelho. Carimbo retangular batido a preto “SHIP LETTER”.

250.00

367 F * Macau – Carta do período pré-adesivo remetida de Macau (28.12.1840) para Londres com trânsito por 
Calcutá e Bombaim. Daqui pelos barcos da East Índia Company para Alexandria via Suez (overland) e 
pela Peninsular and Oriental Steam Navigation para Inglaterra. Esta carta poderá ser uma das primeiras 
em que o responsável pelo correio em Macau era a East Indía Company, sucedendo a um período em 
que não havia responsável do correio. Foi porteada em 8 annas correspondente ao peso até 1 ¼ tola. 
Carta recebida em Londres a 19 de Junho.de 1841, carimbo circular batido a vermelho. Carimbo retan-
gular batido a preto “INDIA LETTER / LIVERPOOL”.

250.00

368 F * Macau – Capa de carta do período pré-adesivo remetida de Macau (12.12.42) para Liverpool (27.04.43) 
com trânsito por Calcutá e Bombaim. Daqui pelos barcos da East Índia Company para Alexandria via 
Suez (overland) e pela Peninsular and Oriental Steam Navigation para Inglaterra. Esta carta circulou no 
período em que o correio de Macau estava a cargo do Governo Britânico. Foi porteada à chegada com 
1s e 2p correspondente ao peso até 1 ¼ tola. Carta com trânsito em Londres a 27 de April.de 1843, 
carimbo circular batido a vermelho. Carimbo retangular batido a preto “SHIP LETTER”.

250.00

369 « 1884 - Coroa. Lote com seis selos: MF1, 5 reis, preto (12 ¾), MF4b, 25 reis, carmim rosa (13 ½), MF5c, 
40 reis, azul (13 ½), MF7, 100 reis lilás (12 ¾), MF8b, 200 reis laranja (13 ½) e MF9, 300 reis castanho 
(12 ¾). Selo de 5 reis com goma original sem charneira e restantes sem goma. Valor de catálogo € 
356.00.

60.00

370 R« Reimpressões de 1885 * 1884 - Coroa. MF2, 10 reis amarelo, denteado 13 ½, papel liso espesso. Qua-
dra, sem reparações, com leves pontos de ósido em duas reimpressões. Valor de catálogo € 280.00.

40.00

371 8 1884 - Coroa. MF 1/9. Série incompleta (falta selo de 100 reis) usada, sem defeitos nem reparações, 
com selos de 5 reis, 10 reis, 25 reis, 40 reis, 50 reis e 200 reis em denteado 13 ½. Restantes em den-
teado 12 ¾. Valor de catálogo € 275.00.

40.00

372 8 1884 - Coroa. MF 1/9. Série completa usada, sem defeitos nem reparações, com de 200 reis em den-
teado 13 ½. Restantes em denteado 12 ¾. Algumas irregularidades no denteado, normais nos selos em 
papel liso fino. Valor de catálogo € 522.00.

90.00

373 R«« Reimpressões de 1905 * 1884. Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1905, com goma 
original, sem reparações, com aflorações de óxido em alguns valores. Lote a ver. Valor de catálogo € 
675.00.

90.00

374 «/8 1884 - Coroa, com sobretaxa. MF10, 80 s/ 100 reis lilás malva, denteado 12 ¾, papel liso fino. Lote 
com dois selos: um em estado de novo, sem goma como emitido e outro em usado. Valor de catálogo 
€ 140.00.

30.00

375 F « 1885 - Coroa, com sobretaxa. MF11 + 11c, 5 s/ 25 reis risa, denteado 12 ¾, papel liso fino, sem goma 
como emitidos. Lote composto por par horizontal com “barra grossa”, e “e” de “Reis” sem acento no pri-
meiro selo + selo isolado com “barra fina”. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo 
€ 100.00.

25.00

376 F « 1885 – Coroa, com sobretaxa. MF14d + 14e, 20 s/ 50 reis verde, papel liso fino, denteado 13 ½. Folha 
completa com 28 selos novos, sem goma como emitidos, com alguns selos a soltar-se, com aflorações 
de óxido. Selos nas posições 5, 6, 7, 8, 16, 25, 26, 27 e 28 com “s subido” Raro exemplar em folha 
completa. Valor de catálogo € 2090.00.

350.00

377 F «/8 1885 - Coroa, com sobretaxa. MF15b, 40 s/ 50 reis, denteado 13 ½, papel liso fino. Lote com dois se-
los, um em estado de novo, sem goma como emitido e outro em estado de usado. Valor de catálogo € 
340.00.

80.00
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378 8 1885/86 - Coroa. Novas cores. MF 16/21. Série incompleta (falta selo de 25 reis) em estado de usado, 
incluindo selo de 50 reis azul em par horizontal e + um par de 10 reis verde e todos em denteado 12 ¾, 
com exceção 20 reis em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 287.00.

40.00

379 R« Reimpressões de 1885 * 1885/86 - Coroa. Novas cores e valores. MF 16/21. Série completa, sem goma 
como emitidos, sem reparações com alguns pontos de óxido. Lote a ver. Valor de catálogo € 490.00.

60.00

380 R««« Reimpressões de 1905 * 1885/86 - Coroa. Novas cores e valores. MF 16/21. Série completa com goma 
original sem charneira, sem reparações com aflorações de óxido. Lote a ver. Valor de catálogo € 510.00.

50.00

381 « 1885 - Coroa, com sobretaxa. MF 22/23. Lote composto por 3 selos novos, emitidos sem goma (5 reis 
s/ 25 reis, denteado 12 ¾ + 10 s/ 50 reis em denteados 12 ¾ e 13 ½, barra fina) e 4 usados (5 s/ 25 reis 
denteado 12 ¾, 10 s/ 50 reis, denteado 12 ¾ com barra fina e barra grossa e em denteado 13 ½, barra 
grossa). Tipos de barras não catalogadas no Mundifil, mas catalogadas no Yang. 

50.00

382 F « 1887 - Coroa, com sobretaxa. MF 24/28. Série incompleta (falta selo de 10 s/ 200 reis), sobrecarga tipo 
A, nova sem goma como emitidos, em denteado 13 ½, com exceção de 5 s/ 100 reis em denteado 12 ¾. 
Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 258.00.

60.00

383 FRG 1887 - Coroa, com sobretaxa. MF26, 10 reis s/ 80 reis, papel liso, denteado 13 ½, sobrecarga A. Par 
vertical em pequeno fragmento. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

384 «« 1885/87 - Coroa, com sobretaxa. MF22/23 + MF24/28. FALSOS FOURNIER. As duas séries em estado de 
novo com a sobrecarga a preto “FAUX”, papel liso, denteado 12 ¾, incluindo réplica de carimbo falso de 
Macau.

40.00

385 F « 1887 - Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. Lote com 3 selos: MF29, 5 reis s/ 10 reis, verde e 
amarelo + MF29a, 5 reis s/ 20 reis, verde e amarelo + MF29c, 5 reis s/ 60 reis. Exemplares, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 450.00.

100.00

386 F « 1887 - Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29c, 5 reis s/ 60 reis, verde e amarelo. Bloco com 9 
selos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.350.00.

150.00

387 F « 1887 - Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29c, 5 reis s/ 60 reis, verde e amarelo. Par horizon-
tal, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 300.00.

50.00

388 F « 1887 - Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. Lote com dois selos: MF30, 10 reis s/ 10 reis, verde 
e amarelo + MF30c, 10 reis s/ 60 reis, verde e amarelo. Exemplares, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 380.00.

80.00

389 F « 1887 - Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF31a, 40 reis s/ 20 reis, verde e amarelo. Exemplar, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 260.00.

65.00

390 F ««/« 1887 - D. Luís I, fita direita. Impressão com relevo. MF 32/41. Série completa em denteado 12 ¾, com 
goma original e charneira, com exceção selos de 5, 20 e 200 reis sem goma. Três selos com ligeiros 
pontos de óxido. Valor de catálogo € 555.00.

100.00

391 F « 1887 - D. Luís I. MF 32/35 + 37/38 + 40, 5 reis preto, 19 reis verde, 20 reis rosa, 25 reis violeta, 50 reis 
azul, 80 reis cinzento e 200 reis cinzento-violeta. Lote com 7 selos novos, papel porcelana, denteados 
12 ¾ e 13 ½, com traço preto de 16,5mm. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1885. B 
e R. Valor de catálogo € 685.00.

200.00

392 FRG 1887 - D. Luís I, fita direita. Impressão com relevo. Lote com dois fragmentos: um com selo de 20 reis 
rosa, MF34 e outro com selos de 50 reis azul e 100 reis castanho amarelo, MF37 e 39, todos em den-
teado 12 ¾.

40.00

393 F 8 1892/93 - D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF42, 2 ½ reis s/ 10 reis verde, papel porcelana, dentea-
do 12 ¾. Exemplar usado com a variedade “2” no número inteiro “subido”. Não catalogado. Catalogado 
pelo Yang (42c).

30.00

394 « 1892/93 - D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 42/45. Série completa em estado de novo, sem goma 
como emitidos, em papel porcelana, denteado 12 ¾, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo 
€ 98.00.

25.00

395 PRV 1893/94 - D. Carlos I. Jornaes. 2 ½ reis, castanho. Bloco com 10 provas reduzidas, de todos selos emi-
tidos para as colónias portuguesas, não denteadas, em papel liso amarelado, provavelmente produzida 
para fins publicitários.

25.00

396 ««/« 1892/93 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 46/58. Série completa em denteado 11 ¾ + selos de 2 ½ em 
denteado 12 ¾ e 13 ½. Exemplares novos, sem goma a maioria como emitidos, sem reparações, com 
ligeiros pontos de óxido em 3 selos. Valor de catálogo € 479.50.

100.00

397 F «/8 1894 - D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. Valores em moeda local. 
MF60, 1 avos s/ 5 reis preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Lote com 3 selos: um com a sobrecarga 
INVERTIDA (usado), e dois selos normais em estado de novo e usado. Valor de catálogo € 102.00.

30.00

398 F 8 1894 - D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. Valores em moeda local. 
MF62, 4 avos s/ 25 reis violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com a sobretaxa e sobrecarga INVERTIDAS. Valor de catálogo € 90.00.

30.00

399 8 1894 - D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. Valores em moeda local. Lote 
com 3 selos usados, sem defeitos nem reparações, em papel porcelana, denteado 13 ½: MF63b, 5 avos 
s/ 40 reis castanho + MF64d, 8 avos s/ 50 reis azul e MF66b, 16 avos s/ 100 reis castanho-amarelo. 
Valor de catálogo € 187.00.

40.00

400 F 8 1894 - D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. Valores em moeda local. 
MF67, 31 avos s/ 200 reis, cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com a sobrecarga “PROVISORIO” deslocada e sobretaxa oblíqua. B e R.

50.00

401 F 8 1894 - D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. MF69 + 69b, 5 avos s/ 30 avos 
s/ 200 reis cinzento-violeta, papel porcelana. Dois exemplares usados em denteados, 12 ¾ e 13 ½. Valor 
de catálogo € 200.00.

40.00

402 F « 1894 - D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. MF69b, 5 avos s/ 30 avos s/ 
200 reis cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitidos, 
sem reparações, com dois pontos de óxido. Valor de catálogo € 200.00.

40.00
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403 « 1902 - D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF110 + 110a, 18 avos s/ 300 laranja, papel porcelana, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Lote com dois selos, um em denteado 12 ¾ e outro 
em 13 ½. Valor de catálogo € 86.00.

25.00

404 « 1902 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 111/123. Série completa, sem goma, sem repa-
rações, com alguns dentes curtos no selo de 18 avos s/ 2 ½ reis, denteado 12 ¾. Selo de 6 avos s/ 100 
reis em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 180.00.

50.00

405 * 1902 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF117a, 6 s/ 200 reis azul s/ azul, papel porcela-
na, denteado 11 ¾. Lote com dois sobrescritos: um circulado de Macau (26.08.10) para Hong Kong 
(27.08.10) e outro com dois selos bipartidos circulado em Macau (27.08.10).

30.00

406 F * 1902 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa + D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO”. 
Sobrescrito circulado registado de Macau (08.08.10) para Hong Kong (09.08.10) com selo bipartido de 
6 avos s/ 200 reis, MF117a + 10 avos azul-esverdeado, MF127, para pagar: 3 avos pelo primeiro porte 
para cartas remetidas para Hong Kong com peso até 20g e 10 avos pelo prémio de registo. MB e MR.

125.00

407 F * 1902 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Sobrescrito circulado registado de Macau (14.07.05) 
para Dresden / Alemanha (13.08.05) com trânsito por Hong Kong (15.07.05), com selos de 18 avos s/ 
300 reis, MF123, 18 avos s/ 150 reis, MF122, 18 avos s/ 75 reis, MF121 e 6 avos s/ 200 reis, MF117. R.

100.00

408 « 1902 - D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 124/128. Série completa, sem 
goma, como emitidos na generalidade, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 135.00.

30.00

409 F « 1903 - D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF129b, 2 avos verde. Exemplar sem goma, como 
na generalidade emitidos, sem defeitos nem reparações, com o valor e legenda INVERTIDOS.

30.00

410 « 1903 - D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF 129/139. Série completa, sem goma, como 
emitidos na generalidade, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 215.00.

50.00

411 * 1903 - D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF130b, ardósia, papel liso, denteado 11 ¾. So-
brescrito circulado de Macau (17.10.10) para Hong Kong (18.10.10) com 4 selos bipartidos. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

25.00

412 F « 1910 - Selos de porteado, com sobretaxa. MF 141/143. Série completa, sem goma como emitidos na 
generalidade, sem defeitos nem reparações, com a barra mais fina “PARTIDA” no selo de 2 avos (não 
catalogada). Valor de catálogo € 150.00.

40.00

413 F 8 1910 - Selos de porteado, com sobretaxa. MF141, ½ avo verde azul, papel liso, denteado 11 ¾. Folha 
completa com 28 selos, usada, sem defeitos nem reparações, com alguns selos com uma linha branca 
na barra grossa. Valor de catálogo € 280.00.

55.00

414 F ««/« 1911 - Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144 + MF144a + 144b, 1 avo s/ 5 reis castanho, bistre e 
preto, papel liso, denteado 12. Lote com 3 selos, com e sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com sobretaxa normal, com SOBRETAXA INVERTIDA e sem “1” em “AVO”. Valor de catá-
logo € 167.00.

50.00

415 F 8 1911 - Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144 + MF144b, 1 avo s/ 5 reis castanho, bistre e preto, papel 
liso, denteado 12. Par horizontal, usado, sem defeitos nem reparações, com um dos selos sem “1” em 
“AVO”. Valor de catálogo € 73.00.

20.00

416 PI 1911 - Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144, 1 avo s/ 5 reis castanho, bistre e preto, papel liso, 
denteado 12 em postal ilustrado circulado em Macau (24.10.11). B e R.

25.00

417 F « 1911 - D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF145, 2 avos s/ 4 avos carmim. Exemplar completo, novo, 
sem goma como emitido, com “2” do selo da metade superior “partido” + “2” da metade inferior impresso 
mais à direta e com tamanha maior.

30.00

418 F FRG 1911 - D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF145b, 2 avos s/ 4 avos carmim, Metade superior de selo 
sobre fragmento, com a SOBRETAXA INVERTIDA. B e R.

40.00

419 F * 1911 - D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF145, 2 avos s/ 4 avos carmim, papel liso a pontinhado leve, 
denteado 11 ¾. Metade de selo em sobrescrito circulado de Macau (22.11.11) para Hong Kong (23.11.11). 

25.00

420 F « 1911 - D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa a vermelho. MF146, 5 avos s/ 10 avos azul-esverdeado (Pro-
visorio), Duas metades fixadas por charneira, provavelmente oriundas do mesmo selo, mas separados 
por corte à tesoura.

35.00

421 F FRG 1911 - D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa a vermelho. MF146a, 5 avos s/ 10 avos azul-esverdeado 
(Provisorio), Metade inferior de selo sobre fragmento, com a SOBRETAXA INVERTIDA. B e R.

75.00

422 F * 1903/1911 - D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores + Estampilha fiscal, com sobretaxa + D. Car-
los I Mouchon, com sobretaxa. Sobrescrito circulado registado de Macau (30.08.11) para Hong Kong 
(31.08.11), com selo de 4 avos carmim, MF131 + selo de 1 avo s/ 5 reis, MF144 + metade de selo de 
2 avos s/ 4 avos, MF145 e metade de selo de 5 avos s/ 10 avos (PROVISORIO), sobretaxa vermelha, 
MF146, perfazendo o porte de 12 avos para pagar: 2 avos pelo porte simples de uma carta remetida 
para Hong Kong, com o peso até 20g e 10 avos pelo prémio de registo. Selo de 4 avos com defeitos.

100.00

423 F « 1911 - Etiqueta. MF147, 1 avo, preto, papel avergoado, denteado 12. Exemplar novo, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 540.00.

125.00

424 F * 1911 - Etiqueta. MF148, 2 avos, preto, papel pontinhado, denteado 12, em sobrescrito circulado de 
Macau (10.08.11) para Hong Kong (11.08.11). MB e R.

150.00

425 « 1911 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 149/164. Série comple-
ta, sem goma como emitidos na generalidade, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 155.00.

40.00

426 F * 1911/33 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + Ceres, com sobreta-
xa. Sobrescrito circulado de Macau (11.12.31) para os EUA, com trânsito por Hong Kong (12.12.31) com 
selos de 8 avos castanho cinzento, MF156 + selo de 12 avos s/ 14 avos violeta, MF265. B e R.

50.00

427 F 8 1913 - D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF167b, 6 avos s/ 10 reis verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com a SOBRECARGA “REPUBLICA” INVERTIDA.

40.00
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428 F « 1913 - D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF168b, 6 avos s/ 40 reis castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como 
emitido, sem defeitos nem reparações, com a SOBRECARGA “REPUBLICA” INVERTIDA.

40.00

429 « 1913 - D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF169, 
18 avos s/ 20 reis rosa, denteado 12 ¾, papel porcelana. Quadra, bordo de folha, sem goma como emi-
tidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

430 F 8 1913 - D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF169a, 18 avos s/ 20 reis rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com a SOBRECARGA “REPUBLICA” INVERTIDA.

40.00

431 F 8 1913 - D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF171b, 18 avos s/ 300 reis laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com a SOBRECARGA “REPUBLICA” INVERTIDA.

40.00

432 F « 1913 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF172a, 6 avos s/ 10 reis violeta vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾, com a SOBRECARGA 
VERMELHA. Valor de catálogo € 90.00.

30.00

433 F « 1913 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF175a, 6 avos s/ 80 reis verde-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Dois exemplares novos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, um com a SOBRECARGA “REPUBLICA” INVER-
TIDA, com ligeira transparência, e outro com a SOBRECARGA DESLOCADA.

40.00

434 F « 1913 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 172, 6 
avos s/ 10 reis violeta vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 700.00.

150.00

435 « 1913 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 172/181. 
Série completa, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 170.00.

40.00

436 F FRG 1912 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga REPUBLICA local e sobretaxa tipografada também 
localmente. MF182, 2 avos s/ 18 avos s/ 20 reis violeta vermelho, papel porcelana e denteado 11 ¾. 
Exemplar usado sobre fragmento, sem defeitos nem reparações, com a SOBRECARGA “REPUBLICA” 
INVERTIDA. Não catalogado.

75.00

437 F 8 1912 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga REPUBLICA local e sobretaxa tipografada também 
localmente. MF183, 2 avos s/ 18 avos s/ 50 reis azul-claro, papel porcelana e denteado 11 ¾. Exemplar, 
usado, sem defeitos nem reparações, com a SOBRETAXA MUITO DESLOCADA. Não catalogado.

30.00

438 * 1912 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga REPUBLICA local e sobretaxa tipografada tam-
bém localmente. MF183, 2 avos s/ 18 avos s/ 50 reis azul-claro, sobre sobrescrito circulado de Macau 
(14.10.13) para Hong Kong (15.10.13). MB.

20.00

439 « 1913 - D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente. MF184, 2 avos s/ 18 avos s/ 75 reis carmim. 
Folha completa com 28 selos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catá-
logo € 280.00.

55.00

440 F 8 1912 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga REPUBLICA local e sobretaxa tipografada também 
localmente. MF184a, 2 avos s/ 18 avos s/ 75 reis carmim, papel porcelana e denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com a SOBRETAXA 
INVERTIDA. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

441 * 1912 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga REPUBLICA local e sobretaxa tipografada tam-
bém localmente. MF184, 2 avos s/ 18 avos s/ 75 reis carmim, sobre sobrescrito circulado de Macau 
(20.10.13) para Hong Kong (21.10.13). MB.

20.00

442 F « 1913 - D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente. MF185, 2 avos s/ 18 avos s/ 150 reis carmim 
s/ rosa. Folha completa com 28 selos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 280.00.

55.00

443 F 8 1912 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga REPUBLICA local e sobretaxa tipografada também 
localmente. MF185a, 2 avos s/ 18 avos s/ 150 reis carmim s/ rosa, papel porcelana e denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com a SOBRETAXA INVERTI-
DA. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

444 F « 1913 - D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente em selos com a sobrecarga REPU-
BLICA da Casa da Moeda. MF198, ½ avo s/ 5 avos castanho amarelo, papel liso, denteado 11 ¾. Folha 
completa com 28 selos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com variedade “1 
pequeno” na posição 25 e “2 partido” na posição 5. Valor de catálogo € 804.00.

160.00

445 F «/8 1913 - D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF198a, ½ avo s/ 5 avos, castanho amarelo, papel liso, 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com dois selos, um em estado de novo, sem goma como 
emitidos e outro usado sobre fragmento, sem defeitos nem reparações, com a SOBRETAXA INVERTI-
DA. Valor de catálogo € 125.00.

30.00

446 F « 1913 - D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF199, 4 avos s/ 8 avos, castanho cinzento, papel liso, 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com a SOBRETAXA DESLOCADA. Não catalogada.

25.00

447 F « 1913 - D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF199a, 4 avos s/ 8 avos, castanho cinzento, papel liso, 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Quadra nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repa-
rações, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

448 F « 1913 - D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF 198/201. Série completa, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 218.00.

50.00

449 F PI 1913 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo da Índia, com sobrecarga REPUBLICA. 
MF205, 4 avos verde amarelo em postal ilustrado circulado de Macau (31.10.14) para Inglaterra. B e R.

40.00

450 F «««/« 1914 - Ceres. Lote composto por dois selos em papel porcelana, denteado 15x14: MF210, ½ avo sépia, 
com goma original sem charneira, com um ponto de óxido, com a taxa e legenda INVERTIDAS + MF211, 
1 avo preto, sem goma e sem defeitos nem reparações com DUPLA IMPRESSÃO da taxa e legenda.

30.00
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451 PI 1914 - Ceres. MF211, 1 avo preto, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal em postal ilustrado 
circulado de Macau (19.05.19) para Lisboa (18.07.19). B.

20.00

452 PI 1914 - Ceres. Postal ilustrado circulado de Macau (14.10.25) para Lisboa com selos de 1 avo preto, 
papel pontinhado, denteado 12x11 ½, MF211f + 2 avos verde-claro, papel pontinhado, denteado 12x11 
½, MF212m. B.

25.00

453 PRV 1914 - Ceres. Lote composto por prova isolada de cor em verde-cinzento, não denteada, papel porcela-
na, sem impressão da taxa e legenda + par vertical de provas de cor em castanho-claro, bordo de folha, 
não denteadas, em papel liso, sem impressão da taxa e legenda.

30.00

454 PRV 1914 - Ceres. Tira horizontal de 3 provas de cor em violeta (cor aprovada para a taxa de 6 avos) em 
papel liso, não denteadas, com moldura, sem impressão do valor e da legenda, tidas como saídas clan-
destinamente da Casa da Moeda. 

25.00

455 F AR 1913/15 - Ceres. Aviso de receção de carta remetida de Macau (19.05.31) para Viana do Castelo 
(15.06.31) e retorno por Lisboa (16.06.31) com selos de 1 avo preto, papel liso, denteado 12x11 ½, 
MF211f e 6 avos violeta, papel porcelana, denteado 15x14, MF215. Exemplar sem reparações com 
furos de arquivo. R.

30.00

456 ««« 1914 - Ceres. Lote composto por bloco com 10 selos novos, com goma original (algumas falhas na 
goma), sem charneira, da taxa de 10 avos azul, papel porcelana, denteado 15x14, MF217 + tira horizon-
tal de 5 selos de 12 avos bistre, papel porcelana, denteado 15x14, goma original sem charneira, MF218. 
Valor de catálogo € 165.00.

30.00

457 F « 1915 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. 
MF228a, 6 avos s/ 10 reis violeta vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, com a SOBRECARGA INVERTIDA.

40.00

458 F * 1915 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO e sobrecarga REPUBLICA, ambas da Casa 
da Moeda. MF241, 10 avos azul-esverdeado, papel liso, denteado 11 ¾ em sobrescrito circulado de 
Macau (12.10.22) para os EUA (13.11.22) com trânsito por Hong Kong (13.10.22). MB e R.

50.00

459 F « 1919 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + D. Carlos I, tipo Diogo 
Neto. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + Ceres, com sobretaxa tipo-
grafada localmente. Lote com 3 selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
SEM CORTES DE TESOURA: MF243, ½ avo s/ 5 avos castanho + MF245, 2 avos s/ 6 avos s/ 80 reis 
verde-claro + MF246, 2 avos s/ 6 avos castanho-vermelho. Valor de catálogo € 460.00.

125.00

460 F 8 1919 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + D. Carlos I, tipo Diogo 
Neto. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + Ceres, com sobretaxa tipo-
grafada localmente. Lote com 3 selos usados: MF243, ½ avo s/ 5 avos castanho + MF244, 2 avos s/ 6 
avos s/ 25 reis verde + MF246, 2 avos s/ 6 avos castanho-vermelho (com corte de tesoura e defeito no 
denteado). Valor de catálogo € 315.00.

50.00

461 F * 1919 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, 
com sobretaxa tipografada localmente. MF245, 2 avos s/ 6 avos s/ 80 reis verde-claro, papel porcelana, 
denteado 11 ¾, sem corte de tesoura, em sobrescrito circulado de Macau (26.02.20) para Hong Kong 
(27.02.20). MB e MR.

100.00

462 8 1924 - Ceres. MF247/257. Série completa em usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo 
€ 580.00.

100.00

463 * 1912/24 - Ceres + Ceres. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado de Macau (18.06.26) para San-
tarém (23.07.26) com selos de 1 avo preto, papel liso, denteado 12x11 ½, MF211f + selo de 4 avos 
amarelo, papel liso, denteado 12x11 ½, MF249. MB.

25.00

464 ««« 1931/33 – Ceres. Com sobretaxa. MF266, 15 avos s/ 16 avos ardósia, papel liso médio, denteado 12x11 
½, estrelas III/IV. Bloco com 28 selos novos, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações e com boa cor. Valor de catálogo € 364,00.

50.00

465 8 1934 - Padrões. MF268/288. Série completa com selos usados, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 185.00.

40.00

466 * 1934 - Padrões. Sobrescrito circulado de Macau (01.07.369) para Shangai e reexpedida para Hong 
Kong, com selos de ½ avo (par) bistre, MF268 e 4 avos preto, MF272.

25.00

467 * 1934 - Padrões. MF270, 2 avos verde-escuro em sobrescrito de reduzidas dimensões (cartões de visita) 
circulado em Macau.

20.00

468 * 1934 - Padrões. MF273, 5 avos cinzento em sobrescrito lançado a bordo de paquete de Macau para 
Hong Kong (12.08.38). B.

25.00

469 ««« 1938 - Império Colonial Português. MF 298/299 + 302/305. Lote com 6 selos novos com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, dois quais 4 são fecho de série. Valor de catálogo € 390.00.

80.00

470 * 1940 - Padrões, com sobretaxa. MF308, 5 avos s/ 8 avos azul-claro. Par horizontal em sobrescrito circu-
lado de Macau (05.04.41) para Hong Kong (06.04.41).

30.00

471 8 1941 - Império Colonial Português, com sobretaxa. MF316, 3 avos s/ 6 avos, cinzenta ardósia. Quadra 
usada. Valor de catálogo € 164.00.

30.00

472 * 1942 - Padrões. Litografados localmente. Lote composto por selos novos, sem charneira como emitidos, 
sem defeitos nem reparações: MF317, 1 avo, quadra, bordo de folha com inscrições + MF318, 2 avos 
verde-cinzento, quadra canto de folha + MF321, 10 avos laranja, tira horizontal de 3 selos, bordo de folha 
+ MF323, 30 avos verde amarelo, quadra + MF324, 40 avos violeta, quadra. Valor de catálogo € 265.00.

60.00

473 FDC 1942 - Padrões. Litografados localmente. Sobrescrito do 1.º dia de circulação, circulado com selos de 1 
avo, 2 avos e 3 avos, MF 317/319 em Macau (01.11.42).

25.00

474 F «« 1948 - Motivos locais. MF 327/338. Série completa nova, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 430.00.

85.00

475 F * 1948 - Motivos locais. Sobrescrito circulado registado de Macau (27.10.50) para os EUA (25.11.50) com 
quadra de 1 avo, MF327, selo isolado de 8 avos, MF330 e par de 20 avos, MF332. B e R.

25.00
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476 * 1938/1948 - Império Colonial Português + Motivos locais. Sobrescrito circulado registado de Macau 
(26.07.49) para Lisboa (06.08.49) com trânsito por Hong Kong (28.07.49) com par de selos de 8 avos, 
MF295 e par de 1P 335. B e R.

40.00

477 F «« 1948 - Motivos locais. MF332, 20 avos azul. Par vertical, novo, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, NÃO DENTEADO entre os selos. MB e MR.

75.00

478 F PM 1949 – Motivos locais * Colina de S. Jerónimo. Postal ilustrado fotográfico com imagem da Colina de 
S. Jerónimo concordante com selo de 20 avos MF332, obliterados com carimbo da Estação Central de 
Macau (10.08.53).

25.00

479 ««« 1949 - 75.º Aniversário da UPU. MF340, 32 avos lilás castanho. Lote com dois selos novos, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 370.00.

65.00

480 F ««« 1949 – 75.º Aniversário da União Postal Universal. MF340, 32 avos, papel esmalte, denteado 14 ¼. 
Quadra com selos novos, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 740.00.

90.00

481 * 1949 - Motivos locais + 75.º Aniversário da UPU. Sobrescrito circulado registado por via aérea de Macau 
(23.01.50) para Lisboa (01.02.50) com selos de 1 avo, MF327, 2 avos (3), MF328, 3 avos, MF329, 10 avos, 
MF331, 20 avos (3), MF332 e tira de 3 selos de 32 avos, MF340. Sobrescrito com alguma falta de papel.

40.00

482 F PM 1950/51 – Motivos locais. Novas cores * Uma residência. Postal ilustrado fotográfico com imagem de 
uma residência concordante com selo de 1 avo MF341, obliterados com carimbo da Estação Central de 
Macau (10.08.53).

25.00

483 F PM 1950/51 – Motivos locais. Novas cores * Baia da Praia Grande. Postal ilustrado fotográfico com imagem 
da baía da Praia Grande concordante com selo de 8 avos MF344, obliterados com carimbo da Estação 
Central de Macau (12.08.53).

25.00

484 F PM 1950/51 – Motivos locais. Novas cores * Porta do Cerco. Postal ilustrado fotográfico com imagem de 
Porta do Cerco, concordante com selo de 1P castanho MF348, obliterados com carimbo da Estação 
Central de Macau (10.08.53).

35.00

485 * 1950/51 - Motivos locais. Nova cores + Ano Santo. Sobrescrito circulado por via aérea de Macau 
(04.05.51) para o Canadá, com selos de 2 avos, MF342, par de 10 avos, MF345 e par de 50 avos, 
MF350. B.

25.00

486 « 1950 - Vinheta tipo “Dragão”. MF 351/354. Série completa em blocos de 8 selos, bordo de folha, novos, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 160.00.

35.00

487 * 1951 - Vultos do Oriente. MF359, 10 avos. Quadra em sobrescrito circulado da Taipa (10.11.54) para 
Macau (10.11.54). Carimbo oval batido a preto “C.T.T / TAIPA”.

25.00

488 * 1954/75 - 4.º Centenário da Fundação da Cidade de S. Paulo + Centenário do Hospital Central de 
Macau + 1.º Aniversário do 25 de Abril + Ponte Macau-Taipa. Sobrescrito circulado registado de Macau 
(03.03.76) para o Canadá com 16 selos de 39 avos, MF385 + 15 avos MF433 + 1P MF439 + 20 avos 
MF435, na frente do sobrescrito + 19 selos de 39 avos MF385, no verso.

30.00

489 ««« 1972 - Cinquentenário da Travessia Aérea Lisboa - Rio de Janeiro. MF430, 5P. Quadra com goma origi-
nal sem charneira. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

490 ««« 1972 - Centenário do teatro de D. Pedro V, de Macau. MF431, 2P. Bloco com 25 selos, canto de folha, 
com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 325.00.

50.00

491 ««« 1974 - Ponte Macau-Taipa. MF 435/436. Lote composto por séries completas em blocos de 9 selos e em 
quadras. Exemplares novos, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 260.00.

50.00

492 F AR 1974 - Ponte Taipa-Macau. Aviso de receção de carta circulada registada de Macau (09.03.76) para 
Lisboa (16.03.76) com par de selos de 20 avos, MF435. MB e MR.

30.00

493 F Q 1936 – Correio aéreo * Padrões com sobrecarga + Império Colonial Português * Correio aéreo. Sobres-
crito circulado de Macau (12.12.38) para Lisboa (28.12.38), com o peso de 8,5g, com trânsito por Hong 
Kong (15.12.38) com selo de 50 avos MF CA13, 5 avos s/ 6 avos castanho, MF CA3, e 10 selos de 7 
avos MF CA4. Ligação de Hong Kong a Singapura pela PAA e de Singapura a Brindisi pela Imperial 
Airways. Carimbo retangular batido a azul com a via aérea a utilizar.

50.00

494 Q 1936 – Correio aéreo * Padrões com sobrecarga + Império Colonial Português * Correio aéreo. Sobres-
crito circulado de Macau (18.07.38) para Lisboa (01.08.38), com o peso de 10g, com trânsito por Hong 
Kong (21.07.38) com selo de 1 avo, MF269, 8 selos de 5 avos s/ 6 avos castanho, MF CA3, e bloco com 
10 selos de 8 avos MF CA5. Selos de 8 avos com variedades tipo II nos selos 1, 2, 6 e 7. Ligação de 
Hong Kong a Singapura pela PAA e de Singapura a Brindisi pela Imperial Airways. Carimbo retangular 
batido a azul com a via aérea a utilizar.

50.00

495 Q 1937 - 1.º Voo Macau / EUA pela Trans-Pacific Route. Sobrescrito circulado de Macau (28.04.37) para 
Nova York, com trânsito por S. Francisco (04.05.37) com selo de 3P verde-esmeralda, tipo Padrões, 
MF287 e 5 avos s/ 6 avos castanho tipo Padrões, com sobretaxa, MF CA3. B e R.

40.00

496 Q 1937 - 1.º Voo Macau / EUA pela Trans-Pacific Route. Sobrescrito circulado de Macau (28.04.37) para 
Ohio, com trânsito por Guam (30.04.37) com selo de 1P azul cinzento, tipo Padrões, MF285. B e R.

30.00

497 F ««« 1938 - Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INETERNACIONAL 
DE NOVA YORK 1939-1940. MF 13a, 50 avos, castanho avermelhado. Exemplar com goma original sem 
charneira, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 430.00.

150.00

498 F ««« 1938 - Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INETERNACIONAL 
DE NOVA YORK 1939-1940. MF 13a, 50 avos castanho avermelhado. Exemplar com goma original sem 
charneira, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM SOBRECARGA FALSA 
A VERDE CLARO. MR

300.00

499 F * 1938 - Correio aéreo. Império Colonial Português. MF CA12, 20 avos verde. Tira horizontal com 3 selos 
em sobrescrito, com o peso de 5g, circulado por via aérea de Macau (30.05.39) para Lisboa (12.06.39) 
com trânsito por Hong Kong (01.06.39). MB.

40.00
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500 * 1969/1979 - Correio aéreo * Vistas de Macau, com sobretaxa + Selos do Correio Ordinário com sobreta-
xa + 4.º Centenário da Misericórdia de Macau. Sobrescrito circulado de Macau (26.12.79) para a Suíça 
com selos de 50 avos MF423, 2,00P s/ 2,20P, MF448 + 70 avos s/ 76 avos, MF CA21. MB.

20.00

501 DOC 1960 - Correio aéreo. Vistas de Macau. MF CA20, 10 patacas. Talão de registo de encomenda postal 
remetida de Macau (04.10.72) com bloco de 10 selos + um par no total de 120 patacas. MR.

40.00

502 BLC««« 1983 - Planta Medicinais de Macau. MF BLC1. Exemplar novo com goma original sem charneira. Valor 
de catálogo € 180.00.

35.00

503 BLC««« 1985 - Borboletas da região. MF BLC3. Exemplar novo com goma original sem charneira. Valor de 
catálogo € 130.00.

25.00

504 BLC««« 1986 - Instrumentos Musicais Regionais. MF BLC4. Exemplar novo com goma original sem charneira. 
Valor de catálogo € 220.00.

50.00

505 FM««« 1985 - 25.º Aniversário do Museu de Luís de Camões. MF FM1. Exemplar novo com goma original sem 
charneira. Valor de catálogo € 400.00.

80.00

506 FM««« 1992 - Deuses da Mitologia Chinesa (1.º grupo). MF FM10. Exemplar novo, com goma original sem 
charneira. Valor de catálogo € 220.00.

50.00

507 F PRV 1904 - Porteado. Emissão regular. Prova de cor em azul sobre papel colorido, liso médio, salmão escuro, 
individual, não denteada, com margens normais a luxo, sem impressão da taxa e legenda. B e R.

30.00

508 F PRV 1904 - Porteado. Emissão regular. Prova de cor em castanho-vermelho, individual, sobre papel esmalte, 
não denteada, com margens de luxo, com esquadria, sem impressão da taxa e legenda. B e R.

40.00

509 F PRV 1904 - Porteado. Emissão regular. Prova de cor em verde-azul, individual, sobre papel liso médio, não 
denteada, com margens de luxo, com esquadria, sem impressão da taxa e legenda. B e R.

40.00

510 F PRV 1904 - Porteado. Emissão regular. MF POR8, 20 avos. Prova de cor em cinzento-claro (cor não aprova-
da para a taxa), sobre papel pontinhado, não denteada, com margens de luxo. B e R.

30.00

511 « 1904 - Porteado. Emissão regular. MF POR 1/11. Série completa nova sem goma, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 170.00.

40.00

512 8 1904 - Porteado. Emissão regular. MF POR 1/11. Série completa usada, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 136.00.

30.00

513 « 1914 - Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF POR12/22. 
Série completa nova, sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 135.00.

30.00

514 ««« 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, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 308.00.

45.00

515 ««« 1914 - Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF POR27, 5 
avos laranja. Folha completa com 28 selos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 432.00.

60.00

516 « 1914 - Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF POR28, 
8 avos castanho. Folha completa com 28 selos, sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 336.00.

45.00

517 « 1914 - Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF POR29, 12 
avos castanho lilás. Bloco com 24 selos sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 336.00.

45.00

518 « 1914 - Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF POR31a, 
40 avos carmim. Exemplar sem goma, sem defeitos nem reparações, com DUPLA SOBRECARGA A 
VERDE E VERMELHO. Valor de catálogo € 42.00.

15.00

519 ««/« 1914 - Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF POR23/33. 
Série incompleta nova (falta selo de 8 avos), mista com selos com goma original e charneira e selos sem 
goma (selo de ½ avo com goma não original e SOBRECARGA FALSA), sem defeitos nem reparações.

40.00

520 « 1947 - Porteado. Império Colonial Português. MF POR 34/43. Série completa sem goma, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 120.00.

35.00

521 F * 1952 - Porteado. Emissão regular. Novo tipo (Arco Íris). Sobrescrito circulado da China (24.04.87) para 
Macau (27.04.87), insuficientemente franquiada e porteada com 10 selo de 30 avos, MF POR58. B e R.

100.00

522 F 8 1945/47 - Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Emissão de Hong Kong. Lote com 4 selos 
usados das taxas de 5 avos oliva s/ oliva claro, 10 avos verde s/ verde amarelo, 15 avos laranja s/ 
laranja-claro e 20 avos, vermelho s/ salmão, MF 7/11. Valor de catálogo € 182.00.

60.00

523 F « 1945/47 - Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Emissão de Macau. MF IP 7a/12a. Série 
completa, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 310.00.

60.00

524 « 1945/47 - Imposto Postal * Nossa Senhora das Misericórdias. MF IP10a, 15 avos laranja s/ laranja-claro, 
papel liso, denteado 12 (emissão de Macau). Bloco com 10 selos (5x2) sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 300.00.

45.00

525 ««« 1925 - Imposto Postal. MF IP3/5. Série completa em blocos, em bordos de folha, com 16 selos, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 240.00.

50.00

526 ««« 1925 - Imposto Postal * porteado. MF IP POR1/3. Série completa em blocos com 12 selos, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 180.00.

30.00

527 F PI 1925 - Imposto Postal * Porteado. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP POR1, 4 avos laranja 
(efígie) em sobrescrito circulado no Porto (15.05.26), com selo Ceres de 15c preto, aberto, para portear 
a falta de selo do imposto postal. Selo do imposto postal de Macau utilizado como selo de recurso do 
imposto postal em Portugal. B e R.

50.00
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528 F PI 1925 - Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP5, 2 avos laranja (monumento) em 
postal ilustrado circulado em Lisboa (09.05.26), com selo Ceres de 25c rosa. Selo do imposto postal de 
Macau utilizado como selo de recurso do imposto postal em Portugal. B e R.

30.00

529 F ««« 1976 - 4.º Centenário da Diocese de Macau. Não emitidos. MF NE8, 1P policromo. Quadra com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 800.00.

200.00

530 F ««« 1981 - 4.º Centenário da Morte de Luís de Camões. Não emitidos. Lote com dois pares: MF ND9, 10 
avos + MF NE10, 30 avos. Exemplares novos, goma original, sem sinal de charneira. Valor de catálogo 
€ 260.00.

70.00

531 F BLC««« 1969 - 4.º Centenário da Santa Casa da Misericórdia de Macau. Não emitidos. MF NE BLC1. Exemplar 
novo com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 110.00.

30.00

532 F « 1920 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, 
sobretaxa e sobrecarga “IMPOSTO DO SELO”. Selo de 2 avos s/ 18 avos s/ 75 reis carmim. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações. Poderá ter tido aplicação no serviço postal.

40.00

533 IN 1892 - Bilhetes-postais de resposta-paga, de fabrico local, sem selo impresso e com selo colado de D. 
Luís I, em relevo. Lote com dois inteiros novos. OM I, 10+10 reis verde, gravura azul + OM II, 30+30 / 
200+200 lilás, com sobretaxa vermelha, gravura vermelha.

40.00

534 F IC 1892 - Bilhetes-postais de resposta-paga, de fabrico local, sem selo impresso e com selo colado de D. Luís 
I, em relevo. OM I, 10+10 reis verde, gravura azul. Circulado de Macau (10.11.92) para o Brasil. B e R.

40.00

535 F IC 1892 - Bilhetes-postais de resposta-paga, de fabrico local, sem selo impresso e com selo colado de D. 
Luís I, em relevo. OM II, 30+30 / 200+200 reis lilás, com sobretaxa vermelha, gravura vermelha. Circu-
lado de Macau (04.10.94) para o Lisboa. B e R.

50.00

536 F IN 1892 - Bilhetes-postais de resposta-paga, de fabrico local, sem selo impresso e com selo colado de D. 
Luís I, em relevo. Lote com dois inteiros novos. OM III, 5+5 / 30+30 / 200+200 reis lilás, com sobretaxa 
vermelha, gravura vermelha.

50.00

537 IN 1885 - D. Luís I. OM1, 10 reis azul. Lote com 3 bilhetes-postais simples em cartolina camurça, com a 
legenda “PROVINCIA DE MACAU E TIMOR” com 92mm, 93mm e 98mm.

25.00

538 IC 1885 - D. Luís I. OM1, 10 reis azul sobre cartolina camurça, circulado de Macau (28.08.90) para Hong 
Kong (28.08.90).

25.00

539 IN 1885 - D. Luís I. OM2, 20 reis rosa, sobre cartolina camurça. Lote com dois bilhetes-postais simples, 
novos, com as variedades “o” normal e grande.

25.00

540 IN 1885 - D. Luís I. OM3, 30 reis verde, sobre cartolina camurça. Lote com dois bilhetes-postais simples, 
novos, com as variedades “o” normal e grande.

25.00

541 IC 1882 - D. Luís I. OM3, 30 reis verde sobre cartolina camurça clara, circulado de Macau (22.04.86) para 
Lisboa (03.06.86). MB

35.00

542 F IC 1894 - D. Luís I, com sobrecarga PROVISORIO e sobretaxa. OM4, 2 avos s/ 10 reis azul, circulado de 
Macau (21.05.96) para Cantão. Exemplar com canto curto, corte lateral e dobra num canto. 

30.00

543 F IC 1894 - D. Luís I, com sobrecarga PROVISORIO e sobretaxa. OM5, 3 avos s/ 20 reis rosa sobre cartolina 
camurça, circulado em Macau (09.01.95).

25.00

544 IN 1894 - D. Luís I, com sobrecarga PROVISORIO e sobretaxa. OM6, 5 avos / 30 reis verde. Exemplar 
novo. B.

20.00

545 IN 1898 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM1, 2 avos rosa carmim + 
OM2, 3 avos violeta. Série completa com 8 bilhetes-postais de 2 avos e 4 de 3 avos, novos, sem defei-
tos nem reparações, em sobrescrito próprio usado para venda dos bilhetes-postais e selos da emissão 
(ligeiros defeitos).

50.00

546 F IC 1900 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a índia, com sobrecarga PROVISORIO 
e sobretaxa. OM3, 1 avo s/ 2 avos, rosa carmim (Igreja dos Jerónimos), circulado de Macau (14.08.05) 
para Hong Kong (14.08.05). MB.

25.00

547 F IC 1912 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. OM10, 1 avo, laranja so-
bre cartolina creme, circulado registado de Macau (17.03.13) para Viena (10.04.13) com selos adicionais 
tipo D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda de 3 avos, MF152, 5 avos, 
MF154 e 6 avos, MF155, perfazendo o porte de 15 avos, para pagar: 5 avos, pelo porte de um bilhete-
-postal simples, remetido para o estrageiro e 10 avos pelo prémio de registo. MR e MB.

100.00

548 F IC 1903/05 - D. Carlos I Mouchon. Bilhetes-cartas. OM4, 10 avos azul sobre cartolina azul-cinzenta, circu-
lado de Macau (29.03.04) para Hong Kong (29.03.04).

40.00

549 IN 1914 - Ceres. Bilhetes-cartas normais. Lote com quatro exemplares novos, sem defeitos nem reparações: 
OM17, 2 avos verde-escuro + OM19, 6 avos violeta + OM20, 10 avos azul e OM23, 6+6 avos. B e R.

30.00

550 IN 1950/51 - Ano Santo + Ano Santo, com sobretaxa. Bilhetes-cartas do correio aéreo (aerogramas). Lote 
com dois inteiros novos: OM1, 60 avos, preto e azul-claro, papel rosa SEM FILIGARANA + OM2, 40 
avos s/ 60 avos, preto e azul-claro, papel rosa-claro COM FILIGRANA. Exemplares novos, sem defeitos 
nem reparações.

30.00

551 F IC 1950 - Ano Santo * Bilhetes-cartas do correio aéreo (aerogramas). OM1, 60 avos, preto e azul, sobre 
papel rosa, SEM FILIGRANA. Exemplar circulado por via aérea de Macau (14.08.51) para os EUA, com 
marca batida a azul “PAR AVIN / VIA HONGKONG”. B e R.

30.00

552 IC 1957 - Mercado de S. Domingos, com sobretaxa + Palácio das Repartições Públicas. Bilhetes-cartas 
do correio aéreo (aerogramas). Lote com dois exemplares circulados: OM6, 26 avos s/ 40 avos, preto e 
sépia, circulado de Macau (18.08.58) para Lourenço Marques + OM7, 26 avos preto e cinzento circulado 
de Macau (18.12.59) para Lisboa. MB.

30.00

553 IC 1971 - Colégio de Santa Rosa de Lima. Bilhetes-cartas do correio aéreo (aerogramas). OM14, 50 avos 
preto e cinzento. Circulado de Macau (19.09.74) para Canadá, com dois selos adicionais (par) de 5 avos 
tipo Marechal Carmona, MF425. B.

20.00
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554 IC 1977 - Pagode Pau Kong Miu c/ selo adicional de 20 avos Ponte Macau-Taipa + Ruinas de S. Paulo. Lote 
com dois exemplares circulados: Yang AL17, 40+20 avos circulado de Macau (03.08.77) para Lisboa + 
Yang AL18, 1,20P circulado de Macau para Sintra. B e R.

25.00

555 F DOC 1920 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e 
sobrecarga “IMPOSTO DO SELO”. PB261, 20 avos s/ 6 avos s/ 200 reis azul s/ azul-claro em recibo de 
370,50 patacas, datado de 02.03.23. B e R.

40.00

556 DOC Fiscais * 1945 - Nossa Senhora das Misericórdias * EMISSÃO DE MACAU. Bilhete de entrada no Teatro 
Vitoria, selado com 2 selos (par) de 5 avos azul s/ azul verde, denteado 12, emissão de Macau. Estas 
estampilhas também tiveram uso postal. B e R.

25.00

557 DOC Fiscais * 1945 - Nossa Senhora das Misericórdias * EMISSÃO DE MACAU. Bilhete de entrada em salão 
de dança Kuoc Chai, selado com selo de 5 avos castanho s/ amarelo, denteado 12, emissão de Macau. 
Estas estampilhas também tiveram uso postal. B e R.

25.00

558 DOC Fiscais * 1945 - Nossa Senhora das Misericórdias * EMISSÃO DE HONG KONG. Bilhete de entrada em 
sessão do cinema Capitol, selado com selo de 10 avos verde s/ verde-amarelo, denteado 11 ½, emissão 
de Hong Kong, PB6. Estas estampilhas também tiveram uso postal. B e R.

30.00

559 ««« Fiscais. 1889 - Armas Reais. Imposto do selo. PB28, 50 reis laranja. Folha completa com 12 estampilhas 
fiscais, novas, com goma original sem charneira.

25.00

560 DOC Fiscais. Alegoria da República, com sobretaxa e sobrecarga. Imposto do Selo. Recibo de assinatura de 
“A Voz de Macau” no valor de 250P, datado de 01.06.43, selado com 3 estampilhas de 10 avos s/ 20 
avos verde, PB287.

25.00

561 DOC Fiscais * 1942/45 - Nossa Senhora das Misericórdias + Nossa Senhora das Misericórdias, com sobrecar-
ga. Fatura de água da WATCO emitida em 30.09.44 e selada com estampilha fiscal do imposto do selo 
de 10 avos verde, PB324 e estampilha da Assistência de 5 avos, PB4. B e R.

30.00

562 DOC Fiscais. Imposto do selo + Assistência. Recibo com estampilha do imposto do selo de 20 avos, tipo 
Alegoria da República, PB292 e estampilha fiscal da Assistência de 20 avos castanho s/ amarelo, PB10 
(também teve utilização postal).

20.00

563 DOC Fiscais. Imposto do selo + Assistência. Recibo com estampilha do imposto do selo de $0,20 avos, tipo 
Armas da República, PB341 e estampilha fiscal da Assistência de 20 avos s/ 3P rosa s/ preto, PB28 
(também teve utilização postal).

20.00

564 DOC Fiscais. Nossa Senhora das Misericórdias, com sobretaxa + Alegoria da República. Recibo de renda no 
valor de 300 patacas, emitido em 30.12.81, selado com estampilhas de 30 avos PB293, 20 avos s/ 2 
avos PB25 e 10 avos s/ 15 avos PB24. Duas destas estampilhas também tiveram uso postal.

25.00

565 DOC Fiscais. Nossa Senhora das Misericórdias + Nossa Senhora das Misericórdias, com sobretaxa + Alego-
ria da República. Recibo de renda no valor de 300 patacas, emitido em 24.01.80, selado com estampi-
lhas de 30 avos PB293, 20 avos s/ 3P PB28 e 10 avos PB22. Duas destas estampilhas também tiveram 
uso postal.

25.00

566 DOC Fiscais. Nossa Senhora das Misericórdias + Nossa Senhora das Misericórdias, com sobretaxa + Alego-
ria da República. Recibo de renda no valor de 300 patacas, emitido em 26.05.80, selado com estampi-
lhas de 30 avos PB293, 20 avos s/ 1P PB27 e 10 avos PB22. Duas destas estampilhas também tiveram 
uso postal.

25.00

567 PI Public Gardens of Macao. Postal ilustrado colorido novo, edição de M. Stenberg de Hong Kong. R. 20.00

568 PI Central City and Harbour, Macao. Postal ilustrado colorido novo, edição de M. Stenberg de Hong Kong. R. 20.00

569 PI Macao, Harbour. Postal ilustrado colorido novo, edição de Turco-Egyptian Tobacco Store de Hong Kong. R. 25.00

PROVAS E ENSAIOS
     Portugal

570 F PRV 1866 - D. Luís I. Fita curva. Impressão em relevo. Desenho e gravura de Charles Wiener, com iniciais 
C.W. sob o pescoço. Prova de cor em castanho, sobre papel liso médio, sem goma, com boas margens 
e mancha no bordo superior. OM18. MR.

75.00

571 F PRV 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF45, 150 reis azul, tipo I. Par horizontal de provas, gomadas, em papel 
liso amarelado espesso, não denteadas. Exemplar assinado no verso, sem reparações, com pontos de 
óxido e com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MR.

190.00

572 F PRV 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. Desenho e gravura de Frederico Augusto de Campos. MF38, 15 reis. 
Quadra, bordo de folha, com provas de cor em carmim-rosa, sobre papel porcelana, não denteados, sem 
defeitos nem reparações. MB e R.

130.00

573 F PRV 1870/76 - D. Luís I. Escola de Gravura. Impressão sem relevo. Desenho e gravura de Venâncio Pedro de 
Macedo Alves. Tipo I. Par horizontal de provas de cor em castanho com a taxa de 5 reis, papel fino, canto 
de folha, não denteada. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

574 PRV 1870/76 - D. Luís I. Escola de Gravura. Impressão sem relevo. Desenho e gravura de Venâncio Pedro 
de Macedo Alves. Tipo I. Prova de cor em castanho com a taxa de 5 reis, papel fino, bordo de folha, não 
denteada. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

575 F PRV 1870/71 - D. Luís I. Escola de Gravura. Desenho e gravura de Venâncio Pedro de Macedo Alves. Tipo II. 
Não denteados. Prova de 25 reis em azul-claro, papel liso fino. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

576 F PRV 1870/76 – D. Luís I. Escola de gravura. Desenho e gravura de Venâncio Pedro de Macedo Alves. Tipo 
II. Folha completa com 28 provas de cor de 25 reis em verde, não denteadas, papel liso médio. OM86.

280.00

577 F PRV 1880 - D. Luís I. De perfil. Desenhos e gravuras a madeira de João Pedroso Gomes da Silva. Tipo III. 
Prova de 25 reis em cinzento-azul, não denteada, bordo de folha, papel liso, OM137. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 80.00

20.00
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578 F PRV 1881/87 – D. Luís I, de frente. Desenhos e gravuras de Eugène Mouchon (efígie do rei) e Venâncio Pe-
dro de Macedo Alves (cercaduras). Tipo V. MF57. Par horizontal, bordo de folha, de provas em rosa lilás 
da taxa de 25 reis, não denteado, em papel liso médio, com a legenda “Correios e Telegraphos”. OM202.

18.00

579 F PRV 1881/87 – D. Luís I, de frente. Desenhos e gravuras de Eugène Mouchon (efígie do rei) e Venâncio 
Pedro de Macedo Alves (cercaduras). Tipo III. Prova de cor em laranja-castanho em bloco de cartolina 
branca medindo 60x100, não denteada, com sete bolas em vez de oito. Legenda PORTIGAL entre dois 
pontos e letras mais altas, cem abertura da taxa no cunho. MB e R.

30.00

580 PRV 1882 - D. Luís I, de frente. Desenhos e gravuras de Eugène Mouchon (efígie) e Venâncio Pedro de 
Macedo Alves (cercaduras). Não denteados. Tipo IX. Tipo aprovado, taxa de 500 reis. Par horizontal de 
provas de cor em preto e rosa. OM250.

25.00

581 F PRV 1882 - D. Luís I, de frente. Desenhos e gravuras de Eugène Mouchon (efígie) e Venâncio Pedro de 
Macedo Alves (cercaduras). Não denteados. Tipo IX. Tipo aprovado, taxa de 500 reis. Par horizontal de 
provas de cor em rosa e verde, OM255 e prova isolada em preto e rosa. OM250.

30.00

582 PRV 1891/95 – D. Carlos I. Busto gravado em Madeira por Manuel Diogo Neto e cercadura desenhada e gra-
vada por José Sérgio de Carvalho e Silva. MF70, 25 reis. Prova de cor em verde, não denteada, papel 
porcelana, sem goma. Não catalogada por OM.

12.00

583 F PRV 1891/95 – D. Carlos I. Busto gravado em madeira por Manuel Diogo Neto e cercadura desenhada e 
gravada por José Sérgio de Carvalho e Silva. Par horizontal de provas em castanho s/ papel porcelana 
colorido em azul, da taxa de 50 reis, não denteado. OM348.

18.00

584 F PRV 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. Desenho de António Monteiro Ramalho e gravura 
em madeira de Manuel Diogo Neto. Tipo III. Tipo aprovado. Prova de cor em azul, da taxa de 2 ½ reis, 
em papel liso médio, sem legenda no verso. OM427.

10.00

585 F PRV 1907 - D. Carlos I. Emissão projetada. Desenho de José Armando Pedroso Gomes da Silva. Não dentea-
dos. Tipo V. Efígie e cercadura. Tipo aprovado, “holandês”. Prova de 500 reis em castanho e preto. OM953.

25.00

586 F PRV 1895/98 - D. Carlos I. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. Tipo II. Prova de cor em verde-escuro e 
castanho, papel liso amarelado, não denteadas, com impressão da taxa de 500 reis a preto. OM571. B e R.

48.00

587 F PRV 1895/98 – D. Carlos I. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. Par horizontal de provas em verde-azul, 
não denteada, sem goma, papel pontinhado, sem impressão do valor. 

10.00

588 F PRV 1895/98 - D. Carlos I. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. Tipo II. Quadra, bordo de folha, de 
provas de cor em preto, papel liso amarelado, não denteadas, sem impressão da taxa. OM501. B e R.

48.00

589 PRV 1895/98 – D. Carlos I. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. Três provas de cor em carmim, papel 
levemente pontinhado, das quais duas sem impressão do valor, uma delas não denteada e outra dentea-
da e outra denteada com impressão da taxa de 5 reis, não aprovada para a cor do papel. OM 457 e 458

12.00

590 PRV 1895/98 – D. Carlos I. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. Duas provas de cor em amarelo-laranja, 
papel liso, sem impressão do valor, uma delas não denteada e outra denteada. OM445.

8.00

591 PRV 1898/1905 - D. Carlos I Mouchon. Quadra de provas em carmim, não denteadas, papel amarelado rugo-
so, com goma, sem impressão da taxa.

20.00

592 F PRV 1895 – D. Carlos I Mouchon. Quadra, canto de folha, com provas de cor em carmim, cor aprovada para 
o selo de 25 reis, MF141, não denteada, em papel liso, com goma original e charneira, sem impressão 
da taxa. B e R.

20.00

593 F PRV 1907 - D. Carlos I. Emissão projetada. Desenho de J. Cabral de Lacerda e gravura de Domingos Alves 
do Rego. Tipo V - Efígie e cercadura. Tipo aprovado, “holandês”. Prova de 500 reis em carmim e preto 
sobre papel porcelana, não denteado. OM952. MB.

48.00

594 FF PRV 1908/09 - D. Manuel II. Tipos aprovados. Desenho e gravura de Domingos Alves do Rego. Tipo VIII 
(busto e cercadura). Prova de cor em carmim, papel porcelana, não denteada, com margens largas, sem 
abertura da taxa no cunho. B e R.

65.00

595 F PRV 1911717 – Ceres. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de Domingos Alves do Rego. 
Tipo não aprovado. Fundo tracejado. Prova de 10c em azul, em bloco medindo 66x46mm, não denteada, 
em papel cartolina. OM1448.

15.00

596 PRV 1912/24 - Ceres. Lote composto por quadra bordo de folha, não denteada, da taxa de 15c em lilás 
vermelho sobre papel cebola, sem goma + prova de 25c em preto sobre papel porcelana colorido azul-
-claro, não denteada.

15.00

597 PRV 1912/24 - Ceres. Lote com dois pares de provas em canto de folha, não denteadas, nas taxas de 15c 
lilás vermelho e 16c em ultramar, cores aprovadas para as taxas, impressas sobre papel pontinhado, 
sem goma.

20.00

598 F PRV 1923 — Travessia Aérea do Atlântico. MF260/75. Série completa de provas de cor, em quadras, não 
denteadas, nas cores finais, com furos de segurança da casa impressora Waterlow & Sons. R e MB.

150.00

599 PRV 1924 - 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. Prova de cor em laranja, com motivo alusivo 
aos “Últimos momentos de Camões”, denteadas, impresso a talhe doce, sobre papel liso, com sobrecar-
ga a preto “WATERLOW & SONS LTS / SPECIMEN”. Taxa não emitida. MB e MR.

40.00

600 PRV 1925 - Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Conjunto com 19 pares de provas, todas 
diferentes, sem impressão das respetivas taxas, nas cores aprovadas para as taxas de 2c, 3c, 6c, 8c, 
10c, 15c, 16c. 20c, 25c, 30c, 48c, 50c, 64c, 75c, 80c, 1420, 1$60, 2$00, 3$20. Provas não denteadas, 
com furos de segurança da casa impressora. MB e R.

150.00

601 PRV 1926/31 - Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Lourenço Fragoso. Não dentea-
dos. Lote com 6 provas de cor em preto, papel levemente pontinhado, com goma, as taxas de 25c (par), 
50c, 80c, 2$00 e 4$50.

20.00

602 PRV 1931 - Lusíadas. MF528, 2$00. Lote com 5 provas de cor, bordos de folha, nas cores laranja, cinzento, 
laranja, azul-claro e carmim, cores não aprovadas para a referida taxa, não denteadas, em papel liso. 
MB e R.

25.00
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603 PRV 1931 - Lusíadas. Lote com 4 provas de cor da taxa de 3$20, bordos de folha, nas cores preta, laranja-
-claro, azul e castanho-claro, cores e taxa não aprovadas, não denteadas e em bordo de folha, em papel 
liso. MB e R.

20.00

604 PRV 1931 - Lusíadas. Lote composto por quadra de provas de cor em laranja, da taxa de 4$50 (cor apro-
vada), não denteadas, em papel liso, com goma original + par horizontal de provas da taxa de 20c em 
preto-cinzento, não denteadas, papel liso fino.

20.00

605 PRV 1931 - Lusíadas. Lote com 24 provas isoladas de provas de cor e papéis, não denteadas, com e sem goma. 50.00

606 PRV 1931 - 7.º Centenário da Morte de S. António de Lisboa. Desenho e gravura de António Fragoso. MF531, 
15c. Lote com três provas de cor em lilás malva, verde-amarelo e castanho, não catalogadas por OM, 
não denteadas, em papel liso médio, sem goma. 

30.00

607 PRV 1931 - 7.º Centenário da Morte de S. António de Lisboa. Desenho e gravura de António Fragoso. MF531, 
15c. Lote com duas provas de cor em lilás vermelho (cor aprovada), OM2044 e lilás malva (cor não 
aprovada), não catalogada por OM, não denteadas, em papel liso médio, sem goma. 

20.00

608 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Bloco me-
dindo 56x42 com duas provas de cor em azul-claro, não aprovada, com a taxa de 40C aberta no cunho, 
em papel liso médio, não denteadas, sem goma, com inscrições marginais manuscritas “68 grs/m2 / n.º 
617 / 111032”. Não catalogadas por OM.

25.00

609 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Bloco 
medindo 60x45 com duas provas de cor em azul-claro, não aprovada, com a taxa de 40C aberta no 
cunho, em papel acetinado, não denteadas, sem goma, com inscrições marginais manuscritas “77 M2”. 
Não catalogadas por OM.

25.00

610 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Prova de 
cor em violeta, cor aprovada, em bloco medindo 58x36mm, com abertura da taxa de 40C no cunho, não 
denteada, em papel porcelana, sem goma e com dupla sobrecarga a preto “SPECIMEN”, horizontal 
sobre o selo e vertical na margem do bloco. Não catalogada por OM

25.00

611 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Prova de 
cor em encarnado-violeta, cor não aprovada, em bloco medindo 34x49mm, com abertura da taxa de 40C 
no cunho, não denteada, em papel porcelana, sem goma e com inscrições marginais manuscritas “Otto 
Baer / Encarnado normal / 46472”. Não catalogada por OM

25.00

612 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Lote com 
duas provas de cor: uma em preto, cor não aprovada, em bloco medindo 29x32mm, papel porcelana, 
não denteada, sem abertura da taxa no cunho e outra em bistre, cor não aprovada, em bloco medindo 
30x48, em papel porcelana, não denteada, sem goma. Não catalogadas por OM.

30.00

613 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Lote 
com duas provas de cor castanho-vermelho e verde-escuro, cores não aprovadas, em blocos medindo 
32x42mm e 33x48, com abertura da taxa de 40C nos cunhos, não denteadas, papel porcelana, sem 
goma. Não catalogadas por OM.

30.00

614 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Lote com 
duas provas de cor castanho-escuro e sépia esverdeado, cores não aprovadas, em blocos medindo 
36x37mm e 32x43, com abertura da taxa de 40C nos cunhos, não denteadas, papel porcelana, sem 
goma. Não catalogadas por OM.

30.00

615 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Prova 
de cor em castanho, cor não aprovada, em bloco medindo 70x66mm, com abertura da taxa de 40C no 
cunho, não denteada, em papel liso amarelado, sem goma e inscrições marginais manuscritas “Laranja 
/ 45054”. Não catalogada por OM

25.00

616 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Prova 
de cor em castanho, cor não aprovada, em bloco medindo 70x64mm, com abertura da taxa de 40C no 
cunho, não denteada, em papel liso amarelado, sem goma e inscrições marginais manuscritas “Laranja 
/ 39383”. Não catalogada por OM

25.00

617 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Prova 
de cor em castanho, cor não aprovada, em bloco medindo 69x64mm, com abertura da taxa de 40C no 
cunho, não denteada, em papel liso amarelado, sem goma e inscrições marginais manuscritas “Casta-
nho / 44749”. Não catalogada por OM

25.00

618 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Prova 
de cor em castanho, cor não aprovada, em bloco medindo 70x66mm, com abertura da taxa de 40C no 
cunho, não denteada, em papel liso amarelado, sem goma e inscrições marginais manuscritas “Encar-
nado / 45300”. Não catalogada por OM

25.00

619 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Prova 
de cor em castanho, cor não aprovada, em bloco medindo 70x66mm, com abertura da taxa de 40C no 
cunho, não denteada, em papel liso amarelado, sem goma e inscrições marginais manuscritas “Casta-
nho / 44600”. Não catalogada por OM

25.00

620 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Prova de 
cor em azul, cor não aprovada, em bloco medindo 64x66mm, com abertura da taxa de 40. no cunho, 
não denteada, papel liso amarelado, sem goma e inscrições marginais manuscritas “N.º1 QR”. Não 
catalogada por OM

20.00

621 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Prova de 
cor em verde-amarelo, cor não aprovada, em bloco medindo 65x62mm, sem abertura da taxa no cunho, 
não denteada, papel liso amarelado, sem goma. Não catalogada por OM

20.00

622 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Lote com 
duas provas de cor em carmim e laranja-castanho, cores não aprovadas, em blocos medindo 64x64mm e 
53x56mm, sem abertura da taxa nos cunhos, não denteadas, papel esmalte, sem goma. OM2125 e OM2130.

30.00

623 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Lote com 
duas provas de cor em azul ardósia claro e castanho-vermelho, cores não aprovadas, em blocos me-
dindo 53x55mm, sem abertura da taxa nos cunhos, não denteadas, papel esmalte, sem goma. OM2122 
e OM2128.

30.00
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624 F PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. Lote com 3 
provas de cor em vermelho, verde-claro e violeta, cores não aprovadas, denteadas, em papel porcelana, 
sem goma, com sobrecarga oblíqua a preto “ESPECIME”. OM2136, 2137 e 2138.

45.00

625 F PRV 1935 - 1.ª Exposição Filatélica Portuguesa. Impressão da efígie com relevo. Bandelete desenhada por 
Almada Negreiros e gravada por Arnaldo Fragoso. Não denteado. Papel liso com goma. Par horizontal 
em vermelho (cor aprovada). 

20.00

626 F PRV 1935 - Tudo pela Nação. Emissão base. Desenho de Almada Negreiros e gravuras de Arnaldo Fragoso. 
MF570, $25. Lote com 10 provas de cor (castanho-vermelho, preto, ardósia, azul-escuro, preto-casta-
nho, verde-amarelo, verde, verde-oliva, castanho-amarelo e castanho), denteado 11 ½, papel liso médio, 
com a sobrecarga horizontal a preto ou vermelho. Não catalogadas por OM.

200.00

627 F PRV 1935 – Sé de Coimbra. MF575, 1$75 azul escuro. Par horizontal de provas, bordo de folha, na cor apro-
vada, sem goma, em papel liso, não denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações e com boa cor. 
Há quem considere estes exemplares como selos não denteados.

125.00

628 F PRV 1940 - Exposição do Mundo Português. Desenho de Jaime Martins Barata e gravura a talhe-doce de 
José Armando Pedroso e Paulo Sousa Araújo. Papel porcelana. Não denteados. Prova de cunho do 
motivo aprovado para a taxa de $10, sem abertura da taxa no cunho em bloco medindo 172x142mm.

50.00

629 F PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Alberto 
de Sousa e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo IV – Fundação. Prova 
de cunho em lilás-vermelho, em bloco medindo 151x228mm, papel porcelana, impressa a talhe-doce, 
sem abertura da taxa no cunho. MB e MR.

60.00

630 F PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Jaime 
Martins Barata e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo I – Exposição. 
Prova de cunho em verde-oliva escuro (não aprovada), impressa a talhe-doce, papel porcelana (não 
aprovado), em bloco medindo 103x71mm, não denteada, sem abertura da taxa no cunho, com inscrição 
marginal a lápis “corante vindo da Lytografia N. do Porto / origem estrangeira (Bom)”. Furo de arquivo 
não afetando a prova. B e MR.

50.00

631 F PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Jaime 
Martins Barata e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo I – Exposição. 
Prova de cunho em amarelo (não aprovada), impressa a talhe-doce sobre papel cartolina castanho (não 
aprovado), em bloco medindo 110x92mm, não denteada, sem abertura da taxa no cunho, com inscrição 
marginal a lápis “corante amarelo vindo da Lytografia / Nacional do Porto origem estrangeira (Bom)”. 
Furo de arquivo não afetando a prova. B e MR.

60.00

632 PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Jaime 
Martins Barata e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo I – Exposição. 
Folha completa com 50 provas de cor em violeta-cinzento (cor aprovada), com a taxa de $80, em papel 
porcelana (papel não aprovado para a emissão), impressa a talhe-doce, com inscrição marginal “E.A B.P. 
CH1”. MB e MR.

200.00

633 PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Jaime 
Martins Barata e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo I – Exposição. 
Folha completa com 50 provas de cor em lilás-vermelho (cor aprovada), com a taxa de $10, em papel 
porcelana (papel não aprovado para a emissão), impressa a talhe-doce, com inscrição marginal “E.A B.P. 
CH1”. MB e MR.

200.00

634 F PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Jaime 
Martins Barata e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo I – Exposição. 
Prova de cunho em castanho-escuro, em bloco medindo 151x228mm, papel porcelana, impressa a 
talhe-doce, sem abertura da taxa no cunho. MB e MR.

60.00

635 F PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Henrique 
Franco de Sousa e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo II – Restau-
ração. Prova de cunho em castanho-claro, em bloco medindo 151x228mm, papel porcelana, impressa a 
talhe-doce, sem abertura da taxa no cunho. MB e MR.

60.00

636 PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de HENRI-
QUE Franco de Sousa e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo II – Res-
tauração. Folha completa com 50 provas de cor em verde-amarelo (cor aprovada), da taxa de 35c, em 
papel porcelana (papel não aprovado para a emissão), impressa a talhe-doce, com inscrição marginal 
“E.A B.P. CH1”. MB e MR.

200.00

637 F PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Maria 
Pires Keil do Amaral e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo III – Des-
cobrimentos. Prova de cunho em castanho-vermelho, em bloco medindo 151x228mm, papel porcelana, 
impressa a talhe-doce, sem abertura da taxa no cunho. MB e MR.

60.00

638 PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Alberto 
de Sousa e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo IV – Fundação. Fo-
lha completa com 50 provas de cor em azul ultramarino (cor aprovada), com a taxa de 1$75, em papel 
porcelana (papel não aprovado para a emissão), impressa a talhe-doce, com inscrição marginal “E.A B.P. 
CH1”. MB e MR.

200.00

639 PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Alberto de 
Sousa e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo IV – Fundação. Folha com-
pleta com 50 provas de cor em preto-cinzento (cor aprovada) da taxa de $40, em papel porcelana (papel 
não aprovado para a emissão), impressa a talhe-doce, com inscrição marginal “E.A B.P. CH1”. MB e MR.

200.00

640 F PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Alberto 
de Sousa e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo IV – Fundação. Prova 
de cunho em azul ultramarino, em bloco medindo 146x226mm, papel porcelana, impressa a talhe-doce, 
sem abertura da taxa no cunho, e com inscrições marginais a lápis “Fundação n.º 15 – 1$75” e “azul 
ultramarino”. MB e MR.

60.00

641 F PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Alberto 
de Sousa e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo IV – Fundação. 
Prova de cunho em vermelho, em bloco medindo 146x226mm, papel porcelana, impressa a talhe-doce, 
sem abertura da taxa no cunho, e com inscrições marginais a lápis “Descobrimentos n.º 14 – 1$00” e 
“Encarnado 2”. MB e MR.

60.00
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642 F PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Alberto de 
Sousa e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo IV – Fundação. Prova de 
cunho em laque íris, em bloco medindo 146x226mm, papel porcelana, impressa a talhe-doce, sem abertu-
ra da taxa no cunho, e com inscrições marginais a lápis “Exposição n.º 11 - $80” e “Laque iris”. MB e MR.

60.00

643 F PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Alberto 
de Sousa e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo IV – Fundação. Prova 
de cunho em verde-crómio, em bloco medindo 146x226mm, papel porcelana, impressa a talhe-doce, 
sem abertura da taxa no cunho, e com inscrições marginais a lápis “Restauração n.º 7 - $35” e “verde 
cromio composto”. MB e MR.

60.00

644 F PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Alberto 
de Sousa e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo IV – Fundação. Prova 
de cunho em verde azeitona, em bloco medindo 146x226mm, papel porcelana, impressa a talhe-doce, 
sem abertura da taxa no cunho, e com inscrições marginais a lápis “Descobrimentos n.º 6 - $25” e “verde 
azeitona claro”. MB e MR.

60.00

645 F PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho de Alberto 
de Sousa e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato Araújo. Tipo IV – Fundação. Prova 
de cunho em azul-esverdeado, em bloco medindo 146x226mm, papel porcelana, impressa a talhe-doce, 
sem abertura da taxa no cunho, e com inscrições marginais a lápis “Restauração n.º 3 - $15” e “azul 
esverdeado”. MB e MR.

60.00

646 F PRV 1943 - Caravela. Desenho de Jaime Martins Barata e gravura de Gustavo de Almeida Araújo. Lote com 
duas provas de cor em castanho e vermelho, sem abertura da taxa no cunho, denteadas, sem goma em 
papel liso médio. OM2301 e OM2325.

25.00

647 PRV 1941 - Caravela. Desenho de Jaime Martins Barata e gravura de Gustavo de Almeida Araújo. Lote com-
posto por quadra de provas de cor em violeta da taxa de $20 (cor aprovada) em papel liso médio, não 
denteadas, bordo de folha com inscrições marginais “Obra n.º 1155 - 1949” e par horizontal de provas 
de cor em amarelo laranja da taxa de 1$00 (cor não aprovada), não denteada, em papel liso médio.

32.00

648 F PRV 1943 - Caravela. Desenho de Jaime Martins Barata e gravura de Gustavo de Almeida Araújo. Prova de 
cor em vermelho-castanho, da taxa de $50, em bloco não denteado, medindo 79x72mm, em papel liso 
médio sem goma.

15.00

649 F PRV 1943 - Caravela. Desenho de Jaime Martins Barata e gravura de Gustavo de Almeida Araújo. Lote com 
duas provas de cor da taxa de $50, em azul-claro (sem goma) e em verde (com goma), cores não apro-
vadas para a referida taxa, denteadas, em papel liso médio. OM2347 e OM2351. B e R  

20.00

650 F PRV 1943 - Caravela. Desenho de Jaime Martins Barata e gravura de Gustavo de Almeida Araújo. Quadra 
de provas de cor da taxa de 1$00 em laranja, cor não aprovada para a referida taxa, não denteada, em 
papel liso médio. Não catalogada por OM.

20.00

651 PRV 1943 - Caravela. Desenho de Jaime Martins Barata e gravura de Gustavo de Almeida Araújo. Prova 
de cor em castanho-vermelho, da taxa de 1$00, cor não aprovada para a referida taxa, em bloco não 
denteado, medindo 69x91mm, em papel liso médio, calandrado, sem goma. Não catalogada por OM.

15.00

652 F PRV 1943 - Caravela. Desenho de Jaime Martins Barata e gravura de Gustavo de Almeida Araújo. Prova de 
cor em verde-escuro, da taxa de 1$00, cor não aprovada para a referida taxa, em bloco não denteado, 
medindo 72x69mm, em papel liso médio, sem goma. Não catalogada por OM.

20.00

653 F PRV 1944 - 3.ª Exposição Filatélica Portuguesa. Desenho de Alberto de Sousa e gravura de Arnaldo Fragoso. 
MF636/639. Série completa em pares de provas não denteadas, em papel liso, com goma original, nas 
cores aprovadas, tidas também como selos normais não denteados. MB e R.

40.00

654 PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins Barata e gravuras 
de Gustavo de Almeida Araújo. Prova de cor em vermelho, em bloco medindo 68x87mm, com “Efígie” 
como motivo, sem abertura da taxa no cunho, em papel liso fino, sem goma, não denteada. OM2406.

30.00

655 PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins Barata e gravuras 
de Gustavo de Almeida Araújo. MF640, $10. Prova de cor em azul-violeta, não denteada, em papel liso 
fino, sem goma, com margens largas. Não catalogada por OM.

15.00

656 F PRV 1944 - 2.º Centenário do Nascimento de Félix Avelar Brotero. MF BLC6. Prova de cor do bloco, com os 
selos impressos em azul-violeta, vermelho, castanho e verde, cores não aprovadas para os motivos, 
sem abertura das taxas no cunho, não denteado, em papel esmalte, sem goma. Não catalogado por 
OM. MB e MR.

50.00

657 F PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins Barata e gravuras 
de Marcelino Norte. Prova de cor em verde-amarelo, em bloco medindo 67x89mm, com “Monumento” 
como motivo, sem abertura da taxa no cunho, em papel esmalte, sem goma, não denteada. Não cata-
logada por OM.

30.00

658 PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins Barata e gravuras 
de Marcelino Norte. Prova de cor da taxa de $50 em vermelho, com “Monumento” como motivo (taxa 
não aprovada para o motivo), em papel liso fino, sem goma, não denteada. Não catalogada por OM.

15.00

659 F PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins Barata e gravuras 
de Gustavo de Almeida Araújo e Marcelino Norte. MF 640/643. Prova de cunho em bloco medindo 
100x128mm, em preto, sobre papel esmalte, não aprovado para a emissão, com os 4 motivos da emis-
são, sem abertura da taxa no cunho, não denteada, sem goma. Provavelmente prova para o bloco da 
emissão. Não catalogado por OM.

60.00

660 F PRV 1935 - Infante D. Henrique. Emissão base projetada. Desenho de Arnaldo Fragoso. Tipo II, aprovado. 
Lote com duas provas: uma em lilás rosa, papel porcelana, com a taxa aberta de 10c no cunho e outra 
em azul-escuro, papel porcelana sem abertura da taxa no cunho. OM2110 e 2086.

30.00

661 PRV 1947 - 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. Desenhos de Jaime Martins Barata e gravura 
a talhe doce de Renato Araújo. MF691, $30. Quadra, com provas de cor em verde (cor aprovada para a 
taxa), bordo de folha, não denteada, sobre papel liso, com inscrições marginais. OM2434.

28.00

662 PRV 1947 - 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. Desenhos de Jaime Martins Barata e gravura a 
talhe doce de Renato Araújo. MF692, $50. Quadra, com provas do cunho, em violeta-castanho (cor não 
aprovada para a taxa), canto de folha, não denteada, sobre papel porcelana, com inscrições marginais 
“Ch.ª n 1 / Renato / 3”. Não catalogada por OM.

44.00
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663 PRV 1947 - 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. Desenhos de Jaime Martins Barata e gravura 
a talhe doce de Renato Araújo. MF693, 1$00. Lote com duas provas de cor em vermelho-claro (cor 
aprovada para a taxa), uma sobre papel liso amarelado e outras sobre papel colorido em verde, ambas 
não denteadas, com boas margens e gomadas. OM2435 e 2437.

24.00

664 PRV 1948/51 - Exposição de Obras Públicas e Congressos Nacionais de Engenharia e Arquitetura * 25.º 
Aniversário da Revolução Nacional de 28 de Maio de 1926. MF695, prova de cor, nas cores aprovadas, 
não denteada, em papel liso * MF739/740, série completa em pares verticais de provas de cor, nas cores 
aprovadas, em papel liso, não denteadas, com goma original, sem charneira.

25.00

665 F PRV 1948 - Exposição de Obras Públicas. Desenho de Cottinelli Telmo e gravura a talhe-doce de Renato 
Araújo. MF695, $50. Par horizontal de provas em castanho lilás, não denteado, bordo de folha, papel 
liso espesso. OM2444

20.00

666 F PRV 1948 - Caravela. Novos valores e cores. Desenho de Jaime Martins Barata e gravura de Gustavo de 
Almeida Araújo. Quadra de provas de cor em azul-escuro, da taxa de 2$00, cor aprovada para a referida 
taxa, bordo de folha, não denteada, em papel liso espesso, sem goma, com defeito de impressão na 4.ª 
prova. OM2447.

20.00

667 F PRV 1948 - Caravela. Novos valores e cores. Desenho de Jaime Martins Barata e gravura de Gustavo de 
Almeida Araújo. Quadra de provas de cor em carmim, da taxa de 6$00, cor não aprovada para a referida 
taxa, não denteada, em papel liso espesso, sem goma. OM2448.

25.00

668 F PRV 1950 - Ano Santo. MF721 2E. Prova de artista a azul, em bloco medindo 107x90mm, impresso a talhe 
doce, sobre papel esmalte branco, não denteada, com inscrições marginais manuscritas, “9º est. Renato 
/ 3-21”. B e R.

50.00

669 F PRV 1950 - Ano Santo. MF721 2E. Prova de artista em lilás malva, em bloco medindo 63X82mm, impresso 
a talhe doce, sobre papel liso fino, não denteada, com goma, e com inscrições marginais manuscritas, 
“7” e assinatura ilegível. B e R.

50.00

670 F PRV 1950 - Ano Santo. MF721 2E. Prova de artista em lilás, em bloco medindo 63X82mm, impresso a talhe 
doce, sobre papel liso fino, não denteada, com goma, e com inscrições marginais manuscritas, “10” e 
assinatura ilegível. B e R.

50.00

671 F PRV 1950 - Ano Santo. MF721 2E. Prova de artista a preto, em bloco medindo 96x128mm, impresso a talhe 
doce, sobre papel esmalte branco, não denteada, com inscrições marginais manuscritas, “9 est. Renato 
/ 9-24 / em poder do Snr. Prof. M. Bary”. B e R.

60.00

672 F PRV 1950 - 4.º Centenário da Morte de S. João de Deus. MF725, 1E. Prova de artista a azul-cinzento, sobre 
fundo azulado, em bloco medindo 81x127mm, impresso a talhe doce sobre papel esmalte branco, não 
denteada. MB e R.

50.00

673 PRV 1950 - 4.º Centenário da Morte de S. João de Deus. Desenho de Jaime Martins Barata e gravura a talhe 
doce de Renato Araújo. MF728, 4E. Prova de cor a violeta escuro (cor não aprovada para esta taxa) 
sobre papel liso, não denteada, com margens normais. Não catalogada por OM.

22.00

674 PRV 1951 – 3.º Congresso Nacional da Pesca. Desenho de Domingos Rebelo. Prova fotográfica ampliada, a 
preto e branco, não denteada, com a taxa de 2$00, não aprovada para esta emissão. B e MR.

15.00

675 PRV 1950 – Encerramento do Ano Santo. Lote com duas provas fotográficas ampliadas, a preto e branco, não 
denteadas, das taxas de $20, MF733 e 1$00, MF735.

20.00

676 PRV 1951 – 5.º Centenário do Povoamento da Ilha Terceira. MF738, 1$00. Desenho de Jaime Martins Barata. 
Prova fotográfica ampliada, a preto e branco, não denteada.

10.00

677 F PRV 1953 - 3.º Aniversário da OTAN. Desenho de Cândido Costa Pinto. MF749, 1$00, verde-escuro e verde-
-claro. Par horizontal, bordo de folha, de provas não denteadas, em papel liso, com goma original, nas 
cores aprovadas, tidas também como selos normais não denteados. MB e R.

28.00

678 F PRV 1952 - 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier. Desenho de Manuel Lapa e gravura a talhe 
doce de António da Conceição Pais Ferreira. MF759, 1E. Prova de cunho individual, em bloco medindo 
69x87mm, na cor sépia escuro (não aprovada para esta taxa), impressa a talhe doce, não denteada, 
sobre papel porcelana. MB e MR.

44.00

679 F PRV 1953 – Cinquentenário do Automóvel Clube de Portugal. MF782/783. Série completa de provas de cor 
em quadras, canto de folha, não denteadas, sem goma, em papel liso fino, não aprovado para a emis-
são, sem goma.

40.00

680 F PRV 1953 - Centenário do Selo Postal Português. MF787, 1$00. Prova de cor em preto violeta, cor não 
aprovada para esta taxa (aprovada para a taxa de 1$40), denteada, goma original sem charneira. Acom-
panha selo para comparação.

15.00

681 F PRV 1953 - Centenário do Selo Postal Português. Lote com duas provas de cor, denteadas, em papel esmal-
te, com goma original sem charneira: MF790, 3$50 em lilás, cor não aprovada para esta taxa (aprovada 
para a taxa de 20$00) e MF793, 20$00 em preto violeta, cor não aprovada para esta taxa (aprovada 
para a taxa de 1$40). B e R.

30.00

682 F PRV 1953 - Centenário do Selo Postal Português. MF791, 4$50. Lote com três provas de cor em preto violeta, 
ultramar e castanho, cores não aprovadas para esta taxa, denteadas, em papel esmalte, com goma 
original sem charneira. Prova em ultramar sem filete sobre as legendas laterais. 

45.00

683 F PRV 1953 - Centenário do Selo Postal Português. Lote com duas provas de cor, denteadas, em papel es-
malte, com goma original sem charneira: MF792, 5$00 em ultramar, cor não aprovada para esta taxa 
(aprovada para a taxa de 3$50) e MF793, 20$00 em preto violeta, cor não aprovada para esta taxa 
(aprovada para a taxa de 1$40). B e R.

30.00

684 F PRV 1954 - 150.º Aniversário da Fundação da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. MF 794/795. 
Série completa de provas em pares verticais, não denteadas, nas cores aprovadas, em papel esmalte 
com goma.

25.00

685 F PRV 1955 - Reis de Portugal da 1.ª Dinastia. Desenho de António Lino e gravura a talhe doce de Robert George 
Godbehear. MF809, 90c. Prova individual de cunho, em bloco medindo 59x70m, na cor verde-esmeralda 
(cor aprovada), impressa atalhe doce, não denteada, sobre papel liso com goma e inscrição marginal “272”.

44.00
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686 F PRV 1955 - 1.º Centenário do Telégrafo Elétrico em Portugal. MF815/817. Série completa em pares horizon-
tais de provas de cor, nas cores aprovadas, em papel esmalte, não denteadas, com goma original, sem 
charneira.

40.00

687 PRV 1956 - Centenário do Nascimento do Prof. Doutor Ferreira da Silva. Desenho de Cândido Costa Pinto. 
OM820, 2$30. Prova fotográfica ampliada, a preto e branco, não denteada.

15.00

688 PRV 1959 - Milenário e Bicentenário de Aveiro. MF847/48. Série completa em pares horizontais de provas de 
cor, nas cores aprovadas, em papel esmalte, não denteadas, com goma original, sem charneira. Acom-
panha série normal para comparação.

30.00

689 PRV 1960 - Ano Mundial dos Refugiados. MF851/53. Série completa em pares horizontais de provas de cor, 
nas cores aprovadas, em papel esmalte, não denteadas, com goma original, sem charneira. Acompanha 
série normal para comparação.

30.00

690 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 Sameiro. 
Desenhos não aprovados. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. MB e MR.

120.00

691 PRV 1964 – 1.º Centenário do Sameiro. MF931. Desenho aguarelado (ensaio) em folha A4 da autoria do pin-
tor 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.

90.00

692 F PRV 1964 - 1.º Centenário do Diário de Notícias. MF943, 1$00. Prova de cor, com a cor de fundo em violeta, não 
aprovada, denteada, em papel esmalte, sem goma. Acompanha selo normal para comparação. MB e R.

15.00

693 F PRV 1964 - 1.º Centenário do Diário de Notícias. MF943, 1$00. Lote composto por duas provas de cor com a cor 
de fundo em verde-oliva e azul-claro, não aprovadas, denteadas, em papel esmalte, sem goma. MB e R.

30.00

694 F PRV 1964 - 1.º Centenário do Diário de Notícias. MF943, 1$00. Lote composto por duas provas de cor com a 
cor de fundo em vermelho (não aprovada) e castanho (aprovada para a taxa de 5$00), denteadas, em 
papel esmalte, sem goma. MB e R.

30.00

695 F PRV 1964 – 1.º Centenário do Diário de Notícias. Desenho de Júlio Gil. MF943, 1$00. Par horizontal de provas 
de cor em cinzento-escuro (mais escuro do que a cor aprovada), bordo de folha, denteado, com goma.

20.00

696 PRV 1965 - Cinquentenário da Força Aérea Portuguesa. MF966, 5$00. Prova de cor em azul-cinzento e 
verde, não denteada, bordo de folha, em papel liso, sem goma. Cores aprovadas para a taxa, faltando 
apenas a impressão da cor vermelha. Acompanha selo original para comparação. B e MR.

10.00

697 F PRV 1965 - Cinquentenário da Força Aérea Portuguesa. MF966, 5$00. Quadra de provas de cor em azul-
-cinzento e verde, não denteada, bordo de folha, em papel liso, sem goma. Cores aprovadas para a taxa, 
faltando apenas a impressão da cor vermelha. B e MR.

40.00

698 PRV 1968 - Bento Goes. MF 1020/1021. Série completa em quadras, bordos de folha, com goma original sem 
charneira, com a sobrecarga horizontal a vermelho “PROVA”. B e R.

25.00

699 F PRV 1969 - 5.º Centenário da Nascimento de Pedro Alvares Cabral. Desenho de José Pedro Roque e gravura 
a talhe doce de Álvaro Lucas. MF1039, 3$50. Par horizontal de provas em lilás (cor aprovada) sobre 
papel liso amarelado (papel não aprovado para a emissão), bordo de folha, não denteado. B e R.

30.00

700 F ««« 1970 - 25.º Aniversário da Estação de Melhoramento de Plantas. MF1073, 1$00. Quadra com selos 
novos, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, SEM IMPRESSÃO DA COR LA-
RANJA. MB e MR. Não catalogado. Acompanha selo normal para comparação.

150.00

701 PRV 1972 - Mês Internacional do Coração. Desenho de António Garcia. MF1151, 9$00. Quadra bordo de 
folha, de provas de cor em castanho e vermelho (cores aprovadas para a taxa) em papel esmalte, com 
goma, tidos também como selos normais não denteados. MB e R.

25.00

702 PRV 1972 - Mês Internacional do Coração. MF1151, 9$00, castanho e vermelho. Tira horizontal com 3 provas, 
bordo de folha, não denteadas, papel esmalte, com goma original, sem charneira.

20.00

703 PRV 1990 – 150 Anos do Selo Postal. . Prova de cor do bloco com palete das tonalidades da cor azul e 
miras óticas sinalizando a área do corte e da picotagem, com o selo não picotado em bloco medindo 
140x190mm. Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações.

30.00

704 PRV 1915 - Imposto Postal. Legenda “Para os Pobres”. Desenho de Pedro Guedes e gravura de José Ar-
mando Pedroso. MF IP7, 1c. Prova de cor em castanho-vermelho (não aprovada para esta taxa), não 
denteada, papel liso. OM9.

24.00

705 F PRV 1898 – Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Desenho de Carlos 
Maria Miranda Costa e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Prova de cor em castanho-claro, 
sem a palavra “CONTINENTE”, não denteada, sem taxa, em cartão. MB e R.

25.00

706 F PRV 1898 - Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Tipo aprovado. De-
senho de Carlos Miranda da Costa e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva, sem a palavra “Con-
tinente”. Prova de cunho em preto, não denteada, sobre papel liso médio, sem abertura da taxa no 
cunho. OM10.

38.00

707 F PRV 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA 
e sobretaxa, sobre selos de Porteado. MF POR1, 5 reis preto, com ensaio de sobrecarga. Não referen-
ciado por OM, e provavelmente clandestina.

15.00

708 PRV 1910 - Porteado. Emissão regular. Valores em reis. Com sobrecarga REPUBLICA a verde. Desenho e 
gravura de José Sérgio de carvalho e Silva. Lote com 5 provas de cor em carmim, das taxas de 10, 30, 
40, 50 e 100 reis, com margens de luxo, não denteadas, sobre papel liso. Presumivelmente retiradas de 
um bloco de 6 provas (falta prova de 5 reis). MB e R

55.00

709 PRV 1937/39 - Porteado. Algarismo ladeado por ramos. Desenho de Álvaro Duarte de Almeida e gravura de 
Guilherme Santos. MF POR61, 80c. Quadra, com provas de cor em laranja-vermelho (cor aprovada para 
esta taxa), não denteadas, papel liso amarelado, sem goma. Não catalogada por OM.

18.00

710 PRV 1940 - Porteado. Algarismo ladeado por ramos. MF POR 62/63. Lote composto por duas quadras de 
provas: uma de 1E castanho, cor aprovada, não denteada em papel levemente pontinhado e outra de 
2E em lilás s/ laranja (cor não aprovada) em papel pontinhado.

20.00
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711 F PRV 1936/41 - Correio aéreo. Hélice. MF CA7, 10$00. Prova individual denteada em 1 ½, em bloco medindo 
64x42mm, papel liso médio, na cor azul-claro, não aprovada. MB e MR.

30.00

712 F PRV 1936/41 - Correio aéreo. Hélice. MF CA7, 10$00. Prova individual denteada em 1 ½, em bloco medindo 
64x42mm, papel liso médio, na cor violeta-escuro, não aprovada. MB e MR.

30.00

713 F PRV 1936/41 - Correio aéreo. Hélice. MF CA7, 10$00. Prova individual denteada em 1 ½, em bloco medindo 
64x42mm, papel liso médio, na cor violeta-claro, não aprovada. MB e MR.

30.00

714 PRV 1936/41 - Correio aéreo. Hélice. MF CA7, 10$00. Lote com 3 provas de cor em castanho, azul-escuro 
e verde-amarelo, não aprovadas para esta taxa, papel liso, denteado 12, sem goma, com sobrecarga 
horizontal a vermelho “SPECIMEN”. Acompanha selo normal para comparação. MB e MR.

60.00

715 F PRV 1936/41 - Correio Aéreo. Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme Santos. MF 
CA7, 10$00. Lote com 10 provas de cor (azul-escuro, verde-amarelo, verde-escuro, preto, castanho-
-amarelo, azul, castanho-vermelho, laranja, castanho-escuro e laranja-vermelho), denteado 11 ½, papel 
liso médio, com a sobrecarga horizontal “SPECIMEN” a preto ou vermelho. Não catalogadas por OM. 
MB e MR.

200.00

716 PRV 1918 - Serviço Oficial. Emissão projetada. Alegoria da República. Desenho e gravura de Guilherme 
Augusto dos Santos. Não denteados. Tipo aprovado, com indicação “Centavo”. Lote com dois pares de 
provas em papel pontinhado com goma, nas cores violeta, OM39 e castanho laranja, OM25.

20.00

717 PRV 1938 - Serviço Oficial. Selo “Tudo pela Nação”. Desenho de Almada Negreiros, com sobrecarga “OFI-
CIAL”. Não denteados. $40 castanho. Par horizontal não denteado, bordo de folha.

15.00

718 PRV 1932 - Porte Franco. Sociedade de Geografia de Lisboa. Emblema da Sociedade, sem Coroa. MF 
SGL12. Prova de cor em vermelho, bistre s/ bistre claro (cores aprovadas), não denteada, sobre papel 
levemente pontinhado, também tida como selo normal não denteado.

28.00

719 F PRV 1899/1910 - Porte Franco * União dos Atiradores Civis Portugueses. Armas cruzadas. Desenho de Ma-
nuel Pedro de Faria Luna e gravura de Domingos Alves do Rego. Prova de cunho individual em verde-
-azul escuro e carmim, sobre cartolina branca, não denteada. Exemplar com alguma sujidade, porém 
muito rara. OM51

55.00

720 PRV 1899/1910 - Porte Franco * União dos Atiradores Civis Portugueses. Armas cruzadas. Desenho de Ma-
nuel Pedro de Faria Luna e gravura de Domingos Alves do Rego. Lote com 4 provas de cor em papel 
liso médio, não denteadas, com margens largas: uma em castanho e castanho-laranja claro, outra em 
verde e ultramar, outra em violeta e carmim e finalmente outra em violeta e ultramar. OM19, 40, 54 e 57.

30.00

721 PRV 1919 - Escudo Nacional Monárquico * Não emitidos. Lote com 5 quadras de provas não denteadas, nas 
cores aprovadas, sem goma, sem defeitos nem reparações. MR.

75.00

722 F PRV 1919 - Escudo Monárquico. Não emitidos. Prova de cor, em amarelo laranja para o selo de 20 reis, 
denteada, em papel liso médio. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

     Açores e Distritos Postais

723 F PRV Açores e Distritos Insulares. 1898/1906 – D. Carlos I Mouchon. Quadra, canto de folha, de provas de 
cor, em laranja, cor aprovada para a taxa de 5 reis, não denteada, em papel liso médio, sem impressão 
da taxa e legenda. B e R.

20.00

724 PRV Açores e Distritos Insulares. 1898/1906 – D. Carlos I Mouchon. Quadra, canto de folha, de provas 
de cor, em laranja, cor aprovada para a taxa de 5 reis, denteada apenas nos bordos superior e lateral 
direito, em papel liso médio, com carimbo de cortesia de “TÔPO” B e R.

25.00

725 F PRV Açores e Distritos Insulares. 1898/1906 – D. Carlos I Mouchon. Quadra, canto de folha, de provas de 
cor, em laranja, cor aprovada para a taxa de 5 reis, denteada, em papel liso médio, sem impressão da 
taxa e legenda B e R.

25.00

726 PRV 1912 - Ceres. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Lote com 7 provas de cor, nas cores e 
papéis aprovados, com margens de luxo, nas taxas de 1c verde, 5c azul, 7 ½ c bistre, 8c ardósia, 10c 
tijolo, todas em papel liso médio, 20c castanho s/ verde e 30c castanho s/ rosa, ambas em papel por-
celana colorido.

40.00

727 PRV 1918/21 - Ceres. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Lote com 5 pares de provas de cor 
da taxa de 30c em cinzento-azul, canela, castanho, cinzento-esverdeado e rosa-claro, com margens 
de luxo. Um dos exemplares dos pares com a sobrecarga AÇORES e outro sem sobrecarga, papel 
pontinhado. MB e R.

50.00

     África e Ultramar

728 PRV África * Emissões gerais. 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 
1/8. Série completa em quadras, de provas, retiradas da folha do arquivo da casa impressora Waterlow 
& Sons, Ltd, com furos de segurança. B e R.

120.00

729 PRV Ultramar. Emissões comuns * 1970 – V Centenário do Nascimento de Vasco da Gama. Folha de cartoli-
na preta com quadrícula com série completa para todas as colónias, assinada pelo autor dos desenhos, 
José Moura, com dedicatória ao Diretor dos Correios. B e MR.

25.00

730 PRV Ultramar. Emissões comuns * 1969 – 5.º Centenário da Nascimento de D. Manuel I. Folha de cartolina 
preta com quadrícula com série completa para todas as colónias, assinada pelo autor dos desenhos, 
José Moura, com dedicatória ao Diretor dos Correios. B e MR.

25.00

731 F PRV Ultramar * 1931 - Emissão projetada. Lote composto por duas provas de cor em violeta castanho e preto 
e em violeta e preto, não denteadas, sem abertura da legenda da colónia e da taxa no cunho, de emis-
são projetada mas não emitida. B e R.

30.00
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     Angola

732 F PRV 1932 – Padrões e Alegoria da República. Emissão projetada para Angola, mas não emitido. Prova de 
cor em violeta sobre papel porcelana colorido rosa, colada em cartão com as dimensões de 82x104mm, 
com a taxa de 30c. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

30.00

733 F PRV 1950 - 1.ª Exposição Filatélica de Angola. MF323, 4Ags. Lote com quatro provas de cor em azul-es-
verdeado s/ preto, rosa, castanho e verde-cinzento, cores não aprovadas para a taxa, denteadas, em 
papel, em papel liso, com goma original. Acompanha selo normal em preto para comparação. MB e MR.

150.00

734 F PRV 1965 - Empreendimentos em Angola. MF CA21, 1$50. Prova de cor denteada, com goma original sem 
charneira com legendas em verde e azul em vez de violeta, taxa em verde em vez de azul e sem es-
quadra a azul. B e R.

25.00

735 F PRV 1965 - Correio aéreo. Empreendimentos em Angola. MF CA26, 5$00. Prova de cor, com ensaio de le-
genda da barragem e com a cor da taxa idêntica à legenda ANGOLA, sem cercadura a azul. MB e MR.

25.00

     Guiné

736 F PRV 1886 - D. Luís I. MF24 e 26, 5 e 25 reis. Lote composto por 3 provas de cor: uma da taxa de 5 reis em 
preto (cor aprovada) em papel porcelana, bordo de folha, não denteada e duas de 25 reis em violeta 
claro e verde seda (cores não aprovadas) em papel pontinhado, amarelado (não aprovado), não dentea-
das, com margens de luxo. B e R.

30.00

737 F PRV 1886 - D. Luís I. MF24, 5 reis. Lote composto por 3 pares de provas de 5 reis, nas cores azul, violeta 
claro e castanho-claro, cores não aprovadas para a taxa, não denteadas, sem goma, em papel porce-
lana. MB e MR.

60.00

738 F PRV 1886 - D. Luís I. MF26, 20 reis. Tira horizontal com 3 provas de cor em rosa, cor aprovada para a taxa, 
bordo de folha, não denteadas, em papel porcelana. Exemplar sem defeitos. MB e R.

30.00

739 F PRV 1933 - Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. Bloco em cartolina azul com 3 provas de cor coladas, em 
vermelho, azul e azul-escuro, não denteadas, papel esmalte sem abertura das taxas no cunho. B e R.

35.00

     Índia

740 F PRV 1871 - Nativos. Tira horizontal com 3 provas em amarelo-laranja, não denteadas, papel liso médio, sem 
impressão da taxa. Desenho não aprovado.

40.00

741 F PRV 1898 – D. Carlos I Mouchon. Lote composto por quadra de provas em verde, bordo de folha + prova 
isolada em canto de folha e em cinzento-castanho + prova canto de folha em carmim. Exemplares não 
denteados, em papel liso médio, com goma, sem impressão da taxa.

25.00

742 PRV 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. Lote com duas provas de cor em verde, papel liso 
médio, uma em denteado 11 ¾, sem goma e outra em denteado 13 ½, com goma.

15.00

743 F PRV 1903 – D. Carlos I Mouchon. Quadra, bordo de folha, com provas de cor em carmim, cor aprovada para 
o selo de 1 tanga, não denteada, em papel liso, com goma original sem charneira, sem impressão da 
taxa. B e R.

25.00

744 PRV 1914 - Ceres. MF270, 1R.ª castanho s/ rosa. Bloco com 3 provas não denteadas, nas cores aprovadas, 
com as estrelas nas posições III/IV, em papel porcelana colorido, tidas como clandestinas.

15.00

745 F PRV 1933 - Padrões. MF 333/347. Série completa de provas de cor, nas cores aprovadas para cada taxa, 
com margens de luxo, 3 delas em canto de folha e uma em fundo de folha, não denteadas, em papel liso, 
com filigrana “Cruz de Cristo”. MB e MR.

75.00

746 PRV 1948 – Emissão projetada. Monumentos da Índia. Lote com seis provas, três em laranja e preto da taxa 
de 1Rp e 3 em rosa e preto das taxas de 9 reis, 3Tgs e 1Rp.

25.00

     Macau

747 F PRV 1898 – D. Carlos I Mouchon. Quadra, bordo de folha, com prova de cor em verde-amarelo, cor aprovada 
para o selo de 2 avos, MF80, denteada em 11 ¾, em papel liso, com goma original, sem impressão da 
taxa e legenda. MB e MR.

50.00

748 F PRV 1913/15 – Ceres. Quadra, em canto de folha, com provas de cor em verde-escuro, papel porcelana, 
denteado 15x14, sem impressão da taxa e legenda, com goma. B e R.

30.00

     Moçambique

749 PRV 1933 - Lusíadas. MF277, 45c. Quadra, bordo de folha, na cor azul-claro (aprovada para a taxa), em 
papel liso muito fino, sem filigrana (não aprovado para a emissão), não denteada, sem goma. B e R.

25.00

750 F PRV 1939 - Segunda Viagem Presidencial às Colónias. MF 308/311. Série completa em pares horizontais, 
canto de folha, de provas de cor, nas cores aprovadas, não denteadas, em papel porcelana colorido, 
sem goma. MB e MR.

125.00

751 PRV 1967 - Uniformes do Exército. MF490, $20 Arcabuzeiro 1560. Quadra de provas de cor denteadas em 
papel esmalte, denteado 14 ½, bordo de folha com a cor de fundo aprovada para a taxa de 1$00. Acom-
panha quadra com as cores finais para comparação.

25.00

752 F ««« 1969 - IV Centenário da Estadia de Luís de Camões na Ilha de Moçambique. MF511a, 1$50 - Mapa da 
Ilha de Moçambique. Exemplar novo, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações 
com OMISSÃO DA TAXA.

25.00
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753 F PRV 1969 - IV Centenário da Estadia de Luís de Camões na Ilha de Moçambique. MF512, 2$50 - Capela 
de N. ª S.ª do Baluarte. Lote com 12 provas de cor, todas diferentes, com cores várias na banda com a 
legenda MOÇAMBIQUE, na TAXA e na legenda CORREIOS. MB e MR.

250.00

754 ««« 1973 - Campeonato Mundial de Vela da Classe “Vauriens”. MF 530c, 1$00. Exemplar novo com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações com OMISSÃO DA TAXA.

20.00

755 ««« 1973 - Campeonato Mundial de Vela da Classe “Vauriens”. MF 530B, 1$00. Exemplar novo com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações com OMISSÃO DAS LEGENDAS “REPUBLICA 
PORTUGUESA” e “CAMPEONATO MUNDIAL DE VELA - VAURIENS.

20.00

756 « 1928 - Imposto Postal e Telegráfico. Selos de Porte Franco com sobrecarga. MF IP29, 50c amarelo e 
laranja vermelho. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com DUPLA IMPRESSÃO 
DA TAXA E LEGENDA “CORREIOS”. Não catalogada.

20.00

     Companhia de Moçambique

757 F PRV 1895/1902 - Elefantes. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Prova de cunho em preto 
sobre cartão, não denteada, com impressão muito bem definida do quadro. MB e MR.

20.00

758 PRV 1937 – Motivos locais. MF181 e 183. Lote composto por: dois pares de provas da moldura das taxas de 
60c e 80c em carmim, não denteadas, com furos de segurança na cor e papel aprovados + dois pares de 
provas das mesmas taxas já com o centro, não denteadas, nas cores e papeis aprovados.

20.00

759 PRV 1937 - Motivos locais. MF190, 20E. Lote composto por quadra de provas da moldura, em verde (cor 
aprovada), não denteadas em papel liso, com furos de segurança da casa impressora + prova denteada 
em verde e lilás malva, com sobrecarga “SPECIMEN”, horizontal a preto.

20.00

760 F PRV 1940 - 8.º Centenário da Fundação da Nacionalidade. Prova de cor em azul e sépia, não denteada em 
bloco medindo 53x63mm, papel porcelana médio. Cores não aprovadas para o selo. MB e R.

25.00

761 PRV 1935 – Correio aéreo. Inauguração do Correio Aéreo. MF CA7, 40c azul e preto. Bloco com 12 provas de 
cor, nas cores aprovadas, não denteadas, com inscrições marginais “Vignette Colour Correct / 3.8.35”.

25.00

     Companhia do Niassa

762 F PRV 1921/22 – Motivos diversos. MF125, 5E. Prova de cor em azul e preto (cores não aprovadas), denteada, 
com furo de segurança e sobrecarga WATERLOW & SONS LTD / SPECIMEN.

20.00

     S. Tomé e Príncipe

763 F PRV 1870/77 - Coroa. Lote com duas provas de cor e papel: uma da taxa de 40 reis azul-escuro sobre papel 
porcelana branco (não aprovado), com boas margens, não denteada, na cor aprovada + prova de 300 
reis castanho sobre papel porcelana colorido (não aprovado), não denteada, com boas margens. B e R.

40.00

764 F PRV 1870/77 – Coroa. MF9, 300 reis. Prova de cor em castanho sobre papel porcelana colorido em verde, 
não denteada.

15.00

765 PRV 1965 - Uniformes do Exército. Lote com dois pares de provas de cor das taxas de 2$50 e 10$00, dentea-
das, em papel esmalte, com a cor de fundo em cores não aprovadas. B e R.

30.00

     Timor

766 F PRV 1898 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 50/57. Série completa em 
quadras de provas do arquiva da casa impressora, denteadas, bordos de folha, com perfuração de se-
gurança, provenientes do arquivo da Waterlow & Sons, Ltd. MR.

150.00

767 F PRV 1935 - Padrões. MF208/211. Lote com seis provas de cor e papel: três da taxa de 5 avos em papel car-
tolina, não denteadas, com margens extraordinárias, nas cores vermelho, verde e preto + prova de cor 
de 2 avos em preto, não denteada, em papel liso médio e duas provas em verde, montadas em cartão 
camurça, com a legenda AVO e sem a taxa aberta no cunho, uma em verde-claro sobre papel esmalte e 
outra em verde sobre papel pontinhado, ambas com a sobrecarga horizontal “SPECIMEN” a vermelho.

50.00

768 F PRV 1935 - Padrões. MF217, 14 avos. Lote composto por 3 provas de cor e papel, com margens de luxo, 
em preto e carmim-rosa sobre papel liso amarelado e em preto sobre papel esmalte branco. MB e R.

25.00

769 PRV 1956 – Carta Geográfica de Timor. Mf301, 1P. Folha completa com 10 provas de cor, com fundo em rosa, 
denteadas, com goma e denteadas, com bandas em branco, similares às provas, também denteadas. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

75.00

770 PRV 1956 – Carta Geográfica de Timor. Mf301, 1P. Folha completa com 10 provas de cor, com fundo em 
verde-claro, denteadas, com goma e denteadas, com bandas em branco, similares às provas, também 
denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

75.00

771 F PRV 1967 – Uniformes do Exército. MF 340/347. Série completa com ensaios de cor, incluindo todos os 
valores com a cor de fundo diferente da aprovada para cada valor e com diferentes cores dos valores. 
Exemplares com goma original sem charneira. B e R.

45.00

772 F PRV 1967 – Uniformes do Exército. MF 340/347. Série completa com ensaios de cor, incluindo todos os 
valores com a cor de fundo verde, aprovada para o selo de $35 e com diferentes cores dos valores. 
Exemplares com goma original sem charneira. B e R.

50.00

773 PRV 1925 - Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP 3/5. Série completa em quadras, de 
provas, denteadas, nas cores aprovadas, provenientes do arquiva da casa impressora, com furos de 
segurança.

30.00
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SELOS E CORRESPONDÊNCIAS
     Portugal

774 F 8 1853 – D. Maria II. MF1, 25 reis, castanho, tipo I, com duas boas margens e duas curtas, obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a azul “52 – PORTO”. Valor de catálogo € 1.600.00.

160.00

775 F 8 1853 - D. Maria II. MF1, 5 reis castanho avermelhado, tipo I, papel liso médio, assinado no verso, com 
margens de luxo, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma, batido a preto “52 - PORTO”, tipo 5.9.5. Valor de catálogo € 1.600.00.

320.00

776 F « 1853 - D. Maria II. MF2, 25 reis azul, tipo II. Exemplar novo, sem goma, com margens normais a curtas, 
sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 
1.000.00.

200.00

777 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, tipo II, com margens de luxo, sobre pequeno fragmento, obliterado 
com carimbo da 1.ª reforma “1 – LISBOA”, tipo 4.7.4.

20.00

778 F FRG 1853 - D. Maria II. MF2, 25 reis azul, tipo I, com margens curtas a normais em grande fragmento de 
carta remetida de Lisboa na primeira semana de circulação dos selos, para a Suécia (15.07.53) com 
trânsito por Espanha, Verviers (11.07.53) Hamburgo (11.07.53) e Minden (11.07.53). Selo para pagar o 
primeiro porte territorial. 

250.00

779 F * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul-escuro, tipo II, com 3 margens de luxo (canto de folha) e uma curta, 
em capa de carta circulada do Porto (27.07.54) para Valença. Carimbo numérico da 1.ª reforma, batido 
a preto “52 - PORTO”, tipo 4.5.4.

75.00

780 F * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul-escuro, tipo II, com margens curtas, em capa de carta circulada de 
Caminha (07.02.55) para Valença. Carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “104”, tipo 4.10.4 e 
circular datado a verde “CAMINHA / 7 / 2 / 1855”.

25.00

781 « 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul-escuro, bordo de folha e com 3 margens curtas em carta catada 
da Golegã, para Lisboa (05.02.55), obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma, a preto “149”, tipo 
5.10.5 e nominativo “GOLEGAN”, também a preto.

25.00

782 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul-claro, com 3 margens de luxo e uma normal, em carta circulada de 
Lisboa (27.12.53) para o Porto (30.12.53).

15.00

783 F 8 1853 - D. Maria II. MF3, 50 reis verde, papel liso médio. Par horizontal, usado, com margens muito 
curtas, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “216 - SILVES”, tipo 20 barras. 
Valor de catálogo € 3.600.00.

360.00

784 F 8 1853 - D. Maria II. MF4, 100 reis, lilás malva, papel liso médio. Exemplar reparado, com boa cor e relevo, 
com duas margens de luxo e duas normais, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a azul 
“52 - PORTO”, tipo 5.9.5. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 3.500.00.

400.00

785 F 8 1853 - D. Maria II. MF4, 100 reis lilás, papel liso, não denteado. Par vertical usado, com um canto repara-
do, com boa cor e relevo, margens curtas com a superior cortando ligeiramente o quadro de impressão. 
Peça pouco vulgar. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 10.500.00.

350.00

786 F («) 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF5, 5 reis castanho-vermelho, papel liso médio, cunho III. Exem-
plar novo, com goma não original, margens curtas não atingindo o quadro. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 7.600.00.

500.00

787 F « 1855/56 - D. Pedro V. Cabelos lisos. MF5h, 5 reis castanho vermelho, tipo VII com traço, papel liso fino, 
não denteado. Exemplar com anotações a lápis no verso, reparado num dos cantos, com dois pontos 
de adelgaçamento, com boa cor e relevo, com margens curtas, não tocando no quadro de impressão. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 7.600.00.

900.00

788 F 8 1855/56 - D. Pedro V. Cabelos lisos. MF5h, 5 reis, castanho vermelho, tipo VII com traço, papel liso fino, 
não denteado. Exemplar assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com 
duas margens de luxo e dua normais, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto 
“52 - PORTO”, tipo 4.6.4. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.800.00.

320.00

789 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis, azul, tipo I, com 3 margens de luxo e uma normal, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “52 – PORTO”, tipo 4.6.4.

12.00

790 F * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis, azul, tipo I, com margens curtas, em capa de carta 
circulada de Caminha (18.01.55) para Valença. Carimbo da 1.ª reforma batido a preto “104”, tipo 4.10.4 
e circular datado a verde “CAMINHA / 18 / 4 / 1855”.

20.00

791 F * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis, azul, tipo I, com margens curtas e dobra vertical, 
em capa de carta circulada de Caminha (25.05.55) para Valença. Carimbo da 1.ª reforma batido a preto 
“104”, tipo 4.10.4 e circular datado a verde “CAMINHA / 25 / 5 / 1855”.

20.00

792 Lote 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF 6/7, 25 reis, azul, tipos I e II. Lote com 23 fragmentos de cartas, 
com selos dos dois tipos, com margens de luxo na maioria, todos obliteradas com carimbos numéricos 
da 1.ª reforma “52 – PORTO”. Lote a ver.

75.00

793 * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF7, 25 reis, azul, tipo II, com margens de luxo em capa de carta 
remetida do Porto (03.03.56) para Valença.

20.00

794 F « 1855/56 - D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis, verde-amarelo, papel liso fino, não denteado. Exem-
plar sem reparações, com uma pequena parte do quadro aberta na margem direita, com boa cor e relevo 
e com duas margens de luxo e duas normais. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo € 450.00.

150.00

795 F «« 1855/56 – D. pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis, verde-amarelo, com boas margens, goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 900.00.

120.00

796 F 8 1855/56 - D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis verde amarelo. Par vertical usado, com 3 margens de 
luxo e uma normal, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 390.00.

75.00
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797 F « 1855/56 - D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis, lilás, papel liso médio, não denteado. Exemplar com 
anotações a lápis no verso, sem reparações, com pontos de óxido, com boa cor e relevo, com duas mar-
gens normais e duas curtas. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 750.00.

160.00

798 F 8 1855/56 - D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis, lilás, papel liso fino, não denteado. Par vertical, muito 
raro, sem reparações, com parte do cunho levemente aberto como é frequente nestes selos em papel 
fino, com boa cor e relevo e duas margens de luxo, uma das quais mostrando parte de um terceiro selo, 
obliterado com duas batidas da marca nominativa “CABECEIRAS” com cercadura, a verde, autêntica. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

160.00

799 F 8 1855/56 - D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis lilás. Tira horizontal com 3 selos, com margens 
exteriores curtas a luxo. Exemplar usado sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 525.00.

75.00

800 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10, 5 reis, castanho-bistre, tipo II, com duas margens de 
luxo (canto de folha) e duas normais / curta. Valor de catálogo € 170.00.

25.00

801 F 8 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF 10e, 5 reis castanho-amarelo, tipo II, papel liso. Par vertical, 
usado, com três margens de luxo e uma curta, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor 
de catálogo € 510.00.

120.00

802 F ««« 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10d, 5 reis castanho bistre, tipo II, papel liso, não denteado. 
Exemplar com goma original sem charneira, sem reparações, com uma leve dobra horizontal, com boa 
cor e relevo, bordo inferior de folha e restantes margens de luxo. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 780.00.

180.00

803 F « 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10, 5 reis, castanho-amarelado. Exemplar FALSO, com 
margens de luxo, em papel cartolina, com sobrecarga aposta manualmente “Falsch!”.

25.00

804 F « 1856 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, linhas simples, com as margens curtas, novo, 
sem goma, com pequeno adelgaçamento no verso, no bordo superior, reparado com massa de papel. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Exemplar raro. Valor de catálogo € 9.000.00.

1.500.00

805 * 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, linhas simples, com margens de luxo, uma 
delas bordo direito de folha em carta remetida da Delegação Postal de Belém para o Porto (10.06.56) 
com trânsito por Lisboa (07.06.56), para pagar o porte simples para cartas circuladas internamente com 
peso até 3 oitavas. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

75.00

806 * 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, linhas simples. Exemplar com margens 
de luxo em carta circulada de Agrelos (21.07.56) para Chaves, obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma, batido a preto “70 - PENAFIEL”, tipo 6.8.6, e nominativo de período pré-adesivo “PENAFIEL”. 
Selo com dobre.

40.00

807 F * 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, tipo V, com duas margens de luxo 
e duas normais, em carta circulada de Lisboa (31.01.58) para Redondo, porteada em 50 reis com selo 
fixo batido a preto, por insuficiência de porte.

75.00

808 F * 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, tipo VI. Par horizontal + selo 
isolado, todos com margens de luxo em capa de carta circulada de Lisboa (20.02.62) para Redondo. 
Interessante triplo porte. Mb e R.

100.00

809 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim-rosa, com margens curtas, em carta 
circulada de Lisboa (14.07.59) para o Porto (15.07.59). Marca batida a vermelho “FORWARDED BY / 
GARLAND LAIDLEY & C.º / LISBON.”.

150.00

810 F ««« 1866/67 - D. Luís I. MF14b, 5 reis castanho, tipo I. Par horizontal com goma original sem charneira, com 
margens de luxo, boa cor e relevo, sem reparações, com aflorações de óxido. Certificado de peritagem 
do NFACP.

100.00

811 («) 1862/64 – D. Luís I. MF14, 5 reis preto. Exemplar com goma não original sem charneira, com boas 
margens. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

812 F CNT 1862/64 - D. Luís I. MF14b, 5 reis castanho, tipo I, papel liso não denteado. Cinta de periódico (Revista 
Militar) circulado de Lisboa (03.10.62) para Braga, franquiada com 3 selos autênticos (par horizontal + 
selo isolado) para pagar o porte de 15 reis correspondente ao triplo porte de periódico cintado. Selos per-
tencentes à cinta, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com margens de luxo a normais, 
obliterados com carimbo numérico de pontos “1 - LISBOA”, batido a preto. Exemplar de luxo. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota.

2.500.00

813 « 1862/64 - D. Luís I. MF16b, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo. Exemplar novo, sem goma, sem 
reparações e com ligeira transparência.

30.00

814 («) 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis rosa. Exemplar com goma não original sem charneira, com margens 
de luxo. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

815 « 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, carmim-rosa, com 3 margens de luxo e uma normal. Exemplar novo, 
com goma não original, sem reparações, com ligeiras manchas. Valor de catálogo € 80.00.

15.00

816 DOC 1862/64 - D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, tipo IV. Exemplar com margens curtas em folha de papel 
selado com STO de 20 reis, pertencente a processo judicial. Selo não obliterado.

25.00

817 F 8 1862/64 - D. Luís I. MF16b, 25 reis rosa, tipo III. Bloco vertical com 8 selos com 3 margens de luxo e uma 
curta. Exemplar usado, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “63 - LOUSADA”, tipo 20 barras.

50.00

818 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF18 + 18a, 100 reis. Lote com dois selos em lilás e lilás-malva, com margens de 
luxo, sem defeitos nem reparações. Um dos selos com fenda na cercadura. Valor de catálogo € 365.00.

50.00

819 F « 1866/67 – D. Luís I, fita curva, não denteados. MF19, 5 reis preto. Par horizontal com margens de luxo, 
tipo II. Exemplar sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo 
€ 240,00.

40.00

820 F 8 1866/67 - D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF19, 5 reis preto, tipo I, papel médio. Tira horizontal com 
3 selos usados, com três margens de luxo e uma curta, sem defeitos nem reparações.

30.00
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821 F «««/«« 1866/67 - D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 reis amarelo, papel liso espesso. Tira horizontal 
com 4 selos novos com goma original sem sinal de charneira em dois selos e leve marca de charneira 
em dois, sem reparações e manchas em 3 selos, com boa cor e relevo, com as margens exteriores 
normais / curtas. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e MR.

1.000.00

822 F * 1866/67 - D. Luís I. Fita direita, não denteados. Carta circulada de Lisboa (15.07.67) para Valência / Es-
panha, com selos de 10 reis amarelo, com margens largas e equilibradas, MF20 + selo de 25 reis rosa, 
com duas margens de luxo e duas normais a curtas, MF22, para pagar o primeiro porte para cartas re-
metidas para Espanha com o peso até 7,5g. Exemplar com dobra vertical não afetando os selos. B e MR.

320.00

823 DOC 1866/67 - D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 reis amarelo, com margens de luxo em folha de 
relação de bens, com utilização fiscal, incluindo estampilha do imposto do selo de 20 reis, violeta, PB2.

40.00

824 F «««/«« 1866/67 - D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF21, 20 reis bistre. Par horizontal com margens nor-
mais, com goma original sem charneira no 1.º selo e com muito leve sinal de charneira no 2.º selo, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.670.00.

250.00

825 8 1866/67 - D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 reis amarelo, papel liso, não denteado, com 
boas margens. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e bom relevo, com utilização fiscal. 

15.00

826 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf20, 10 reis amarelo. Par horizontal, com boas mar-
gens, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 4.3.4 “15 — BATALHA”. Valor de catálogo 
€ 530,00.

50.00

827 F DOC 1866/67 - D. Luís I. Fita direita, não denteados. MF21, 20 reis bistre, papel liso. Exemplar com utilização 
fiscal, sobre recibo de 240 reis datado de Torres Novas (06.11.67), com 3 margens de luxo e uma nor-
mal, sem defeitos nem reparações com DUPLA IMPRESSÃO DO RELEVO. Não catalogado. MB e MR. 
Único exemplar conhecido.

900.00

828 F ««« 1866/67 - D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF22, 25 reis, carmim rosa, tipo II, papel liso. Par vertical 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, margem esquerda de folha e duas 
margens normais e com boa cor e excelente relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 2.500.00.

700.00

829 F 8 1866/67 - D. Luís I. Fita direita, não denteados. MF22, 25 reis carmim rosa, papel liso, não denteado. tipo 
II. Tira vertical com 4 selos usados, com margens de luxo equilibradas, sem defeitos nem reparações, 
obliterados com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “153 - PONBALINHO”, tipo 4.3.4. Marca 
muito rara.

36.00

830 « 1866/67 - D. Luís I, fita curva, não denteados. MF22a, 25 reis rosa, papel liso médio, tipo II. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações, com leve vinco num canto, com boa cor e relevo, com 3 margens 
normais e uma curta. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 190.00.

25.00

831 F FRG 1866/67 - D. Luís I. Fita direita, não denteados. MF23, 50 reis verde-claro, papel liso, não denteado. 
Fragmento com dois selos, com margens de luxo a normais, obliterados com carimbos de pontos de 
Lisboa. Valor de catálogo € 240.00.

60.00

832 F * 1866/67 - D. Luís I. Fita direita, não denteados. MF24, 80 reis laranja-vermelho, papel liso, não dentea-
dos. Exemplar com duas margens de luxo e duas normais em carta circulada de Lisboa (20.12.66) para 
Paris (24.12.66) com trânsito por St. Jean de Luz (24.12.66), para pagar o porte simples para cartas 
remetidas para França com o peso até 7,5g. MB, Valor de catálogo € 480.00

90.00

833 F 8 1866/67 - D. Luís I. Fita direita, não denteados. MF25, 100 reis lilás malva, papel liso, não denteado. Tira 
vertical com 3 selos usados, com margens largas e equilibradas, sem defeitos nem reparações, oblitera-
dos com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “223 - FELGUEIRAS”, tipo 4.3.4.

250.00

834 F * 1866/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF33, 100 reis, lilás malva, tipo I, papel liso, denteado 
12 ¾. Tira horizontal com 3 selos (dois deles com ligeiros defeitos) em sobrescrito circulado do Porto 
(10.06.70) para Simla / Índia Inglesa (13.07.70) com trânsito por Lisboa (11.06.70), Gibraltar (15.06.70), 
Bombaim (08.07.70). Franquiado com 300 reis para pagar o segundo porte para cartas remetidas para 
a Índia com o peso entre 8 e 15g. Pagou à chegada 2 annas pelo porte territorial por carimbo batido 
a preto em Bombaim. Em 11 de Junho de 1870 fechou-se mala para a Índia de acordo com o Diário 
do Governo de 31.05.1870. A mala terá seguido por via terrestre para Gibraltar, porque não existe no 
movimento de navios da época qualquer navio a sair nestas datas para Gibraltar. Em Gibraltar apanhou 
o barco Syria que partiu em 16.06 e chegou a Alexandria a 24/06. Desconhece-se o meio de transporte 
utilizado de Alexandria para o Suez, embora nesse ano já estive aberto ao trânsito o Canal do Suez. 
No Suez apanhou o Paquete Deccan que saiu a 26.06 e chegou a Bombaim a 08.07. Carimbo batido a 
preto “PAID / POSTAGE ACCOUNTED FOR BY PORTUGAL / TO GPO LONDON, assim como carimbo 
oval a preto da 3.ª Distribuição em SIMLA / PUNJABI. Exemplar muito raro, conhecendo-se outro similar 
na coleção Albertino de Figueiredo. Os navios Syria e Deccan navegavam sob bandeira da Peninsular 
& Oriental Steam Navigation Company

2500.00

835 F 8 1866/67 - D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF25a, 100 reis lilás malva, tipo Ia, papel liso médio. 
Par horizontal usado com margens de luxo, sem defeitos nem reparações, com carimbo numérico da 1.ª 
reforma batido a preto “100 - TABOA”, tipo 4.3.4. Valor de catálogo € 540.00.

75.00

836 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf25a, 100 reis lilás malva, cunho Ia. Tira horizontal com 
3 selos, com três margens muito curtas, obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto 
“55 — BEMPOSTA”, tipo 4.3.4. Valor de catálogo € 540,00.

40.00

837 F 8 1866/67 - D. Luís I. Fita direita, não denteados. MF25, 120 reis azul-escuro, papel liso, não denteado. 
Exemplar usado, com margens normais, sem defeitos nem reparações, COM DUPLA IMPRESSÃO DE 
COR. Valor de catálogo € 1.000.00.

220.00

838 8 1866/67 - D. Luís I. Fita direita, não denteados. MF 19/26. Série completa com boas margens na generali-
dade, sem defeitos nem reparações. Selo de 5 reis tipo I e de 25 reis do tipo II. Valor de catálogo € 992.00.

180.00

839 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF 19/26. Série completa, com boas margens, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 992,00.

80.00

840 F («) 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF28, 10 reis amarelo laranja. Par horizontal com selos 
novos, com goma não original sem charneira, sem defeitos nem reparações, assinado no verso. Valor 
de catálogo € 660,00.

125.00
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841 F 8 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. MF28, 10 reis amarelo-laranja, papel liso, denteado 12 ¾. Tira 
horizontal de 3 selos usados, sem reparações, com leves aflorações de óxido em dois selos. B e MR.

280.00

842 DOC 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 reis carmim rosa, tipo VII, em folha de processo 
judicial circulado de Chaves. Exemplar obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a preto 
“180 - CHAVES”, tipo 4.3.4.

25.00

843 DOC 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 reis carmim rosa, tipo XII. Tira vertical com 3 selos 
em folha de processo judicial, circulado de Vila Pouca de Aguiar. Exemplar sem reparações, com defeito 
no primeiro selo e corte a tesoura no denteado inferior do 3.º selo, ccom boa cor e relevo, obliterados 
com carimbo numérico da 1.ª reforma “189 - VILA POUCA DE AGUIAR”, tipo 4.3.4. Certificado de peri-
tagem de J. Miranda da Mota.

30.00

844 8 1868/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. MF31, 50 reis verde. Exemplar usado, denteado 12 ¾, papel 
levemente pontinhado médio. FALSO.

20.00

845 F 8 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. MF31, 50 reis verde-claro, papel liso, denteado 12 ¾. Quadra usa-
da, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Muito raro em múltiplos. Valor de catálogo € 1.560.00.

500.00

846 * 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. MF32, 80 reis laranja vermelho, papel liso, denteado 12 ¾. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor, em carta circulada de Lisboa (18.01.70) para 
Paris, com trânsito por St. Jean de Luz (22.01.70) para pagar o porte simples de cartas remetidas para 
França com o peso até 7,5g.

130.00

847 «« 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF33d, 100 reis, lilás claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
IIc. Exemplar novo, com goma original e charneira. Valor de catálogo € 460.00.

50.00

848 F 8 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. MF33a, 100 reis lilás malva, papel liso, denteado 12 ¾, tipo Ia. 
Par horizontal, usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 585.00.

160.00

849 8 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. MF34, 120 reis azul, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 125.00.

22.00

850 FRG 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, não denteado. MF35, 240 reis, lilás-malva, papel liso, denteado 12 ¾ de 
grade. Exemplar sobre fragmento, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 880.00.

60.00

851 F « 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF36d, 5 reis preto, papel liso, tipo V. Exemplar novo, sem goma, sem 
reparações, com aflorações de óxido, NÃO DENTEADO. MR.

250.00

852 F ««« 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF36o, 5 reis preto, papel liso, denteado 13 ½, tipo III. Par horizontal 
com goma original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. MB e MR. Valor de catálogo 
€ 500.00.

220.00

853 F CNT 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF36e, 5 reis preto, denteado 12 ¾, papel liso, tipo VI, em cinta de jornal 
circulado do Porto para Melgaço. B e R.

65.00

854 F «««/«« 1870/76 - D. Luís I, fita direita. MF37, 10 reis amarelo, denteado 12 ¾, papel liso. Bloco com 8 selos 
com goma original, com aderências em 4 selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e excelente 
relevo. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 1.700.00.

400.00

855 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF37e, 10 reis amarelo laranja, papel liso, tipo I, denteado 14. Exemplar 
usado, com pequeno corte no bordo esquerdo, reparado no verso. Valor de catálogo € 540.00.

50.00

856 « 1870/76 - D. Luís I, fita direita. MF38, 15 reis, denteado 12 ¾, papel porcelana, tipo I. Lote com dois 
selos, sem goma, um em castanho e outro em castanho-claro. Certificados de peritagem do INEXFIP. 
Valor de catálogo € 180.00.

35.00

857 « 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF38, 15 reis castanho. Lote com dois selos, novos, sem goma: um em 
papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I, MF38e e outro em papel liso, denteado 13 ½, tipo II, MF38d, com 
defeito de impressão, o canto superior direito. Valor de catálogo € 162.00.

36.00

858 DOC 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF39, 20 reis bistre escuro, denteado 12 ¾, papel liso. Exemplar em 
folha de processo judicial, datada de Peso da Régua (26.08.72), obliterado com carimbo numérico da 2.ª 
reforma, batido a preto “123 - PESO DA REGUA”.

30.00

859 F DOC 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF39d, 20 reis bistre, papel liso, denteado 13 ½, tipo I. Exemplar em 
fragmento de folha de papel selado com STO de 50 reis, pertencente a processo judicial circulado de 
Mangualde. Carimbo numérico da 2.ª reforma batido a preto “140 - MAGUALDE”.

160.00

860 F DOC 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF39, 20 reis bistre, papel liso, denteado 12 ¾. Tira vertical de 3 selos, 
com parte do denteado cortado à tesoura em folha de papel selado com STO de 30 reis, pertencente 
a processo judicial, datada de Braga (12.12.74) e remetido de Chaves, com os selos obliterados com 
carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “111 - CHAVES”.

40.00

861 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾ em sobrescrito 
circulado para Vila do Conde (carimbo nominativo no verso) e reexpedido para Vizela, tendo sido envia-
do por erro para Valença (31.07.78) e provavelmente encaminhado para Vizela, com o selo fixo de 25 
reis batido a preto, provavelmente pela reexpedição do objeto postal.

40.00

862 F * 1870/76 - D. Luís I, fita direita. MF40am, 25 reis, carmim rosa, tipo X, papel liso, denteado 14, em sobres-
crito circulado de Évora para Lisboa (11.08.74), obliterado com marca nominativa de “EVORA” e numéri-
ca da 2.ª reforma “197”, ambas batidas a preto. Exemplar sem defeitos nem reparações. Porte de 25 reis 
para cartas circuladas internamente com peso até 10g. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

863 F * 1870/76 - D. Luís I, fita direita. MF40au, 25 reis, carmim rosa, tipo II, papel costelado na frente, denteado 
12 ¾, em carta circulada de Amarante (08.02.73) para o Porto (09.02.73) para pagar o porte simples de 
uma carta circulada internamente com peso até 10g. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

80.00

864 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF41 + 41a, 50 reis verde amarelo, papel liso, denteado 12 ¾. Lote com dois 
selos usados, tipos I e II, sem reparações e com um dente curto num dos selos. Valor de catálogo € 165.00.

36.00

865 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF41f, 50 reis verde, papel liso, denteado 12 ¾, papel costelado no ver-
so, tipo I. Exemplar usado, sem reparações, com alguns dentes curtos, com boa cor e relevo. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 170.00.

25.00
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866 F * 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. Carta datada de Bilbau (25.09.77), circulada de Lisboa (07.10.77) para 
Buenos Aires (31.10.77) com dois selos de 50 reis verde-claro, denteado 13 ½, tipo II, MF41d e dois 
selos de 100 reis lilás cinzento, papel liso, denteado 13 ½, tipo I, MF43b, para pagar o segundo porte 
português para cartas remetidas para a Argentina com o peso de 11 a 20g e com o porte argentino, 
manuscrito a azul, de 16 centavos fortes para pagar o 2.º porte para cartas com o peso entre 15 e 30g. 
Exemplar sem reparações, com um ligeiro defeito num dos selos e com boa cor e relevo. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota, não coincidente com a descrição do leiloeiro no que respeita à justifi-
cação dos portes da carta. A Argentina embora tenha anunciado entrar para a UPU em 1 de Setembro 
de 1877, adiou a entrada para 1 de Janeiro de 1878, pelo que, à data, estavam em vigor as tabelas das 
circulares 80, 94, 95 e 96 da D.G.C. MB e MR.

1.400.00

867 «/(«) 1870/76 - D. Luís I, fita direita. MF42, 80 reis, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo II. Lote com dois se-
los, um em laranja vermelho, com goma não original e outro em amarelo laranja sem goma. Certificados 
de peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 190.00.

40.00

868 * 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 reis laranja, papel liso, denteado 12 ½, em sobrescrito circulado 
do Porto (20.06.73) para Paris (16.07.73) e reexpedida para Bordéus (17.07.73).

20.00

869 * 1870/76 - - D. Luís I, fita direita. MF42a, 80 reis laranja, tipo II, papel liso, denteado 12 ¾, em sobres-
crito circulado de Lisboa (26.12.74) para Lyon, para pagar o porte simples de cartas circuladas para o 
estrangeiro com peso até 10g.

40.00

870 F * 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 reis laranja-vermelho, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Par 
horizontal em sobrescrito circulado de Lisboa (28.04.75) para Bordéus (04.05.75) com trânsito por St. 
Jean de Luz (03.05.75) para pagar o 2.º porte de cartas remetidas para França, com o peso de 11 a 
20g. MB e R.

150.00

871 F 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF42e, 80 reis laranja-vermelho, papel liso, denteado 14, tipo I. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.600.00.

160.00

872 «« 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF42j, 80 reis laranja-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾. tipo II. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 210.00.

28.00

873 « 1870/76 - D. Luís I, fita direita. MF43, 100 reis, lilás claro, denteado 12 ¾, papel porcelana. Lote com dois se-
los, sem goma, um tipo II e outro tipo IV. Certificados de peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 112.00.

25.00

874 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF43c, 100 reis lilás claro, papel liso, tipo I, denteado 14. Exemplar usa-
do, sem reparações, com um canto curto e ligeiras manchas. Valor de catálogo € 1.600.00.

125.00

875 F 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF43c, 100 reis lilás claro, papel liso, denteado 14, tipo I. Exemplar usa-
do, com anotações no verso, com dente curto e um corte no canto superior direito, reparado, com boa 
cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.600.00.

150.00

876 F 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF43c, 100 reis lilás claro, tipo I, papel liso, denteado 14. Exemplar 
usado, sem reparações, com um dente ligeiramente curto. Valor de catálogo € 1.600.00.

160.00

877 F * 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF43f, 100 reis lilás claro, papel porcelana, denteado 13 ½, tipo II, em 
capa de carta circulada de Lisboa (16.07.78) para Nápoles (22.07.78). Carimbo circular datado, com o 
círculo exterior de tracejado, e batido a verde (raro). Exemplar sem reparações com afloração de óxido 
junto ao denteado do selo.

110.00

878 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF44b, 120 reis azul, papel costelado no verso, denteado 12 ¾. Exem-
plar usado, com pequena reparação no canto inferior esquerdo, com boa cor e relevo. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 460.00.

90.00

879 F * 1870/76 - D. Luís I, fita direita. MF44, 120 reis azul, papel liso, denteado 12 ¾, em sobrescrito circulado 
de Lisboa (24.12.75) para Sori / Itália (31.12.75) com trânsito pela Ambulância ferroviária Modena/Torino 
(21.12.75). Valor de catálogo € 580.00.

140.00

880 F («) 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF46a, 240 reis, lilás, PAPEL COSTELADO NA FRENTE, denteado 12 
¾. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 4.000.00.

800.00

881 8 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF46, 240 reis lilás, papel liso, denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 1.600.00. 80.00

882 8 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF46, 240 reis lilás claro, papel liso, denteado 12 ¾. Valor de catálogo 
€ 1.600.00.

100.00

883 F 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF46a, 240 reis lilás, papel costelado na frente, denteado 12 ¾. Exemplar 
usado, assinado no verso, com canto superior esquerdo reparado e com retoques no denteado da margem 
direita, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 3.200.00.

150.00

884 F FRG 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. Fragmento de carta circulada de Lisboa com selo de 120 reis azul, papel 
liso, denteado 12 ¾, sem defeitos nem reparações, MF44 + selo de 240 reis lilás claro, papel liso, den-
teado 12 ¾, sem defeitos nem reparações, MF46. MB e MR.

700.00

885 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF 36/47. Série completa em denteado 12 ¾, papel liso. Exemplares 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 2.526,00.

200.00

886 F CNT 1879/80 - D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF43e, 10 reis verde-amarelo, papel liso, denteado 13 ½. 
Dois selos, em fragmento de cinta de jornal, circulada do Porto (10.10.83) para França.

150.00

887 F * 1979/80 - D. Luís I, fita direita. Novas cores. MF50c, 50 reis azul, papel liso, denteado 13 ½, tipo II, em 
sobrescrito circulado de Lisboa (06.11.80) para Finisterra / França (10.11.80), para pagar o porte simples 
de cartas circuladas para França com peso até 15g. Valor de catálogo € 380.00.

70.00

888 « 1880/81 - D. Luís I, de perfil. MF54, 25 reis cinzento, papel liso fino, denteado 13 ½. Tira horizontal com 
3 selos, novos, sem goma, sem reparações e com ligeiras manchas.

20.00

889 « 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57, 25 reis, castanho claro, denteado 13 ½, papel liso. Quadra nova, 
sem goma, FALSO “PERA DE SATANÁS”.

25.00

890 « 1882 – D. Luís I, de frente. Mf57, 25 reis castanho vermelho. Bloco com 6 de selos falsos, não dentea-
dos, ditos “Pera de Satanás” de autoria de Alfredo Alves Mendes. Exemplares sem goma conforme a 
maioria emitida.

30.00
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891 F * 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF56, 5 reis, cinzento claro, papel liso médio, tipo VII, aprovado. Prova não 
denteada usada indevidamente em sobrescrito de reduzidas dimensões (porte de impressos), circulado 
em Lisboa /17.08.82). Nesta data ainda não teriam entrado em circulação os selos de 5 reis. MB e MR.

75.00

892 F ««« 1884/87 - D. Luís I. De frente. Novos valores. Lote com dois selos de 500 reis, um em preto e outro a 
violeta, MF 64/65, ambos em papel levemente pontinhado e denteado 11 ½. Exemplares FALSOS em 
estado de novo, com goma sem sinal de charneira.

40.00

893 F « 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF64a, 500 reis, preto, denteado 13 ½, papel porcelana. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.450.00.

200.00

894 «« 1884 – D. Luís I, fita direita. Nova cor e valor. MF66a, 20 reis carmim rosa, papel porcelana, denteado 
12 ¾, tipo VII. Exemplar novo, com goma original e charneira, com um dente ligeiramente curto. Valor 
de catálogo € 600.00.

50.00

895 F * 1892/93 - D. Carlos I. Tipo Diogo Neto. MF70, 25 reis verde, papel porcelana, denteado 11 ¾ em sobres-
crito circulado de Almendra para o Porto (09/01/94), para pagar o porte simples de cartas circuladas inter-
namente com peso até 15g. Exemplar obliterado com carimbo batido azul-escuro “ALMENDRA”. MB e R.

80.00

896 F * 1892/93 - D. Carlos I. Tipo Diogo Neto. Sobrescrito circulado de Lisboa (27.12.94) para a Holanda 
(31.12.94) com dois selos de 15 reis castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF74 + selo de 20 reis 
violeta-cinzento, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF75, para pagar o porte simples de cartas circuladas 
para a Holanda com peso até 15g. MB e R.

60.00

897 F ««« 1892/93 - D. Luís I * Sobrecargas “PROVISORIO”, sobrecarga (a). MF80b, 5 reis preto, papel porcelana 
ordinário, denteado 11 ¾. Bloco com 25 selos com goma original sem charneira, com ligeiras aderências 
de papel no verso. Valor de catálogo € 1.625.00.

250.00

898 8 1892/93 - D. Luís I * Sobrecargas “PROVISORIO”, sobrecarga (a). MF80, 5 reis preto, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Quadra usada, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 48.00.

16.00

899 8 1892/93 - D. Luís I * Sobrecargas “PROVISORIO”, sobrecarga (b). MF81, 10 reis verde, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Bloco com 12 selos usados, sem reparações, e vestígios de óxido em 3 selos. Valor de 
catálogo € 144.00.

30.00

900 «««/«« 1892/93 - D. Luís I * Sobrecargas “PROVISORIO”, sobrecarga (c). MF81, 10 reis verde, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Bloco com 8 selos com goma incluindo 5 selos sem charneira e 3 selos com muito leve 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 397.00.

75.00

901 F «««/«« 1892/93 - D. Luís I * Sobrecargas “PROVISORIO”, sobrecarga (c). MF84b, 15 reis castanho-claro, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, tipo III. Bloco com 12 selos com goma original sem charneira em 10 selos e com 
muito leve charneira em 2 selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.038.00.

180.00

902 F «««/«« 1892/93 - D. Luís I * Sobrecargas “PROVISORIO”, sobrecarga (c). MF84e, 15 reis castanho, papel 
liso, denteado 12 ¾, tipo II. Bloco com 24 selos com goma original sem charneira em 16 selos e com 
charneira em 8 selos, sem reparações, com pontos de óxido em quatro selos, com boa cor. Valor de 
catálogo € 1.224.00.

260.00

903 8 1892/93 - D. Luís I * Sobrecargas “PROVISORIO”, sobrecarga (c). MF85, 20 reis rosa, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Bloco com 25 selos usados, sem reparações, com adelgaçamento em 3 dos selos. Valor 
de catálogo € 1.250.00.

140.00

904 F * 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. Sobrescrito circulado de Lisboa (08.08.93) para Lee-
ds (12.08.93) com selos de 5 reis preto, sobrecarga d, MF89 + selo de 25 reis, sobrecarga d, MF92 + 
selo de 20 s/ 25 reis, sobrecarga e, MF95 + selo de 50 s/ 80 reis, sobrecarga f, MF96 (com defeito), 
perfazendo o porte de 100 reis para pagar o segundo porte do correio ordinário para cartas remetidas 
para os EUA com o peso entre 16 e 20g. MB e MR.

75.00

905 F («) 1892/93 - D. Luís I. Sobrecarga “PROVISORIO”. MF90b, 10 reis verde, papel porcelana, denteado 11 ¾, 
sobrecarga d. Exemplar com goma não original, com erro “1938” em vez de “1893”. Valor de catálogo 
€ 600.00.

120.00

906 F * 1892/93 - D. Luís I * Sobrecargas “PROVISORIO”, sobrecargas (d) e (g). Sobrescrito circulado registado 
em Lisboa (13.12.93) com selos de 50 reis azul, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF93 + 75 s/ 80 reis 
amarelo-laranja, papel porcelana, denteado12 ¾, MF97 + 20 reis rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾ 
+ 80 reis laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾, no total de 225 reis, para pagar: 50 reis pelo prémio 
de registo e 175 reis pelo 7.º porte interno, para cartas com o peso de 91 a 105g. MB e MR.

250.00

907 F « 1892/93 - D. Luís I. Sobrecarga “PROVISORIO”. MF95, 20 s/ 25 reis, lilás, papel porcelana. Exemplar 
novo, sem goma, com raro defeito de impressão no canto inferior esquerdo, admitindo-se poder ser o 
resultado da impressão de um cliché defeituoso). Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

908 «« 1892/93 - D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. MF 80/97. Série completa (incluindo 15 reis em papel 
liso, denteado 12 ½ e papel porcelana denteado 13 ½), com goma original e charneira. Excelente quali-
dade. Valor de catálogo € 1.866.00.

500.00

909 F * 1894 - 5.º Centenário da Nascimento do Infante D. Henrique. Sobrescrito circulado em Lisboa (08.03.94) 
com selos de 10 reis lilás rosa, MF99 e 15 reis castanho, MF100, para pagar o porte simples interno para 
cartas com o peso até 15g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

90.00

910 F * 1894 - 5.º Centenário da Nascimento do Infante D. Henrique. Sobrescrito circulado do Porto (07.03.94) 
para Winterthur / Suíça (10.03.94) com selos de 5 reis laranja, 10 reis lilás rosa, 15 reis castanho, 20 
reis violeta, 25 reis verde e 50 reis azul, MF 98/103 para pagar: 100 reis pelo 2.º porte para cartas re-
metidas para o estrangeiro com o peso até 30g e 25 reis de excesso de porte. Exemplar sem defeitos 
nem reparações.

160.00

911 F * 1894 - 5.º Centenário da Nascimento do Infante D. Henrique. Sobrescrito de reduzidas dimensões, 
circulado em Vila Real (07.03.94) com selo de 25 reis verde, MF102, para pagar o porte simples interno 
para cartas com o peso até 15g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

912 F * 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. MF103, 50 reis azul, em sobrescrito circu-
lado de Lisboa (13.05.94 – último dia de circulação dos selos) para Amesterdão (16.05.94), para pagar 
o porte simples de cartas circuladas para o estrangeiro com o pesos até 20g.

40.00
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913 8 1894 - 5.º Centenário da Nascimento do Infante D. Henrique. MF109, 500 reis violeta s/ violeta claro. Par 
vertical usado, bordo de folha, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 450.00.

110.00

914 * 1895 - 7.º Centenário do Nascimento de Santo António. MF111, 2 ½ reis, preto em sobrescrito de reduzi-
das dimensões, circulado aberto, no Porto (13.06.95) no primeiro dia de circulação da emissão.

25.00

915 F * 1895 - 7.º Centenário do Nascimento de Santo António. Sobrescrito circulado do Funchal (17.03.95) para 
Hull / Inglaterra (24.06.95) com selos de 2 ½ reis (2), 5 reis, 10 reis, 15 reis e 25 reis, MF 111/114 e 116. 
Exemplar sem reparações com ligeira dobra sobre o primeiro selo de 2 ½ reis. B e R.

120.00

916 F 8 1895 - 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF117, 118 e 120. Lote de três selos de 50 reis, 75 
reis e 100 reis, usados, sem defeitos nem reparações, FALSOS FOURNIER. MR.

25.00

917 F «« 1895 - 7.º Centenário do Nascimento do Nascimento de S. António. MF 111/125. Série completa nova, 
com goma não original (três selos sem goma), sem defeitos nem reparações, com a burilagem definida. 
Valor de catálogo € 2.700.00.

550.00

918 F 8 1895 - 7.º Centenário do Nascimento de Santo António. MF 111/125. Série completa sobre fragmentos des-
tacados de carta registada circulada de Castelo de Paiva (17.03.95). B e MR. Valor de catálogo € 2.300.00.

750.00

919 F 8 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF 111/125. Série completa usada. Valor de catá-
logo € 2.300.00.

320.00

920 F 8 1895 - 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF 111/125. Série completa. Valor de catálogo € 
2.300.00.

300.00

921 F ««« 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. MF126, 2 ½ reis, cinzento, papel liso, denteado 11 ¾. Bloco, bordo de 
folha, com 20 selo (5x4), com goma original sem charneira, com IMPRESSÃO DESLOCADA DA TAXA, 
extensível à margem. B e R.

50.00

922 ««« 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. MF126, 2 ½ reis, cinzento, papel liso, denteado 11 ¾. Bloco, bordo de 
folha, com 8 selo (4x2), com goma original sem charneira, com IMPRESSÃO DESLOCADA DA TAXA, 
extensível à margem. B e R.

35.00

923 « 1895/96 - D. Carlos I Mouchon. Lote composto por 6 selos, das taxas de 2 ½ reis, cinzento, 5 reis laranja 
(3) e 25 reis carmim, MF126, 127 e 141, novos, sem goma, com SOBRECARGAS DESLOCADAS.

25.00

924 « 1895/96 - D. Carlos I Mouchon. Lote composto por 5 selos, das taxas de 2 ½ reis, cinzento, 5 reis laranja 
(3) e 10 reis verde-amarelo, MF126/128, novos, sem goma, com SOBRECARGAS DUPLAS (2), INVER-
TIDAS (2) e DESLOCADA (1).

25.00

925 F «««/«« 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF141, 25 reis, carmim. Quadra, canto de 
folha, com goma original e charneira em dois selos, sem charneira nos outros dois, NÃO DENTEADA, 
com impressão INVERTIDA da taxa.

30.00

926 F « 1895/1896 - D. Carlos I Mouchon. Sobrescrito de reduzidas dimensões (cartões de visita) circulado da 
Chamusca (18.04.97) para Portalegre (22.04.97) com trânsito por Lisboa (20.04.97) com selo BIPARTI-
DO de 10 reis verde, MF128, como selo de recurso de 5 reis para pagar o porte simples de impressos 
circulados internamente com o peso até 50g. Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações.

150.00

927 PI 1895/96 - D. Carlos I Mouchon. MF130, 20 reis lilás cinzento em postal ilustrado circulado de Coimbra 
(09.05.05) para a Suíça. Bilhete postal editado pelo MUSEU GEOLÓGICO DA UNIVERSIDADE DE 
COIMBRA. MB.

20.00

928 F CRT 1906 – D. Carlos I Mouchon. MF CRT5. Exemplar incompleto com apenas 9 selos de 10 reis e 8 selos 
de 20 reis, alguns defeitos com realce para a folha da capa solta e vestígios de óxido. Valor de catálogo 
€ 1.200.00. MR.

150.00

929 F * 1895/1905 - D. Carlos I Mouchon. Valor declarado de 45$000 reis, com o peso de 16,5g, remetido de 
Castelo de Paiva (20.01.00) para Lisboa (21.01.00) com 3 selos de 5 reis laranja, MF127, 75 reis carmim 
rosa. MF133 e dois selos de 130 reis castanho s/ amarelo, MF146, totalizando o porte de 350 reis para 
pagar: 50 reis pelo 2.º porte do correio ordinário para cartas circuladas internamente com o peso até 20g 
+ 50 reis pelo prémio de registo + 250 reis por cada 100$000 reis ou fração do valor declarado. Exemplar 
raro, muito bem conservado, sem defeitos nem reparações.

150.00

930 PI 1898 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Postal ilustrado circulado de 
Lisboa (29.06.98) para Elberfeld / Alemanha (02.07.98) com dois selos de 5 reis vermelho, MF149 e selo 
de 10 reis violeta. MF150.

20.00

931 F « 1898 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF152, 50 reis azul-escuro. Exem-
plar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, NÃO DENTEADO NO BORDO INFERIOR. MB e MR.

40.00

932 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 catálogo € 900,00.

175.00

933 F « 1910 – D. Manuel II. MF157, 5 reis preto, papel porcelana, denteado 14. Exemplar em sobrescrito de 
reduzidas dimensões (cartões de visita) circulado em Lisboa (12.03.10). SELO FALSO. Conhecidos dois 
exemplares circulados.

40.00

934 F «« 1910 - D. Manuel II. MF160a, 20 reis em castanho, denteado 15x14, papel porcelana. Exemplar com 
goma original e charneira, sem reparações, com um dente curto. Acompanha selo normal em carmim 
para comparação. Valor de catálogo € 420.00.

75.00

935 F FRG 1910 – D. Manuel II. MF 156/69. Série completa sobre fragmentos, retirada do livro com a coleção de 
selos enviados para a Administração Postal de Madagáscar por Berna, com carimbo batido a vermelho 
“POSTES ET TELÉGRAPHES / COLLECTION DE BERNE / MADAGASCAR”, para retirar poder de 
circulação aos selos. Apenas 3 séries são conhecidos nestas condições. Conforme fragmento e com as-
sinatura do Diretor dos Correios e Telégrafos de Madagáscar do livro constavam 42 exemplares (14x3). 
Selos de 25 e 50 reis com defeitos.

250.00

936 «« 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote composto por par em canto 
de folha do valor de 5 reis, preto, MF171 + par de 10 reis, verde, MF172 + selo isolado da mesma taxa, 
todos com a SOBRECARGA INVERTIDA + selos isolados de 5 e 25 reis, MF171 e 175, com a SOBRE-
CARGA DESLOCADA.

20.00
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937 * 1910 - D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (14.12.10) 
para Burghausen / Alemanha (18.12.10) com selos de 2 ½ reis, 5 reis, 10 reis, 15 reis, 20 reis e 50 reis, 
MF170/174 e 176, para pagar: 50 reis pelo prémio de registo + 50 reis pelo primeiro porte para cartas 
remetidas para o estrangeiro com peso até 20g e 2 ½ de excesso de porte.

30.00

938 * 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Sobrescrito circulado regsiatdo de Peso da Ré-
gua (13.05.12) para Udine / Itália (18.05.12) com trânsito pelas ambulâncias ferroviárias DOURO I 
(14.04.02), La Freneda – Salamanca (14.05.12) e duas ambulâncias italianas, com selos de 5, 20 e 75 
reis, MF171, 174 e 177

25.00

939 F * 1910 - D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF181, 300 reis preto s/ azul, papel porcelana, 
denteado 14x15 em sobrescrito circulado registado de Lisboa (14.12.10) para Burghausen / Alemanha 
(18.12.10) para pagar: 50 reis pelo prémio de registo e 250 reis pelo 5.º porte para cartas remetidas para 
o estrangeiro com peso 81 e 100g. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

100.00

940 F ««« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA, 
sobre selos postais do Continente. MF184c, 2 ½ reis, verde azul. Exemplar com goma original sem 
charneira, com DUPLA SOBRECARGA. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

941 ««« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA, 
sobre selos postais do Continente. MF184c, 2 ½ reis, verde azul. Exemplar com goma original e charnei-
ra, com DUPLA SOBRECARGA. Valor de catálogo € 55.00.

15.00

942 F «««/«« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA, 
sobre selos postais do Continente. MF184c, 2 ½ reis, verde azul. Par horizontal com goma original com 
goma original, com um dos selos sem charneira e outro com charneira, ambos com DUPLA SOBRE-
CARGA. Valor de catálogo € 105.00.

30.00

943 F FRG 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA 
sobre selos postais do Continente. MF184/91. Série completa sobre fragmentos, retirada do livro com a 
coleção de selos enviados para a Administração Postal de Madagáscar por Berna, com carimbo batido 
a vermelho “POSTES ET TELÉGRAPHES / COLLECTION DE BERNE / MADAGASCAR”, para retirar 
poder de circulação aos selos. Apenas 3 séries são conhecidos nestas condições.

200.00

944 «« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA 
sobre selos postais do Continente. MF 184/191. Série completa com goma original e charneira, assinada 
no verso. Valor de catálogo € 220.00.

35.00

945 F «« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA, 
sobre selos postais do Continente. MF190, 100 reis, castanho-amarelo. Exemplar com goma original e 
charneira, com DUPLA SOBRECARGA. Não catalogada.

35.00

946 F 8 1911 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA 
sobre selos de Porteado do Continente. MF195, 200 reis, papel porcelana, denteado 12 ¼. Exemplar 
usado com DUPLA SOBRECARGA. Não catalogada.

40.00

947 F * 1911 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA, 
sobre selos de Porteado do Continente. MF196, 300 s/ 50 reis ardósia, papel porcelana, denteado 12 ¼ 
em sobrescrito circulado registado de Lisboa (02.01.12) para Basel / Suíça (05.01.12) para pagar: 50 reis 
pelo prémio de registo e 250 reis pelo 5.º porte para cartas remetidas para o estrangeiro com peso 81 e 
100g. Exemplar sem reparações ligeiramente aparado no bordo superior. MB e R.

75.00

948 ««« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLI-
CA sobre selos de Porteado do Continente. MF197, 500 s/ 100 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 350.00.

70.00

949 F FRG 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA 
sobre selos de Porteado do Continente. MF192/97. Série completa sobre fragmentos, retirada do livro 
com a coleção de selos enviados para a Administração Postal de Madagáscar por Berna, com carimbo 
batido a vermelho “POSTES ET TELÉGRAPHES / COLLECTION DE BERNE / MADAGASCAR”, para 
retirar poder de circulação aos selos. Apenas 3 séries são conhecidos nestas condições.

200.00

950 «« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “REPUBLICA”, 
sobre selos de Porteado do Continente. MF 192/197 + variedades 192e, 193b e194c. Série completa, 
com selos novos, goma original, e sinal de charneira, assinados no verso, sem defeitos nem reparações. 
Exemplares de excelente qualidade, raro nestas condições. Valor de catálogo € 507.00.

180.00

951 «« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA 
sobre selos postais da Madeira. MF 198/205. Série completa com goma original e charneira, assinada 
no verso. Valor de catálogo € 230.00.

40.00

952 * 1911 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA, 
sobre selos postais da Madeira. MF202, 75 reis castanho em sobrescrito circulado registado do Funchal 
(25.03.12) para Lisboa (29.03.12) para pagar: 25 reis pelo primeiro porte interno para cartas com peso 
até 20g e 50 reis pelo prémio de registo.

35.00

953 F « 1911 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA, 
sobre selos postais do Continente e da Madeira. Lote com dois selos com a SOBRECARGA INVERTI-
DA. MF184b, 2 ½ reis verde azul + MF203a, 80 s/ 150 reis bistre. Valor de catálogo € 111.00.

30.00

954 F ««« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA, 
sobre selos postais da Madeira. MF204b, 100 reis, castanho-amarelo. Exemplar com goma original e 
charneira, com DUPLA SOBRECARGA. Valor de catálogo € 230.00.

45.00

955 F * 1911 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA, 
sobre selos postais da Madeira. MF204, 100 reis castanho amarelo em sobrescrito circulado registado 
de Lisboa (09.04.12) para Paris (12.04.12) para pagar: 50 reis pelo primeiro porte para cartas com peso 
até 20g remetidas para o estrangeiro e 50 reis pelo prémio de registo. Exemplar sem defeitos nem 
reparações.

30.00

956 «« 1912 – Ceres. MF206, ¼ c, sépia, papel porcelana, denteado 15x14. Quadra com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 100.00.

15.00
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957 ««« 1912 – Ceres. MF207i, ½ c preto, papel cartolina, denteado 15x14. Bloco com 25 selos (5x5). Valor de 
catálogo € 2.250,00.

75.00

958 F * 1912 - Ceres. MF211, 2 ½ c violeta escuro, papel porcelana, denteado 15x14. Tira com 4 selos em so-
brescrito circulado registado de Praça Marquês de Pombal / Porto (17.09.13) para a Suíça. MB.

25.00

959 * 1912 - Ceres * Imposto Postal * Ceres, com sobrecarga ASSISTÊNCIA. Sobrescrito circulado registado 
de Portimão (26.12.12) para Lisboa (27.12.12) com tira de 3 selos + selo isolado, violeta-claro, papel 
porcelana ordinário, denteado 15x14, MF211a + selo do imposto postal 1c verde, papel porcelana, den-
teado 15x14. MF IP3. 

30.00

960 F * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado registado do Funchal para Copenhaga (21.06.15) com trânsito por 
Lisboa (16.06.15) com selos de 1c verde, MF208, 5c azul, MF212 e 10c tijolo, MF215, todos em dentea-
do 15x14, papel porcelana, para pagar: 5c pelo prémio de registo + 5c pelo primeiro porte para cartas 
com o peso até 20g para o estrangeiro + 6c pelos 2 e 3.º portes por cada fração de 20g. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, censurada em França com cinta e carimbo. MB e MR.

150.00

961 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 ingle-
sas, com carimbo retangular batido a vermelho “RELEASED BY THE / BRITISH MILITARY AUTHORITIES”.

60.00

962 * 1917 - Ceres. MF211c, 2 ½ c violeta escuro, papel pontinhado, denteado 15x14. Dois pares, um hori-
zontal e outro vertical, em sobrescrito circulado registado de Lisboa (14.04.17), para a Suíça (25.04.17). 
Censurado em Portugal com cinta branca com legendas a preto e pelos franceses.

20.00

963 * 1912 — Ceres. Sobrescrito circulado do Porto (14.11.17) para a Suíça (06.12.17) com dois selos de 2 
½ c violeta, denteado 15x14, papel pontinhado, Mf211c. Insuficientemente franquiado foi porteado pelo 
porte em falta com selo de 20c. Censurado com cintas da censura de Portugal e França.

40.00

964 «« 1912 – Ceres. MF219c, 50c, laranja s/ salmão, papel porcelana colorido, espesso, dentado 12x11 ½. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 265.00.

50.00

965 * 1912 - Ceres. Sobrescrito circulado do Porto (21.01.21) para Kelsterbach / Alemanha, com selos de 10c 
laranja vermelho, papel liso médio, denteado 12x11 ½, MF 215g e selo de 50c laranja s/ salmão, papel 
porcelana colorido médio, denteado 15x14, MF219b para pagar o primeiro porte para cartas com o peso 
até 20g, remetidas para o estrangeiro (Tabela do Decreto 7429 para entrar em vigor a 01.04.21).

60.00

966 * 1915 - Ceres. MF215b, 10c tijolo, papel pontinhado, denteado 15x14. Lote composto por dois sobres-
critos: o primeiro circulado de Lisboa (24.01.22) para a Alemanha com quadra (40c) e o segundo de 
Coimbra (21.01.23) para a Alemanha com bloco de 10 selos (1$00).

25.00

967 F * 1912 — Ceres. MF2156, 10C tijolo, papel liso, denteado 12x11 ½. Sobrescrito circulado de Lorvão para 
o Porto (11.09.24) com dois selos inteiros + selo bipartido usado como selo de recurso por falta de selos 
de 5C, no total de 25C para pagar o porte simples de cartas circuladas internamente com o peso até 20g. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conservado. MB e MR.

400.00

968 F * 1917 — Ceres. Novas cores. Sobrescrito circulado aberto como impresso, de Vila do Conde (20.04.18) 
para Lisboa com selo bipartido de 1c castanho MF221, como selo de recurso por falta de selos de ½ c, 
para pagar o porte simples de impressos circulados internamente com o peso até 50g. Exemplar sem 
defeitos nem reparações com a inscrição manuscrita a sépia “Não há selos de ½ c”. MB e MR.

400.00

969 F * 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado registado de Vila Marim (27.03.18) para Itália 
(12.04.18), com trânsito por Lisboa (30.03.18) com selos de 1c, castanho, dentado 15x14, MF221 + par 
vertical de 2c, laranja, denteado 15x14, MF223 + selo de 7 ½ c, azul, denteado 15x14, MF229, para pagar: 
7 ½ c pelo porte simples de cartas remetidas para Itália com o peso até 20g + 5c pelo prémio de registo. 
Carta recebida em Bolonha / Itália e retira pela censura italiana para ser devolvida ao remetente em Vila 
Marim (04.05.18) com trânsito por Lisboa (02.05.18). Sobrescrito censurado com cinta branca do censor 
66, com etiqueta de retenção e devolução ao remetente colada, de cor amarelo-claro e carimbo batido a 
violeta “non admis / à l’envoyeur”. Carimbo circular datado, tipo 1880 de “VILA MARIM”. MB e MR.

100.00

970 PI 1917/20 - Ceres. Postal ilustrado circulado do Luso (14.09.22) para Lisboa (15.09.22) com 2 selos de 1c 
castanho, denteado 12x11 ½, um deles com a variedade de cliché CQRREIO, MF221 + MF221e e selo 
de 4c verde, denteado 12x11 ½, MF226d. B e R.

35.00

971 F * 1912/25 - Imposto Postal * Porteado. Monumento ao Marquês de Pombal + Ceres + Ceres. Novas taxas 
e cores. Sobrescrito circulado de Pataias (11.05.1925) para Lisboa (12.05.25), franquiado no verso com 
doze selos, totalizando 40c para pagar o porte interno simples de uma carta com o peso até 20g - par 
vertical de 10c laranja, denteado 12x11 ½, papel liso, MF215, bloco com 8 selos de 1c castanho, dentea-
do 12x11 ½, papel liso, apresentando o 4,º selo a variedade de cliché MM-LV, MF221 e par vertical de 6c 
rosa-claro, denteado 12x11 ½, papel cartolina, MF236. No dia de circulação era obrigatória a aplicação 
do selo do imposto postal de 15c, e estando em falta, foi porteado em Lisboa com selo de 30c do portea-
do de imposto postal, MF IP POR4. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

972 F * 1917/22 - Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Castanheira de Pera para a Figueira da 
Foz (12.06.24) sem franquia. Porteada à chegada com o dobro da franquia em falta (40C pelo primeiro 
porte de cartas circuladas internamente com o peso até 20g) com selos tipo Ceres (utilizados com selos 
de recurso de selos de porteado) composto por quadra de 2C laranja, denteado 12x11 ½, papel espes-
so, MF223d, e par horizontal de 36C vermelho, denteado 12x11 ½, papel liso, MF243, perfazendo 80C. 
Exemplar muito raro, sem reparações, com rasgão na pala do sobrescrito. 

250.00

973 PI 1920 - Ceres. Novas taxas e cores. MF223h, 2c laranja, papel cartolina, denteado 12x11 ½. Três selos, 
em postal ilustrado circulado de Furadouro (01.08.21) para Águeda (02.08.21), com trânsito por Ovar 
(01.08.21) e reexpedido para Aguada de Cima (04.08.21). Carimbos circulares datados de “FURADOU-
RO” e “AGUADA DE CIMA (AGUEDA). MB e R.

25.00

974 * 1917/20 - Ceres + Porteado * Emissão regular. Valor em centavos. Sobrescrito circulado de Minde 
(04.11.21) para Santarém (06.11.21) com selo de 3C carmim, denteado 12x11 ½, papel liso, com den-
teado deslocado, MF 224a. Insuficientemente franquiado foi porteado com o dobro do porte em falta (7c) 
com selos de 4c violeta, papel porcelana MF POR25 e 10c azul, papel liso MF POR27. Exemplar sem 
reparações com alguma oxidação no selo de 4c.

40.00

975 8 1920/22 – Ceres. Novas taxas e cores. MF236, 6c, rosa-claro, papel liso, denteado 12x11 ½, obliterado 
com carimbo a preto da estação ferroviária “CAMPANHÃ G.V. / MD”. B e MR.

20.00
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976 ««« 1920/22 - Ceres. MF242, 30c castanho amarelo, papel liso, denteado 12x11 ½. Bloco com 40 selos, com 
goma original sem charneira, com variedade de cliché “3C” em vez de “30” (MM IX x 60), entre outras. 
Bom lote para estudo de variedades. Valor de catálogo € 250.00.

40.00

977 * 1920/22 - Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (20.01.23) para Sacra-
mento / EUA (10.02.23) com trânsito por Nova York (03.02.23) com selos de 50c laranja-claro, MF244 e 
1E violeta claro, MF249, ambos em papel liso, denteado 12x11 ½, para pagar: 1$00 pelo primeiro porte 
para cartas com o peso até 20g, remetidas para o estrangeiro + 50c pelo prémio de registo (Tabela do 
Decreto 8576 de 08.01.23 para entrar imediatamente em vigor).

32.00

978 * 1920/22 - Ceres. MF250, 1$20 verde amarelo, papel liso, denteado 12x11 ½. Par em sobrescrito circu-
lado registado de Lisboa (16.07.25) para a Holanda. Franquiado com 2$40 para pagar: 1$60 pelo porte 
simples para cartas circuladas para o estrangeiro com o peso até 20g e $80 pelo prémio de registo. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

30.00

979 F ««« 1923 – Ceres. Novas taxas e cores. MF256a, 40c azul, papel liso, denteado 12x11 ½. Quadra com selos 
novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com a variedade “CORREIC” 
no primeiro selo. Valor de catálogo € 593.00.

75.00

980 ««« 1923 - Ceres. Novas taxas e cores. MF259, 1$50 ardósia, denteado 12x11 ½, papel lustrado espesso. 
Bloco com 10 selos (5x2). Valor de catálogo € 550.00.

55.00

981 * 1923 - Travessia Aérea do Atlântico. MF268, 25c rosa em sobrescrito circulado em Lisboa (01.04.23) 
para pagar primeiro porte interno para cartas com peso até 20g.

40.00

982 ««« 1924/26 – Ceres. Novas taxas e cores. MF293, 2$40, verde seda, papel lustrado, espesso, denteado 
12x11 ½. Exemplar com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 700.00.

140.00

983 «« 1924/26 – Ceres. Novas taxas e cores. MF293, 2$40, verde seda, papel lustrado, espesso, denteado 
12x11 ½. Exemplar com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 360.00.

60.00

984 F * 1924/26 - Ceres. Novas taxas e cores. MF293, 2$40 verde seda, denteado 12x11 1/2, papel lustrado 
espesso, em sobrescrito de grandes dimensões circulado registado de Lisboa (17.04.26) para Berlim 
(21.04.26), para pagar: 1$60 pelo primeiro porte para cartas com o peso até 20g, remetidas para o es-
trangeiro + 80c pelo prémio de registo (Tabela do Diário do Governo n.º 133 de 22.06.23 para entrar em 
vigor em 01.01.24). Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.400.00

260.00

985 «« 1924/26 – Ceres. Novas taxas e cores. MF294, 3E, rosa-claro, papel lustrado, espesso, denteado 12x11 
½. Exemplar com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de ca-
tálogo € 360.00.

60.00

986 ««« 1924/26 – Ceres. Novas taxas e cores. MF297, 10E, rosa, papel lustrado, espesso, denteado 12x11 
½. Exemplar com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 620.00.

120.00

987 ««« 1924/26 – Ceres. Novas taxas e cores. MF298, 20E, azul turquesa, papel lustrado, espesso, denteado 
12x11 ½. Exemplar com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 1.200.00.

250.00

988 * 1912/25 - Ceres + Ceres. Nocas taxas e cores + Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. 
Sobrescrito de grandes dimensões (A5) circulado registado do Funchal (12.04.25) para a Alemanha, 
com selos Ceres de 10c, 13 ½ c, 14c, 15c, 16c, 20c, 24c e 25c + selos Camilo 4c e 30c + selo perdido. 
MF215, 231, 239, 253, 279, 280, 241, 255, 301 e 310.

30.00

989 * 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. MF312, 40c azul, em sobrescrito circulado de 
Coimbra (12.11.24) para a Foz do Douro. Segundo dia de circulação dos selos.

20.00

990 ««« 1925 - Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. MF 330/360. Série completa em quadras, 
bordo ou canto de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 3.440.00.

600.00

991 * 1912/25 - Ceres + Ceres. Nocas taxas e cores + Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco + 
Imposto Postal * Padrões da Grande Guerra. Sobrescrito de grandes dimensões (A4) circulado registado 
do Funchal (12.04.25) para a Alemanha (22.04.25) com selos Ceres de 13 ½ (quadra), 80c, 64c, 2c, 3c, 
20c, 32c, 2c, 7 ½ c, 40c, 10c e 1$20 + selos Camilo de 10c, 15c e 25c + série completa do imposto postal 
+ selo perdido. MF215, 223, 231, 229, 235, 250, 276, 280, 282, 283, 285, 286, 336, 337, 340, IP 10/13.

50.00

992 * 1925 - Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Sobrescrito circulado de Lisboa (06.12.37) 
para Louisville / EUA, com selos de 16c, 20c, 25c, 50c e 64c, MF338, 339, 340, 345 e 346, perfazendo o 
porte de 1$75 para pagar o primeiro porte para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso até 20g. 
Selos utilizados em segundo período de circulação como selos de recurso do correio ordinário.

50.00

993 *   1925/1931 - Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Selos de recurso + Ceres. Emissão 
Londres + Lusíadas. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (21.06.34) para os EUA (05.07.34) com 
selos de $30, MF341, 1$80 (par), MF414 e 5c, MF514.

40.00

994 * 1935 - Tudo pela Nação + Centenário de Camilo Castelo Branco + Ceres * selos do Continente com 
sobrecarga AÇORES. Sobrescrito circulado registado por via aérea de Lisboa (10.11.35) para o Rio de 
Janeiro (19.11.37, com trânsito por Casablanca (17.11.35) com selos de $25 azul, MF570 + 2x20E preto 
s/amarelo, MF360 + 1$25 azul, denteado 12x11 ½, MF310, no total de 41$50, para pagar: 1$75 pelo 
1.º porte do correio ordinário para cartas com o peso até 20g remetidas para o estrangeiro + 2$00 pelo 
prémio de registo + 37$50 pelo 3.º porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas com o peso de 11 a 
15g remetidas para o Brasil via Casablanca pela Aero Portuguesa e para o Brasil via Air France. Selos 
Ceres e Camilos usados como selos de recurso.

50.00

995 * 1926 - Ceres. Emissão Londres. Sobrescrito circulado de Lisboa (02.11.27) para Beaune / França, com 
selos de 6c castanho, 10c carmim e 16c ultramar, MF 401/403 para pagar o porte simples de impressos 
para o estrangeiro. Exemplar sem defeitos nem reparações.

12.00

996 F CNT 1926 – Ceres. Emissão Londres. Cinta de impressos lançada a bordo de paquete holandês da K.N.S.M 
(01.12.29) para Georgetown com dois selos de 25c, cinzento, MF404 e selo de 80c, violeta, MF410, 
obliterados com carimbo batido a violeta “K. N. S. M. / S.S. PRINS FREDERIK HENDRIK”.

40.00
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997 F * 1926/28 - Imposto Postal * Jogos Olímpicos + Ceres. Emissão Londres. Sobrescrito circulado de Anadia 
(23.05.28) para Lisboa 24.05.28) com selo de 40c verde-esmeralda, MF406, para pagar o porte interno 
simples para cartas com o peso até 20g. No dia da circulação era obrigatória a aplicação do selo do 
imposto postal de 15c, MF IP21. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. MB.

150.00

998 DOC 1926 - Ceres. Emissão Londres + Imposto Postal * Monumento ao Marquês de Pombal (Efigie) * Selos 
de recurso. Folha pertencente a processo judicial circulado registado de S. Bento * Porto (14.02.27) para 
Chaves (15.02.27) com selos de 10c (par) carmim, MF401 e de 1$20 amarelo bistre. MF413, to total de 
1$40 para pagar: $40 pelo prémio de registo + $40 pelo primeiro porte de manuscritos (peso até 250g) + 
56c pelos 7 portes seguintes (7x50g a 8c cada fração) e 4c de excesso de porte + selo de 15c do imposto 
postal da Guiné utilizado como selo de recurso do imposto postal no Continente.

30.00

999 PI 1927 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. MF427, 25c, cinzento em postal ilustrado circulado de 
Lisboa (01.12.27) para Barcelos (02.12.27). B.

20.00

1000 PM 1927 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. MF434, 4$50 bistre (Dr. João Pinto Ribeiro). Exem-
plar em postal ilustrado concordante, emitido pela SHIP, obliterados com marca de dia de Amarante 
(29.11.27). MB e MR.

30.00

1001 «« 1928/29 - Ceres, com sobretaxa. MF456k, 10c s/ 4c verde amarelo, papel liso, denteado 15x14. Exem-
plar com goma original e leve charneira. Valor de catálogo € 150.00.

25.00

1002 ««« 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF466f, 40C s/ 2C laranja, denteado 12x11 ½, papel CARTOLINA. Par ho-
rizontal com goma original, sem charneira, boa cor, sem defeitos ou reparações. Valor de catálogo € 1.300,00.

125.00

1003 * 1929 - Ceres. Emissão Londres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF293, 40c verde-
-esmeralda (canto de folha com inscrição marginal), em sobrescrito circulado de Lisboa (29.03.35) para o 
Estoril (30.03.35). Exemplar dos Açores utilizado como SELO DE RECURSO NO CONTINENTE. MB e R.

25.00

1004 * 1928/29 - Ceres, com sobretaxa. MF473e. 40c s/ 75c lilás rosa, papel liso, denteado 12x11 ½, com 
variedade barramento tipo VIII, em sobrescrito circulado em Lisboa (06.02.29).

30.00

1005 ««« 1928/29 - Ceres, com sobretaxa. MF481, 1$60 s/ 2E, verde-escuro, papel liso, denteado 12x11 ½. Bloco 
com 8 selos com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com barramento tipo V no 
3.º selo, NÃO CATALOGADO. Valor de catálogo € 1.255.00.

320.00

1006 «« 1928/29 - Ceres, com sobretaxa. MF 451/487. Série completa com goma original e leve charneira, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 315.00.

75.00

1007 «« 1929 – Ceres, com sobrecarga “Provisorio”. MF488f, 10c, tijolo, papel liso, denteado 15x14. Exemplar 
novo, com goma original e charneira. Valor de catálogo € 540.00.

70.00

1008 F * 1926/29 - Ceres * Emissão Londres + Ceres, com sobrecarga “Revalidado”. Sobrescrito lançado a bordo 
de paquete holandês no Funchal (26.09.29) para Demerara, com selos de 96C, MF411 e 1$60, MF493 
para pagar: 1$60 pelo primeiro porte para cartas remetidas para o estrangeiro + 96c pelo segundo porte 
(cartas com peso até 40g). Carimbo batido a violeta “K.N.S.M. / S.S. RICKERIE / 26 SEP 1929”.

50.00

1009 * 1930 - Ceres. Gravura retocada. Sobrescrito circulado de Lisboa (21.11.34) para a Inglaterra com selo 
de 75C carmim, MF506 e 1$00 lilás-vermelho. MF508. Selos circulados em 2.º período de circulação 
como SELOS DE RECURSO.

25.00

1010 * 1931/35 - Lusíadas * Infante D. Henrique. Valor declarado de 1.000$00 com o peso de 24g, circulado de 
Lisboa - Chiado para Várzea de Candosa, com selos de 1$00 e 5$00 MF525 e 530 e 2x10c MF568, no 
total de 6$20 para pagar: $80 pelo 2.º porte do correio ordinário para cartas internas com peso até 40g + 
40c pelo prémio de registo + 5$00 pela 50.ª fração de 20$00 a $10 cada fração, relativa ao valor declarado.

30.00

1011 * 1931/35 - Lusíadas. Valor declarado de 850$00 com o peso de 20,5g, circulado de Lisboa - Chiado 
(07.06.35) para Tábua, com selos de $50 e 5$00 MF522 e 530, no total de 5$50 para pagar: $80 pelo 
2.º porte do correio ordinário para cartas internas com peso até 40g + 40c pelo prémio de registo + 4$30 
pela 43.ª fração de 20$00 a $10 cada fração, relativa ao valor declarado.

75.00

1012 ««« 1933 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira, com sobretaxa. MF553, 40c s/ 4$50 casta-
nho e verde-claro. Exemplar novo, bordo de folha, com goma original sem charneira, com forte DESLO-
CAÇÃO DA IMPRESSÃO da cor verde em 3,5mm para baixo.

20.00

1013 ««« 1935/36 - Templo de Diana. MF567, 6c chocolate. Quadra com goma original, sem sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações e NÃO DENTEADA.

20.00

1014 FRG 1935/37 - Templo de Diana + 4.º Centenário da Morte de Gil Vicente. Fragmento de sobrescrito de títulos 
à cobrança, circulado registado do Porto (23.09.37) com selo de 4c MF565 e provável prova de cor a 
verde, em papel porcelana da emissão de Gil Vicente, MF577. B e MR.

30.00

1015 ««« 1934 – General Carmona. MF560, 40c violeta, papel porcelana. Bloco com 6 selos (2x3). Valor de ca-
tálogo € 360,00.

36.00

1016 ««« 1935 - 1.ª Exposição Filatélica Portuguesa. MF564a, 40c vermelho, papel liso espesso, denteado 12. 
Par horizontal novo, com goma original, sem defeitos nem reparações, COM RELEVO MUITO DESLO-
CADO. Valor de catálogo € 160.00.

30.00

1017 CRT 1945/46 - Presidente Carmona + Castelos de Portugal. MF652/659 + MF664/671 + MF BLC8 e MF 
BLC10. Carteira editada pela Courvoisier S. A com séries completas com goma original e fixadas com 
charneira e blocos fixados com cantos, com goma original sem charneira. Valor de catálogo dos selos 
e blocos € 1.102.00.

140.00

1018 F ««« 1943 – Caravela. MF 617/633. Série completa de provas, em pares horizontais, não denteadas, nas co-
res aprovadas, a maioria em bordos de folha e em papel liso, com goma original sem charneira. Há quem 
considere que estes exemplares serão selos não denteados. Valor de catálogo dos selos € 3.400.00.

800.00

1019 * 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
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1020 CRT 1946 - Costumes Portugueses * 2.ª emissão. MF677/684 + MF BLC13. Carteira editada pela Courvoisier 
S. A com série completa com goma original e fixada com charneira e bloco fixado com cantos, com goma 
original sem charneira. Valor de catálogo dos selos e blocos € 705.00.

90.00

1021 FDC 1949 - 16.º Congresso Internacional de História da Arte + Caravela. Valor declarado de 43$50 e peso de 
33g, circulado registado de Lisboa (20.12.49) para Mafra com série completa MF 713/714 e selos $50 
tipo Caravela, totalizando 6$50, para pagar: 2$00 pelo 2.º porte do correio ordinário de cartas circuladas 
internamente com o peso até 40g + 1$50 pelo prémio de registo + 3$00 pelo valor declarado (fração até 
1.000$00). B e R.

25.00

1022 F ««« 1953 - Cavaleiro Medieval. MF768, 1E castanho s/ castanho-claro. Quadra em bordo de folha, com selos 
novos, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com o denteado MUITO DESLOCADO.

25.00

1023 F ««« 1954 — Campanha de Educação Popular. Mf796 + 798, $50 azul e azul-claro + 2$00 verde s/ verde-
-claro. Exemplares com goma original sem charneira com DESLOCAÇÃO acentuada das cores de fundo 
(verde-claro e azul-claro). B e R. Não catalogado.

25.00

1024 F ««« 1955 — 1.º Centenário do Telégrafo Elétrico em Portugal. Mf815, 1$00 carmim e amarelo. Exemplar, 
bordo de folha, com goma original sem charneira com a cor carmim MUITO DESLOCADA. MB e MR. 
Não catalogado.

25.00

1025 ««« 1960 - V Exposição Filatélica Nacional. MF 871/872. Série completa com goma original, sem charneira, 
com DUAS LINHAS INTERROMPIDAS, sob a taxa. Variedade recorrente na posição 99 da folha. Não 
catalogado.

25.00

1026 F ««« 1961 — 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Mf874, 1$00. 
Exemplar com goma original e muito ligeiro sinal de charneira com impressão RETRO VERSO. Pouco vulgar.

25.00

1027 F ««« 1961 — 10.º Congresso Internacional de Pediatria. Mf894, $50. Exemplar novo, com goma original sem 
charneira, com DESLOCAÇÃO ACENTUADA DA COR AMARELA, aparecendo impressa na margem 
branca superior. Acompanha selo normal para comparação. B e R.

15.00

1028 F ««« 1962 - Europa CEPT. MF898, 1$00. Par horizontal com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações COM A COR DOURADA DESLOCADA. Acompanha selo normal para comparação.

25.00

1029 ««« 1962 - 8.º Dia do Selo. MF 901a/903a. Série completa com “TRAÇOS DA VESTE PARTIDOS”. Valor de 
catálogo € 70.00.

30.00

1030 F ««« 1963 – 10.º Aniversário da TAP. MF922, 1$00, azul e azul-claro. Exemplar novo, com goma original sem 
charneira, com DESLOCAÇÃO DA COR AZUL.

20.00

1031 F ««« 1963 - 10.º Aniversário da TAP. MF924a, 3$50 vermelho-claro e vermelho. Exemplar novo com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com OMISSÃO DA COR VERMELHO CLARO. 
Certificado de peritagem de FPF. Valor de catálogo € 100.00.

40.00

1032 ««« 1966 – Europa CEPT. MF983/985 + 983a/985a. Série completa em quadras, novos, com goma original, 
sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com par vertical de cada quadra com 18 dentes 
horizontais em vez de 17 nos selos normais. A variedade existe na 6ª fila vertical de cada folha, em todos 
os valores. Valor de catálogo € 640.00.

200.00

1033 ««« 1967 – Novo Código Civil Português. MF1004, 1$00. Exemplar novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com a cor amarela MUITO DESLOCADA. Acompanha selo normal para 
comparação.

15.00

1034 ««« 1967 – 6.º Congresso Europeu de Reumatologia. MF1011, 1$00. Exemplar novo, com goma original 
sem charneira, COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO da cor verde-oliva claro. MB e MR.  Acompanha selo 
normal para comparação.

20.00

1035 F ««« 1968 - Emissão Alusiva à Madeira (Lubrapex). MF1031, $50 policromo. Exemplar novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, COM IMPRESSÃO MUITO DESLOCADA DA 
COR PRETA.

30.00

1036 F ««« 1969 - Emissão alusiva à Madeira (Lubrapex). MF1035, 2$80. Quadra, bordo superior de folha, com selos 
novos, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com os selos NÃO DENTEADOS.

50.00

1037 F ««« 1970 – 1.º Centenário do Nascimento do Marechal Carmona. MF1070, 1$00. Exemplar novo, com goma 
original sem charneira, COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO da cor verde-escuro. Acompanha selo nor-
mal para comparação.

20.00

1038 F ««« 1971 – Moinhos Portugueses. MF1093, 1$00. Tira horizontal com 4 selos, canto de folha, com goma 
original sem charneira, com ligeiros pontos de óxido no verso, com s COR PRETA MUITO DESLOCADA.

30.00

1039 F 8 1971 - Escultores Portugueses. MF1102a, 1$50 sépia. Par vertical usado, sem de feitos nem reparações 
em DENTEADO 13 ½, obliterado com marca de dia de Albufeira (26.09.72). Valor de catálogo € 700.00.

250.00

1040 ««« 1971 - Presidente Salazar. MF 1106a e 1108ª, 1E e 10E. Série completa, em quadras canto de folha e 
em denteado 12. Valor de catálogo € 900.00.

125.00

1041 F ««« 1972/81 - Paisagens e Monumentos. MF1142, 10$00 (Cabo Girão - Madeira). Exemplar novo, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, COM IMPRESSÃO MUITO DESLOCADA 
DA COR VERDE.

25.00

1042 ««« 1973 - 2.º Centenário do Ensino Primário Oficial. MF1194, 1$00. Exemplar com goma original, sem charneira, 
SEM IMPRESSÃO DA COR AZUL-ESCURO. Acompanha selo normal para comparação. Não catalogado.

40.00

1043 F ««« 1974 - 20 Séculos da História de Beja. MF1231a, 3$50. Exemplar novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações com OMISSÃO DA COR VERMELHA (TAXA). Valor de catálogo € 250.00.

50.00

1044 F ««« 1975 – 1.º Aniversário do Movimento de 25 de Abril de 1974. MF1245, 1$50. Par bordo superior de folha, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações com a OMISSÃO DA COR PRETA. 
MB e MR.

30.00

1045 F ««« 1975 – Abertura da Assembleia Constituinte. MF1254, 20$00, fundo verde. Exemplar novo, com goma 
original, sem defeitos nem reparações SEM DENTEADO vertical no bordo direito.

25.00
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1046 F ««« 1977 - 7.º Centenário da Morte do Papa João XXI. MF1332, 4$00. Quadra com selos novos, goma origi-
nal sem charneira, sem defeitos nem reparações, canto de folha, NÃO DENTEADO NA HORIZONTAL, 
no bordo superior. MB e MR.

40.00

1047 ««« 1985/89 – Arquitetura Popular Portuguesa. MF1709g, $50 (Casa Saloia). Quadra, bordo de folha, com 
selos novos, goma original sem charneira, baça como emitida, com o VALOR EM NEGRITO. Acompa-
nha selo normal para comparação. Valor de catálogo €40.00.

20.00

1048 ««« 1985/89 - Arquitetura Popular Portuguesa. MF1713a, 10$00, MF1714a, 20$00, MF1719a, 30$00 e 
MF1721a, 50$00. Exemplares novos, com goma original sem charneira, com tarja fosforescente amare-
la e goma brilhante. Valor de catálogo € 115.00.

35.00

1049 ««« 1985/89 - Arquitetura Popular Portuguesa. MF1713b e 1714b, 10$00 e 20$00. Exemplares, com tarja 
fosforescente rosa e goma brilhante. Valor de catálogo € 45.00.

25.00

1050 ««« 1985/89 - Arquitetura Popular Portuguesa. MF1721a, 50$00. Exemplar com tarja fosforescente amarela 
e goma brilhante. Valor de catálogo € 50.00.

20.00

1051 ««« 1985/89 - Arquitetura Popular Portuguesa. MF1724a, 70$00. Exemplar, bordo de folha, com tarja fosfo-
rescente amarela e goma brilhante. Valor de catálogo € 50.00.

20.00

1052 ««« 1990 - Navegadores Portugueses (1.º grupo). MF1932/1933, 2$00 e 3$00. Lote composto por 3 selos de 
2$00 e 3 selos de 5$00 com as variedades “sem tarja fosforescente”, “tarja fosforescente amarela II” e 
“tarja fosforescente rosa II. Valor de catálogo € 72.00.

35.00

1053 ««« 1991 - Navegadores Portugueses (2.º grupo). MF1991a, 80$00. Exemplar sem tarja fosforescente. Valor 
de catálogo € 30.00.

15.00

1054 ««« 1991 - Navegadores Portugueses (2.º grupo). MF1992a, 250$00. Exemplar sem tarja fosforescente. 
Valor de catálogo € 50.00.

35.00

1055 ««« 1992 - Ourivesaria Portuguesa. MF2055a, 125$00. Exemplar com tarja fosforescente amarela. 20.00

1056 ««« 1992 - Navegadores Portugueses (3.º grupo). MF2061a, 6$00. Quadra com tarja fosforescente amarela 
tipo II. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

1057 F ««« 1995 - Natal 1995. MF2320a, 80$00 policromo. Exemplar novo, com goma original sem sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com a LEGENDA PORTUGAL INVERTIDA. Valor de catálogo € 500.00.

150.00

1058 F ««« 1996 - Jogos Olímpicos de Atlanta 1996. MF2347, 78$00 (Hipismo). Exemplar novo, com goma original, 
sem defeitos nem reparações, COM IMPRESSÃO PARCIAL DO SELO. Exemplar muito raro.

75.00

1059 ««« 2007 - Sector Corticeiro * Emissão Corporativa * AMORIM. MF 3655a, €1,00 policromo. Bloco com 4 
selos, bordo superior de folha, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

1060 PM/ETQ 1981 - Correios e Telecomunicações de Portugal. Máquina FRAMA. MF ETQ1, 007.0, vermelho, máqui-
na 005 instalada em Vila Real de S. António, em postal ilustrado concordante, obliterado com carimbo 
circular datado da estação postal de Vila Real de S. António (01.09.81 - 1.º dia de circulação). MB e R.

25.00

1061 PM/ETQ 1981 - Correios e Telecomunicações de Portugal. Máquina FRAMA. MF ETQ1, 007.0, vermelho, máqui-
na 002 instalada no Terreiro do Paço, em postal ilustrado concordante, obliterado com carimbo circular 
datado da estação postal do Terreiro do Paço (02.12.81 - 1.º dia de circulação). MB e R.

25.00

1062 ETQ 1986 - Correios e Telecomunicações de Portugal. Máquina FRAMA. MF ETQ1e * Máquina 009 * Fun-
chal. Série completa com os valores aprovados para o ano de 1986. Valor de catálogo € 190.00.

30.00

1063 ETQ 1987 - Correios e Telecomunicações de Portugal. Máquina FRAMA. MF ETQ1f * Máquina 010 * Restaura-
dores / Lisboa. Série completa com os valores aprovados para o ano de 1987. Valor de catálogo € 180.00.

30.00

1064 ETQ 1997 - Brinquedos Populares - Ciclista. Máquina CROUZET. MF ETQ6. Série completa para o correio 
azul com as taxas de 110$00 e 500$00 (duplo porte). NÂO CATALOGADA.

40.00

1065 ETQ 1997 - Brinquedos Populares - Galinhas. Máquina CROUZET. MF ETQ10. Série completa para o correio 
azul com as taxas de 120$00 e 500$00 (duplo porte). NÂO CATALOGADA.

40.00

1066 ETQ 1995 - Brinquedos Populares. Máquina CROUZET. MF ETQ10. Série completa com impressão a preto 
e valores de 1995. Valor de catálogo € 316.00.

45.00

1067 ETQ 1997 - Brinquedos Populares - Galinhas. Máquina CROUZET. MF ETQ10A. Série completa para o cor-
reio ordinário com as taxas de 1997 nos valores de 45$00, 80$00 e 190$00. NÂO CATALOGADA.

50.00

1068 ETQ 1996 - Brinquedos Populares * Galinhas. Máquina CROUZET. MF 10Ab. Série completa para o correio ordi-
nário, com impressão das taxas a violeta. Acompanha recibo emitido em 10.01.97. Valor de catálogo € 180.00.

35.00

1069 ETQ 1999 - Brinquedos Populares. Galinhas. Máquina Crouzet. Dupla afixação da taxa. MF ETQ10Ba * 
Correio azul. Série completa para a correio azul, com respetivos recibos. Valor de catálogo € 400,00.

80.00

1070 ETQ 1997 - Brinquedos Populares - Galinhas. Máquina CROUZET. MF ETQ10e. Série completa para o cor-
reio ordinário com as taxas de 1997 nos valores de 45$00, 80$00 e 200$00. Valor de catálogo € 120.00.

25.00

1071 ETQ 2003 - Brinquedos Populares - Passarinho. Máquina CROUZET. Valores em Euros a violeta. MF ETQ12Cl. 
Série completa para o correio ordinário com valore para o ano de 2003. Valor de catálogo € 130.00.

25.00

1072 ETQ 1996 - Brinquedos Populares - Passarinho. Máquina CROUZET. Valores em Euros a violeta. MF 
ETQ12Ct. Série completa para o correio azul. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

1073 * 1998 - Museu das Comunicações * Máquina AMIEL. Tabela de portes de 01.01.2001. Sobrescrito circu-
lado por correio azul de Lisboa para Alverca com etiqueta de € 0,70, MF ETQ 17C com a IMPRESSA A 
VERMELHO e selo adicional de €0,05, MF4222.

15.00

1074 * 1998 - Expo’98 * Máquina AMIEL. Tabela de portes de 01.01.2003. Impressão da taxa a violeta. So-
brescrito circulado por correio azul de Lisboa para Alverca com etiqueta de € 0,46, MF ETQ 18Bg com a 
TAXA INVERTIDA e selos adicionais de €0,03 e 0,01, MF3421 e 3919.

15.00

1075 ETQ 1999 - Dinossáurios em Portugal. Máquina AMIEL. MF ETQ19B. Série completa com os 4 motivos (28 
etiquetas), com dupla afixação de taxa a violeta, com os valores de 1999. Valor De catálogo € 560.00.

100.00
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1076 * 1999 - Dinossáurios em Portugal * Máquina SMD. Tabela de portes de 01.01.2003. Impressão da taxa a 
preto. Sobrescrito circulado por correio azul de Estremoz (20.03.2015) para Sesimbra com etiqueta do 
correio azul de € 1,75, MF ETQ 20Am com a TAXA INVERTIDA.

22.00

1077 BLC««« 1940 - Legião Portuguesa. MF BLC1. Bloco com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 1.200.00.

150.00

1078 BLC««« 1945 - Presidente Carmona. MF BLC8. Bloco com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 410.00.

60.00

1079 BLC/8 1949 - Fundação da Dinastia de Avis. MF BLA14. Coleção completa com 8 blocos usados, numerados 
de 1 a 8, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 800.00.

120.00

1080 CRT 2003 – Aves de Portugal * 4.º grupo. Cadernetas. MF125. Caderneta com 100 selos adesivos de €0,55, 
MF2941a. Caderneta completa, sem defeitos nem reparações em excelente estado de conservação. 
Exemplar muito raro. Valor de catálogo € 330.00.

150.00

1081 CRT 2003 – Aves de Portugal * 4.º grupo. Cadernetas. MF124. Caderneta com 100 selos adesivos de €0,43, 
MF294aa. Caderneta completa, sem defeitos nem reparações em excelente estado de conservação. 
Exemplar muito raro. Valor de catálogo € 135.00.

65.00

1082 F CRT 1983 – Flores Regionais dos Açores. MF CRT28. Carteira com a série completa com goma original sem 
charneira, COM OMISSÃO DO TEXTO NA CAPA. MB e MR.

50.00

1083 CRT 2005 - Cadernetas anuais. MF 1A (Açores) + 1B (Madeira). Lote com as duas cadernetas completas, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 280.00.

40.00

1084 («) 1936/41 - Correio aéreo. Hélice. MF CA10, 50$00, lilás vermelho-escuro. Exemplar novo, com goma 
não original, FALSO.

25.00

1085 («) 1898 - Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF POR 1/6. Série com-
pleta com goma não original, sem defeitos nem reparações e muito boa qualidade. Valor de catálogo € 310.00.

100.00

1086 «« 1911 – Porteado. Emissão Regular com sobrecarga REPUBLICA. Lote com 4 selos de 20 reis, 30 reis e 
40 reis com a SOBRECARGA INVERTIDA, MF POR 16/18+ 30 reis com a SOBRECARGA DESLOCA-
DA, MF POR17. Valor de catálogo € 150.00.

25.00

1087 ««« 1936 - Encomendas Postais * Encomenda Postal. MF EP 18/25. Série completa com goma original sem 
sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Muito raro nestas condições. Valor de catálogo € 130.00.

50.00

1088 F DOC 1931/38 - Encomendas Postais * Encomenda Postal + Lusíadas + 5.º Congresso Internacional da Vinha 
e dos Vinhos + Infante D. Henrique. Dois impressos de Boletim de Expedição mod. 218, presos entre 
si com alfinete de cabeça, referente a uma encomenda postal expedida do Funchal (20.02.39) para os 
EUA, franquiada na primeira folha com selo de 10c verde, MF568, 40clilás-rosa, MF581, $50 castanho-
-esverdeado, MF EP18 e 3x5$00 lilás claro, MF EP24 e na segunda folha com 10 selos de 4$50 tipo 
Lusíadas, MF529. MB.

20.00

1089 F 8 1925 - Imposto Postal * Padrões da Grande Guerra. MF IP17, 10c carmim rosa. Exemplar usado, sem 
defeitos, NÃO DENTEADO, no bordo inferior. B e R.

12.00

1090 F «« 1916 – Porte Franco. Cruz Vermelha Portuguesa. Cruz da Convenção de Genebra, com sobrecarga 
“COMISSÃO PORTUGUESA DE PRISIONEIROS DE GUERRA”. MF CVP2. Exemplar com goma origi-
nal, com muito leve charneira, bordo de folha, sem defeitos nem reparações, com impressão retro verso 
parcial da cor preta e com a SOBRECARGA DESLOCADA. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

1091 F («) 1916 - Porte franco. Cruz da Convenção de Genebra, com sobrecarga “COMISSÃO PORTUGUESA DE 
PRESIONEIROS DE GUERRA”. MF CVP2, rosa e preto. Exemplar com goma não original, sem repara-
ções, com um canto curto e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 242.00.

40.00

1092 «««/«« 1930/33 - Porte Franco. Cruz Vermelha Portuguesa. 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões, 
com sobrecarga. Lote composto por 6 selos: MF CVP23, CVP25, CVP39 E CVP44, 40c 96c, 75c E 1E60 
com DUPLA SOBRECARGA + CVP36 com SOBRECARGA INVERTIDA.

25.00

1093 * 1934 – Porte Franco * Cruz Vermelha Portuguesa. Selos do 4.º Centenário do Nascimento de Luís de 
Camões, com sobrecarga. MF CVP47, 40c ultramar, em sobrescrito circulado em Lisboa (15.05.34). 
Selo com DUPLA SOBRECARGA. MB e MR.

40.00

1094 ««« 1936 - Porte franco. Selos do 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões, com sobrecarga. MF 
CVP60, 40c azul. Quadra com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com a so-
brecarga IMPRESSA A PRETO. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

1095 «««/«« 1936 - Porte franco. Selos do 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões, com sobrecarga. MF 
CVP61, 50c laranja. Quadra com goma original, com dois selos sem charneira e dois com charneira, 
com ligeiras aflorações de óxido no verso, com a SOBRECARGA INVERTIDA.

25.00

1096 CNT 1903/1909 - Porte Franco * Sociedade de Geografia de Lisboa. Emblema da Sociedade, com Coroa 
Real. MF SGL1, vermelho e azul s/ rosa em cinta de jornal circulado em Lisboa (02.03.10). Exemplar 
sem defeitos nem reparações. R.

38.00

1097 ««« 1933 - Porte Franco * Sociedade de Geografia de Lisboa. Congresso do Instituto Colonial Internacional. 
MF SGL15, vermelho e verde s/ verde-claro. Sobrecarga A. Exemplar novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 500.00.

50.00

1098 ««« 1935/36 – Porte Franco. Sociedade de Geografia de Lisboa. Congresso do Instituto Colonial Interna-
cional. MF SGL15, vermelho e verde s/ verde claro. Sobrecarga A. Quadra, com goma original, sem 
charneira. Valor de catálogo € 2.000.00.

150.00

1099 ««« 1935/36 – Porte Franco. Sociedade de Geografia de Lisboa. Emblema da Sociedade. Com Cruz de 
Cristo. MF SGL18A, azul, com CRUZ SOBRE FUNDO BRANCO. Exemplar novo, com goma original, 
sem charneira, com um ponto de óxido. Valor de catálogo € 1.650.00.

250.00

     Açores e Distritos Postais

1100 F 8 Açores * Precursores. 1953 - D. Maria II, MF3, 50 reis verde, papel liso médio, com duas margens de 
luxo e duas normais. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma “48 - ANGRA”, tipo 6.9.5. Valor de catálogo € 2.050.00.

300.00
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1101 F * Açores * Precursores. 1855/56 - D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis azul, tipo I (pérolas afastadas) 
com margens de luxo a normais, datada da Horta (15.09.55) para o Funchal para pagar o porte simples 
de uma carta circulada inter-ilhas com o peso até 3 oitavas. Exemplar sem defeitos nem reparações com 
a marca numérica da 1.ª reforma “49 - Horta” mal batida a preto.

150.00

1102 8 Açores * Percursores. 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 “50 – PONTA DELGA-
DA”, tipo 6.8.6. Valor de catálogo € 210.00++

25.00

1103 F * Açores * Percursores. 1855/56 - D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis verde-amarelo. Selo com mar-
gens curtas em capa de carta circulada para Redondo, com trânsito por Lisboa (09.05.63), obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma “50 - PONTA DELGADA”, tipo 3.5.3 e carimbo nominativo a preto 
de “S. MIGUEL”. Capa com alguns defeitos no papel. MB e R.

100.00

1104 F * Açores * Percursores. 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas. Selo 
com margens de luxo em capa de carta circulada para Redondo, com trânsito por Lisboa (04.01.57), 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “50 - PONTA DELGADA”, tipo 6.8.6 e carimbo nomina-
tivo a preto de “S. MIGUEL”. MB e R.

150.00

1105 F * Açores * Percursores. 1862/64 - D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Selo com margens curtas em 
capa de carta circulada da Ribeira Grande (29.09.63) para Redondo, com trânsito por Lisboa (05.10.63), 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “50 - PONTA DELGADA”, tipo 4.3.4 e carimbo nomina-
tivo a preto de “PONTA DELGADA”. 

125.00

1106 F * Açores * Percursores. 1862/64 - D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Selo com margens curtas em 
carta circulada da Ribeira Grande (05.07.63) para Redondo, com trânsito por Lisboa (11.07.63), oblite-
rado com carimbo numérico da 1.ª reforma “50 - PONTA DELGADA”, tipo 3.5.3 e carimbo nominativo a 
preto de “S. MIGUEL”. 

75.00

1107 8 Açores * Percursores. 1866/67 – D. Luís I, fita curva, não denteados. MF24, 80 reis laranja, com duas 
boas margens e duas normais. Selo do Continente utilizado nos Açores, obliterado com carimbo numéri-
co da 1.ª reforma, tipo 4.3.4 “48 – ANGRA DO HEROÍSMO”. Valor de catálogo € 240.00.

24.00

1108 F («) 1868 - D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selo do Continente, com sobrecarga AÇORES, do tipo A. MF2, 
10 reis amarelo, papel liso médio, não denteado, com margens normais. Exemplar com goma não original, 
sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 16.000.00.

1.200.00

1109 F «« 1868 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, tipo A. MF2, 
10 reis amarelo, com duas margens curtas e duas largas, assinado no verso, com boa cor e relevo. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 19.000,00.

1.400.00

1110 F 8 1868 — D. Luís. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, tipo A. MF5, 
80 reis laranja. Selo com boas margens, sem defeitos ou reparações, obliterado com carimbo da 1.ª 
reforma 50 — PONTA DELGADA, tipo 4.3.4. Valor de catálogo € 240,00.

25.00

1111 * 1868/70 - D. Luís I. Fita curva, denteado. Selo do Continente com sobrecarga “AÇORES”, tipo A. MF10, 
25 reis rosa, denteado 12 ¾, papel liso em sobrescrito circulado de Ponta Delgada (27.07.68) para Lis-
boa. Exemplar sem reparações, com o denteado de dois lados cortados à tesoura.

25.00

1112 * 1871/80 – D. Luís I, fita direita. Selos do Continente com a sobrecarga “AÇORES”. Sobrescrito circula-
do de Angra (16.07.80) para Louisville / EUA (08.08.80) com trânsito por Lisboa (21.07.80) e Londres 
(26.07.80) com selo de 20 reis bistre, denteado 12 ¾, papel liso, sobrecarga tipo B, MF18 e 3 selos de 
10 reis verde-amarelo, papel liso, denteado 13 ½, sobrecarga C, MF29. Exemplar com marca de duas 
charneiras na frente do sobrescrito, porém de grande raridade.

400.00

1113 8 Açores * Percursores. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF21, 20 reis bistre, com boas 
margens. Selo do Continente utilizado nos Açores, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “49 – HORTA”. Valor de catálogo € 285.00.

30.00

1114 F * 1868/70 - D. Luís I. Fita direita. Selo do Continente com sobrecarga “AÇORES”, tipo C. MF20, 50 reis 
verde, tipo I, denteado 12 ¾, papel liso em sobrescrito circulado de Horta (25.06.77) para Ohio / EUA 
(19.07.77) com trânsito por Lisboa (03.07.77) e Londres (07.07.77).

130.00

1115 F «« 1876 – Jornaes. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Sobrecarga C. MF28a, 2 ½ c, bistre, 
papel porcelana, denteado 11 ¾, com goma original e charneira. Não catalogado neste tipo de papel. 
Sobrecarga tida como tendo sido aposta na Casa da Moeda quando o selo do Continente já tinha sido 
retirado de circulação. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

1116 F ««« 1880/81 - D. Luís I, de perfil. Selos do Continente com a sobrecarga “AÇORES”. MF32, 5 reis preto, 
papel liso fino, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 1.036.00.

120.00

1117 «« 1882/84 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES tipo D. MF39, 20 bistre, 
papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Par horizontal com goma original e charneira. Exemplar com repara-
ções no limite superior do quadro de impressão dos dois selos, com o denteado ao meio parcialmente 
aberto e reforçado pela goma, com boa cor e relevo e com a sobrecarga INVERTIDA. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota.

45.00

1118 8 1882/887 – D. Luís I, de frente + D. Luís I, de frente. Novas cores e valores. Selos do Continente com sobre-
carga “AÇORES”. MF50, 50 reis, azul, denteado 11 ¾, papel porcelana, com ligeiras transparências + MF55, 
25 reis, lilás-rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplares usados, com a SOBRECARGA INVERTIDA.

25.00

1119 8 1894 - 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Selos do Continente com a sobrecarga 
“AÇORES” pequena. MF62, 15 reis castanho. Bloco com 20 selos usados, canto de folha, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 120.00.

25.00

1120 8 1894 - 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Selos do Continente com a sobrecarga 
“AÇORES” pequena. MF63, 20 reis violeta. Bloco com 50 selos usados (1/2 folha), sem reparações, 
parcialmente colados sobre papel. Valor de catálogo € 300.00.

35.00

1121 8 1894 - 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Selos do Continente com a sobrecarga 
“AÇORES” pequena. MF64, 25 reis verde. Bloco com 50 selos usados (1/2 folha), sem reparações, 
parcialmente colados sobre papel. Valor de catálogo € 300.00.

35.00
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1122 8 1894 - 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Selos do Continente com a sobrecarga 
“AÇORES” pequena. MF65, 50 reis azul. Bloco com 50 selos usados (1/2 folha), sem reparações, par-
cialmente colados sobre papel. Valor de catálogo € 500.00.

50.00

1123 8 1894 - 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Selos do Continente com a sobrecarga 
“AÇORES” pequena. MF66, 75 reis carmim. Bloco com 40 selos usados, sem reparações, parcialmente 
colados sobre papel. Valor de catálogo € 520.00.

60.00

1124 8 1894 - 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Selos do Continente com a sobrecarga 
“AÇORES” pequena. MF67, 80 reis verde-amarelo. Bloco com 40 selos usados, sem reparações, par-
cialmente colados sobre papel. Valor de catálogo € 600.00.

70.00

1125 8 1894 - 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Selos do Continente com a sobrecarga 
“AÇORES” pequena. MF68, 100 reis castanho sobre amarelo. Bloco com 50 selos usados (1/2 folha), 
sem reparações, parcialmente colados sobre papel. Valor de catálogo € 650.00.

70.00

1126 («) 1894 - 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES”. MF 60/72. Série completa com goma não original, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 450.00.

60.00

1127 F «« 1895 - 7.º Centenário do Nascimento do Nascimento de S. António. Selos do Continente com a sobre-
carga AÇORES pequena. MF 73/87. Série completa nova, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações. MB e R. Valor de catálogo € 1.500.00.

300.00

1128 F («) 1895 - 7.º Centenário do Nacimento de S. António. Selos do Continente, com sobrecarga “AÇORES”. 
MF 73/87. Série completa com goma não original e charneira, sem defeitos nem reparações, com a 
burilagem bem vincada. Valor de catálogo € 1.300.00.

250.00

1129 F 8 1895 - 7.º Centenário do Nascimento de S. António. Selos do Continente com a sobrecarga “AÇORES”. 
MF 73/87. Série completa em estado de usados, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 
1.100.00.

200.00

1130 F 8 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. 
MF 73/87. Série incompleta (faltam selos de 15 reis e 1.000 reis), usada, obliterada com marca de dia de 
Lisboa (27.06.95). Valor de catálogo € 800.00.

100.00

1131 PI 1906 – D. Carlos I Mouchon. Valores e legendas em 2.ª impressão. Postal ilustrado circulado de Ponta 
Delgada (03.09.09) para Apia e reexpedido para Hamburgo, com selos de 2 ½ reis (par), 5 reis e 10 
reis. MF 96/98.

15.00

1132 «««/«« 1911 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Lote composto por 3 pares horizontais: MF121, 2 ½ 
reis, violeta e MF126, 25 reis, castanho, ambos com a SOBRECARGA INVERTIDA + MF125, 20 reis, 
carmim, com a SOBRECARGA A VERMELHO.

30.00

1133 «««/«« 1911 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Lote composto por 3 selos: MF121, 2 ½ reis, violeta 
e MF127, 50 reis, azul, ambos com a SOBRECARGA INVERTIDA + MF125, 20 reis, carmim, com a 
SOBRECARGA A VERMELHO.

15.00

1134 F * 1911/12 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Selos de Porteado do Con-
tinente com sobrecarga “REPUBLICA” e sobrecarga “AÇORES”. MF146, 200 reis castanho s/ amarelo, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Dois selos, em sobrescrito circulado registado da Horta (15.01.13) para 
Berlim (27.01.13) e Lisboa (23.01.13), perfazendo o porte de 400 reis para pagar: 350 reis pelo 7.º porte 
para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso até 140g e 50 reis pelo prémio de registo. Exemplar 
sem defeitos nem reparações com a sobrecarga “AÇORES” invertida. MB e MR.

250.00

1135 * 1921/24 - Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. Sobrescrito circulado registado de 
Ribeira Grande (21.11.25) para Lisboa (27.11.25) com selos de 20c chocolate e 60c azul-escuro, ambos 
em denteado 12x11 ½, MF180 e 185. Carimbo de duplo círculo batido a preto de “RIBEIRA GRANDE”.

15.00

1136 F * 1921/24 - Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”, tipografada a preto. MF186, 80c lilás 
rosa, papel liso, denteado 12x11 ½. Sobrescrito circulado de Santa Cruz * Graciosa (22.12.25) para o 
Funchal (24.12.25) com selo BIPARTIDO como recurso a selo de 40C para pagar o porte simples inter-
-ilhas para cartas com o peso até 20g. Exemplar sem defeitos nem reparações. Inscrição manuscrita 
“Per S. S. Lima”.

100.00

1137 F * 1921/23 - Encomendas Postais * Comércio e Indústria. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” 
pequena. Sobrescrito circulado de Ponta Delgada para Frankfurt / Alemanha com selos de $10 tijolo e 
3x$50 preto, MF EP4 e EP7, para pagar o porte simples para cartas remetidas para o estrangeiro com 
o peso até 20g. Selos do serviço de encomendas Postais, usados como selos de recurso do correio 
ordinário. MB e R.

20.00

1138 F CRT Ponta Delgada * 1897 – D. Carlos I Mouchon. MF15, 10 reis, verde-amarelo, papel liso, denteado 11 
¾. Carteira Postal completa de 1906, com algumas manchas na capa, com 24 selos (4 blocos de 2x3 
selos), mas com o papel de separação entre os blocos de 6 selos aderente aos selos, sem reparações e 
com boa cor. NÃO CATALOGADA. Certificado de Peritagem de J. Miranda da Mota. B e MR.

150.00

1139 «« Angra. 1897/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF 13/15, 17, 19/26, 27/28, 30, 32/34. Lote com 18 selos, 
novos, com goma original e charneira, sem reparações, com um canto curto nos selos de 50 e 500 reis. 
Exemplares originais com sobrecarga “SPECIMEN”, horizontal, a preto, distribuídos com as reimpres-
sões de 1905.

175.00

1140 «««/«« Horta. 1897/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF13/14, 16, 18/19, 23/26, 28/30, 33/34. Lote com 13 selos 
originais, com goma original, com e sem charneira, com sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua a preto no 
canto superior direito, distribuídos com as reimpressões de 1905.

100.00

1141 ««« Angra – 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF 27/34. Série completa. Exemplares novos, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga a preto “SPECIMEN”, oblíqua no 
canto superior direito. MB e MR.

120.00

1142 «« Horta. 1897/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF13/15, 17, 20/26, 27/28, 30, 32/34. Lote com 17 selos 
originais, com goma original e charneira, com sobrecarga “SPECIMEN”, horizontal, distribuídos com as 
reimpressões de 1905.

175.00
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1143 F * Ponta Delgada * 1897 - D. Carlos I Mouchon. Sobrescrito circulado de Furnas para Filadélfia 
(01.02.1898) com trânsito por Ponta Delgada (13.01.98) e Lisboa (19.01.98) com dois selos de 15 reis 
castanho, MF16, 20 reis violeta, MF17 e 50 reis azul, MF19, no total de 100 reis para pagar o segundo 
porte para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso entre 16 e 30g. Exemplar muito bonito e raro, 
sem defeitos nem reparações, com o carimbo nominativo batido a preto “FURNAS” a obliterar os selos. 
Exemplar de luxo.

400.00

1144 F * Ponta Delgada * 1897 - D. Carlos I Mouchon. Sobrescrito circulado registado do Nordeste (27.06.06) 
para Providence / EUA (21.07.06) com trânsito por Lisboa (07.07.06), com par de selos de 25 reis car-
mim MF28 e selo de 50 reis azul, MF19, no total de 100 reis para pagar: 50 reis pelo porte simples para 
cartas remetidas para o estrangeiro com o peso até 15g. Exemplar raro sem reparações, com ligeiro 
defeito no sobrescrito.

75.00

1145 «« Ponta Delgada. 1897/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF13/15, 17, 19/26, 32/34. Lote com 15 selos 
originais, com goma original e charneira, com sobrecarga “SPECIMEN”, horizontal, distribuídos com as 
reimpressões de 1905. Selo de 500 reis com canto curto.

125.00

     Madeira e Funchal

1146 ««/(«) 1868 - D. Luís I. Fita curva, não denteados. Sobrecarga tipo A. MF 1/4. Série completa com boas mar-
gens, com goma original e charneira o selo de 20 reis e com goma não original os restantes, sem defei-
tos nem reparações. Valor de catálogo € 1.220.00.

150.00

1147 F «« 1871/76 - D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga a preto MADEIRA, tipo C. MF17, 25 
reis carmim rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, com corte 
no bordo esquerdo reparado e com a SOBRECARGA INVERTIDA.

20.00

1148 8 1871/76 – D. Luís I. Fita direita Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, tipo A. MF17, 25 reis 
carmim rosa, denteado 12 ½, cunho X. Selo usado em papel COSTELADO. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 70.00.

15.00

1149 F 8 1871/76 – D. Luís I, fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA”, tipo C. MF18, 50 reis, 
verde, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações com boa cor e relevo, 
com a SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo 
€ 270.00.

50.00

1150 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.

50.00

1151 «« Funchal. 1897/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF18/26, 30, 32/34. Lote com 12 selos originais, com goma 
original, charneira, com sobrecarga “SPECIMEN”, horizontal, distribuídos com as reimpressões de 1905.

100.00

     Angola

1152 F « 1870/77 - Coroa. MF3b, 20 reis bistre, tipo I, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo sem goma, 
com anotações a lápis no verso, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 2.300.00.

1.000.00

1153 F 8 1870/77 - Coroa. MF3b, 20 reis bistre, tipo I, papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar usado sem repara-
ções, com um dente curto, obliterado com carimbo de palmas de LOANDA. Valor de catálogo € 850.00.

85.00

1154 F «« 1870/77 - Coroa. MF4c, 25 reis carmim rosa, papel liso, tipo I, denteado 14. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações me com boa cor. Certificado de Peritagem de J. Mi-
randa da Mota. Valor de catálogo € 900.00.

200.00

1155 F («) 1870/77 - Coroa. MF5b, 40 reis azul-escuro, tipo II, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo com 
goma não original, sem reparações com pequeno defeito na margem superior junto ao “N” de Angola. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias Lda. Valor de catálogo € 430.00.

80.00

1156 F 8 1870/77 - Coroa. MF6b, 50 reis verde-claro, tipo I, papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar usado 
sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo de palmas de BENGUELLA. Valor de catálogo 
€ 600.00.

50.00

1157 «« 1886 - D. Luís I. MF 15/23. Série completa em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares novos, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 358.00.

90.00

1158 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF15, 5 reis preto, denteado 12 ¾, papel porcelana em sobrescrito cir-
culado aberto como contendo impressos, de Moçâmedes (08.09.92) para Torino / Itália (13.10.92) com 
trânsito por Lisboa (09.10.92), para pagar o 1.º porte de impressos com peso até 50g. Erradamente 
franquiado com 5 reis (porte de impressos para Portugal, Ilhas e Colónias) em vez de 10 reis (porte de 
impressos para os países da UPU). Exemplar raro, sem reparações e com mancha na parte inferior do 
sobrescrito.

100.00

1159 F * 1886 - D. Luís I. Fita direita. MF20a, 50 reis azul, papel porcelana, denteado 12 ¾, em sobrescrito cir-
culado de Luanda (25.09.91) para Evanston (08.11.91) com trânsito por Lisboa (22.10.91) e Nova-York 
(06.11.91). Ligação Luanda a Lisboa pelo Paquete Portugal. B e R.

50.00

1160 FRG 1890 - Selos ficos de recurso. Fragmento de jornal, com selos fixo de recurso batido a vermelho “Jor-
naes / 2,5 reis”, obliterado com carimbo de dupla oval, batido a preto “DIRECÇÃO DOS CORREIOS / 
PROVINCIA DE ANGOLA”. B e R.

20.00

1161 «« 1893/94 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 25/36. Série completa nova, em denteado 11 ¾ e 12 ¾, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 306,00.

75.00

1162 «« 1893/94 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF30c, 50 reis azul-claro, papel pontinhado, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com denteado ligeiramen-
te farpeado, normal neste tipo de selo em papel pontinhado. Valor de catálogo € 120.00.

30.00
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1163 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 trânsito 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.

90.00

1164 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 original, com e sem sinal 
de charneira, sem reparações, com charneiras a evitar a quebra de folha, algumas manchas no verso e 
com boa cor, e com a SOBRETAXA DESLOCADA no 10.º selo. MB e MR. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 3.640,00.

500.00

1165 8 1894 – D. Carlos I * Jornaes, com sobretaxa, aposta manualmente em Angola. MF37, 25 s/ 2 ½ reis, casta-
nho, papel liso, denteado 13 ½. Quadra usada, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 440.00.

60.00

1166 «« 1898/1901 - D. Carlos I Mouchon. MF 38/52. Série completa, nova, com sinal de charneira, mista com 
goma original e goma não original. Valor de catálogo € 170.00.

35.00

1167 «« 1898/1901 — D. Carlos I Mouchon. Mf42, 47 e 49, 20, 100 e 200 reis. Selos originais com goma original 
e charneira com sobrecarga horizontal “SPECIMEN”, impressa a preto, distribuídos com as reimpres-
sões de 1905. Selo de 100 reis com canto curto.

20.00

1168 F * 1898/1903 - D. Carlos I Mouchon. Sobrescrito circulado registado de Luanda (16.10.10) para Lisboa 
(06.11.10) e reexpedida para Berlim (14.11.10) com selos de 75 reis castanho-violeta, MF83 e 200 reis 
lilás s/ rosa, MF49 para pagar: 50 reis pelo prémio de registo e 225 reis pelo 11.º porte do correio ordiná-
rio para cartas remetidas para Portugal com o peso entre 151g e 165g. B e MR.

75.00

1169 F « 1902 – D. Luís I, com sobretaxa. MF53/61. Série completa, nova, sem goma, sem reparações, com “ras-
gão” no selo de 115 s/ 10 reis. Selos de 400 s/ 5 reis, 400 s/ 20 reis e 400 s/ 25 reis do tipo II. Restantes 
tipo I. Exemplares com sobrecarga “ULTRAMAR”, a azul, 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.

350.00

1170 ««/(«) 1902 - D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF 53/61. Série completa em estado de novo, papel por-
celana, denteado 12 ¾, com goma não original e charneira. Dois selos com ligeiros pontos de óxido e 3 
selos com goma não original. Valor de catálogo € 774.00.

150.00

1171 F * 1898/1902 - D. Carlos I, Mouchon + D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Sobrescrito circulado registado 
de Malange (02.09.03) para o Ibo / Moçambique (31.10.03) com trânsito por Luanda (07.09.03) Moçam-
bique (19.10.03) e Porto Amélia (26.10.03) com selo de 10 reis verde MF40 e de 65 reis s/ 40 reis, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, tipo I, MF53, no total de 75 reis para pagar: 25 reis pelo porte simples para 
cartas remetidas para outras colónias com o peso até 15g e 50 reis pelo prémio de registo. Exemplar 
muito raro, sem defeitos nem reparações.

300.00

1172 («) 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF61a, 400 reis s/ 25 reis violeta castanho, denteado 12 ¾, 
papel porcelana. Exemplar com goma não original, sem defeitos nem reparações com a SOBRECARGA 
DESLOCADA.

25.00

1173 F « 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF62/74. Série completa, nova, sem goma, sem 
reparações, sem defeitos nem reparações. Exemplares com sobrecarga “ULTRAMAR”, a azul, 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.

300.00

1174 «« 1902 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 62/74. Série completa como goma original e 
charneira, composta pelos seguintes selos: MF62, 63, 64, 65b, 66, 67, 68a, 69a, 70b, 71, 72a, 73 e 74c. 
Valor de catálogo € 258.00.

60.00

1175 «« 1902 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF70c, 130 s/ 75 reis, papel pontinhado, denteado 
13 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo 
€ 120.00.

30.00

1176 F 8 1902 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF72e, 400 s/ 50 reis azul-claro, papel pontinhado, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações com o denteado farpeado, normal nestes selos. Valor 
de catálogo € 300.00.

60.00

1177 F 8 1902 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF73a, 400 s/ 200 reis azul s/ azul, papel porcelana, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações com o denteado farpeado e algumas falhas na porce-
lana, normais nestes selos. Valor de catálogo € 350.00.

75.00

1178 * 1903/1912 — D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO + D. Manuel II com sobrecarga 
REPUBLICA da Casa da Moeda. Sobrescrito circulado registado de Luanda (25.11.13) para os EUA 
(22.12.13) com selo de 50 reis MF77 e 7 selos de 50 reis MF108. Porte de 400 reis correspondente a: 
50 reis pelo prémio de registo e 350 reis pelo 7.º porte para cartas com peso até 140g, remetidas para 
o estrangeiro.

40.00

1179 * 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, da Casa da Moeda. MF94, 50 reis castanho 
em sobrescrito circulado do Lobito (02.08.15) para Bellinzona /Suíça (20.09.15), censurada com cinta 
camurça e carimbo a vermelho no centro de controle postal de Portarlier em França.

40.00

1180 F «««/«« 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF104, 5 reis preto, papel porce-
lana. Quadra, com goma original sem charneira, com a DUPLA SOBRECARGA.

35.00

1181 PI 1912 - D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF112, 300 reis preto s/ azul. Par horizontal em 
postal ilustrado circulado de Moçâmedes para Kinshasa, com trânsito por Luanda (22.09.21) e Matadi 
(05.10.21), perfazendo o porte de 600 reis equivalente a 60c para pagar o porte para bilhetes-postais 
simples remetidos para o Congo Belga.

20.00

1182 «« 1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF113, 2 ½ reis s/ 15 reis, verde, papel liso, denteado 11 
¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, com DUPLA SOBRETAXA.

20.00

1183 F «« 1912 - D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente. MF113, 2 ½ s/ 15 reis verde, papel liso amare-
lado, denteado 11 ¾. Exemplar novo com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações com 
OMISSÃO de “½” na sobretaxa “2 ½ “. Não catalogado.

20.00
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1184 F PI 1912 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada 
localmente. MF114, 5 s/ 15 reis, verde, papel liso branco. Par horizontal em postal ilustrado circulado do 
Lobito (21.07.12) para a Bélgica (23.08.12) com trânsito por Lisboa (19.08.12). MB e R.

30.00

1185 «« 1912 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa tipografadas localmente. MF116, 
25 s/ 75 reis carmim (PROVISÓRIO). Exemplar novo com goma não original e charneira, sem repara-
ções com um dente curto. Valor de catálogo € 125.00.

30.00

1186 ««« 1912 - D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas localmente. MF116, 25 s/ 75 
reis carmim (PROVISORIO”, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original sem charnei-
ra, sem reparações, com algumas falhas na goma. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

1187 ««« 1912 – D. Carlos I com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografada localmente. MF 117b, 25 reis, 
castanho-violeta. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
a variedade “REUPBLICA”. Valor de catálogo € 230.00.

45.00

1188 «« 1912 - D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas localmente. MF117 + 117b, 
25 s/ 75 reis castanho-violeta, papel liso, denteado 11 ¾. Lote com selo novo, goma original e charneira 
+ selo novo, com goma original e charneira, com variedade “REUPBLICA”. Valor de catálogo € 191.00.

40.00

1189 «/8 1912 - D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas localmente. MF117b, 25 s/ 
75 reis castanho-violeta, papel liso, denteado 11 ¾. Lote com selo novo, sem goma e fragmento com 
selos usado, ambos com a variedade “REUPBLICA”. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 270.00.

65.00

1190 F * 1913/14 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga e sobretaxa, 
sobre selos de África + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. So-
brescrito circulado de Luanda (02.10.14) para Nova York (com selo de 1c s/ 10 reis violeta, MF120 e par 
de selos de 20 reis violeta cinzento, MF160a. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

80.00

1191 F FRG 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA 
e sobretaxa, sobre selos de África. MF 118/125. Série completa sobre fragmentos, nova, sem defeitos 
nem reparações. Exemplares com sobrecarga “COLONIAS”, a azul, aplicada no Ministério do Ultramar 
aos selos recebidos da UPU para lhes retirar a poder de circulação. Apenas era aplicada a sobrecarga 
a 19 selos de cada taxa. Esta sobrecarga foi aplicada de 1912 a 1927. MR.

300.00

1192 F FRG 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA 
e sobretaxa, sobre selos de África. MF 126/133. Série completa sobre fragmentos, nova, sem defeitos 
nem reparações. Exemplares com sobrecarga “COLONIAS”, a azul, aplicada no Ministério do Ultramar 
aos selos recebidos da UPU para lhes retirar a poder de circulação. Apenas era aplicada a sobrecarga 
a 19 selos de cada taxa. Esta sobrecarga foi aplicada de 1912 a 1927. MR.

300.00

1193 F FRG 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA 
e sobretaxa, sobre selos de Timor. MF 134/141. Série completa sobre fragmentos, nova, sem defeitos 
nem reparações. Exemplares com sobrecarga “COLONIAS”, a azul, aplicada no Ministério do Ultramar 
aos selos recebidos da UPU para lhes retirar a poder de circulação. Apenas era aplicada a sobrecarga 
a 19 selos de cada taxa. Esta sobrecarga foi aplicada de 1912 a 1927. MR.

300.00

1194 «« 1914 - Ceres. MF 142/153. Série completa, papel porcelana, denteado 15x14. Exemplares novos com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 96.00,

35.00

1195 «««/«« 1914 – Ceres. MF142, ¼ c sépia-escuro, papel porcelana, denteado 15x14. Quadra com goma original 
sem charneira, com exceção 1.º selo com charneira, sem defeitos nem reparações com o VALOR E 
LEGENDA INVERTIDOS.

20.00

1196 * 1914 - Ceres. MF143a, ½ c preto, papel pontinhado, denteado 15x14 em sobrescrito circulado aberto 
como impresso remetido de Luanda (31.12.17) para Lisboa. Exemplar sem reparações com pequeno 
defeito no selo.

40.00

1197 F * 1914 – Ceres. Sobrescrito circulado da Humpata (??.08.21) para Crestuma / Gaia (16.09.00 – erro de 
datador) com selos de 2c papel acetinado, denteado 15x14 e 10c papel porcelana, denteado 15x14, 
MF146b e 151. Tendo a tabela de portes sido alterada em 21.07.21, passando o porte simples das cartas 
de Angola para Portugal de 12c para 30c, foi porteado com o dobro do porte em falta (30-12=18x2=36C) 
com 6 selos de 1c e 6 selos de 5c, MF POR22 e 26. Exemplar raro, sem reparações nem defeitos.

40.00

1198 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.

40.00

1199 F * 1921 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Mossâmedes (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 estrangeiro + 50c pelo prémio de registo. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

1200 ««/« 1914 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF158/166. Série 
completa nova, a maioria dos selos com goma original e charneira, dois com goma não original e um 
sem goma (400 reis). Valor de catálogo € 175.00.

45.00

1201 ««« 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF159, 15 reis ver-
de. Exemplar novo, com goma original sem charneira, com “A” INVERTIDO na sobrecarga, tido como 
saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

15.00

1202 ««« 1914 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF158, 15 reis, verde 
amarelo, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplares novos, com goma original sem sinal de charneira, sem 
reparações, com alguns pontos de óxido. Valor de catálogo € 180.00.

40.00

1203 F «« 1914 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Lote com 3 selos 
de 10 reis verde-amarelo, MF158b + 15 reis verde, MF159b e 75 reis castanho-violeta com sobrecarga 
a verde, MF161d. Exemplares novos sem reparações nem defeitos com exceção selo de 75 reis com 
ponto de óxido. Todos os exemplares com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 110.00.

35.00

1204 F «« 1914 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF161, 75 reis 
castanho-violeta. Exemplar novo, com goma original e charneira, com a SOBRECARGA VERMELHA 
INVERTIDA. R.

30.00
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1205 F « 1914 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF162, 100 reis azul s/ 
azul. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações com DUPLA SOBRECARGA. Não catalogado.

20.00

1206 F « 1914 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF170, 115 s/ 80 reis verde-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como a 
maioria dos emitidos. Exemplar sem reparações, com uma leve mancha e com boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 310.00.

60.00

1207 F « 1914 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF170, 115 s/ 80 reis verde-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como a 
maioria dos emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miran-
da da Mota. Valor de catálogo € 310.00.

75.00

1208 F « 1914 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF172a, 115 s/ 150 reis carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar sem goma como a 
maioria dos emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 340.00.

90.00

1209 F «« 1915 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. 
MF187a, 130 s/ 300 reis, azul s/ laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações com a SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota.

20.00

1210 ««« 1919 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada local-
mente. MF190, ½ c s/ 75 reis, bistre, papel porcelana, denteado 11 ¾. Tira de 4 selos, bordo superior de 
folha, com goma original (espelhada e com falhas) sem charneira, com os selos nas posições 1 e 4 com 
“2” mais fino e com a sobretaxa deslocada.

25.00

1211 « 1919 – D. Manuel, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. 
MF191, 2 ½ c s/ 75 reis. Folha completa com 28 selos, com aderências de papel no verso, com 3 selos 
com “traço de fração curto”, quatro selos com “traço de fração partido — não catalogado” e um selo com 
“C” com fenda não catalogado.

35.00

1212 ««« 1919 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. 
MF191, 2 ½ c s/ 100 reis, castanho s/ verde, papel porcelana, denteado 11 ¾. Par horizontal com goma 
original sem charneira, com vestígios de óxido, com DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

1213 ««« 1919 – D. Carlos I Mouchon com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas localmente. 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

60.00

1214 ««« 1919 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa tipografadas localmente. MF193, 
2 ½ c s/ 100 reis azul. Folha completa com 28 selos, com goma original sem sinal de charneira, sem de-
feitos nem reparações, com 2 selos com “traço de fração curto” e um selo com “traço de fração partido” 
e 20.º selo com letra “A” de “REPUBLICA” subido. Valor de catálogo € 337,00.

45.00

1215 F ««« 1921 - Ceres, com sobretaxa tipografada localmente. MF199b, $04 s/ 15C rosa-malva, papel liso, den-
teado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 350.00.

80.00

1216 «« 1925/26 - Ceres. Novas cores e valores. MF 212/221. Série completa nova, com goma original e char-
neira. Valor de catálogo € 315.00.

65.00

1217 ««« 1932 - Ceres. Novo tipo. MF 228/246, papel filigranado. Série completa com goma original sem charnei-
ra, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 250.00.

65.00

1218 F * 1932 - Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF239, 80C verde-esmeralda em carta circulada do Vouga 
para a Figueira da Foz, com trânsito pela Ambulância ferroviária (02.11.39) e Lobito (03.11.39), para 
pagar o porte simples para cartas remetidas para Portugal com o peso até 20g. Selo e sobrescrito obli-
terado com carimbo nominativo batido a violeta “VOUGA”. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

250.00

1219 ««« 1938 - Primeira Viagem Presidencial às Colónias. MF 276/278. Série completa com goma original, sem 
charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1220 ««« 1938 – Império Colonial Português. MF276/278. Série completa em quadras. Exemplares com boa cor, 
sem defeitos ou reparações, com goma original, os selos superiores com sinal de charneira e os inferio-
res sem charneira. B e R. Valor de catálogo € 634,00.

120.00

1221 «««/«« 1949 - Vistas de Angola. MF 311/317. Série completa, com goma original sem charneira, com exceção 
selo de 15Ags com ligeira charneira. Valor de catálogo € 308.00.

60.00

1222 ««« 1949 – Vistas de Angola. MF 311/317. Série completa, nova, com goma original sem charneira. MB. 
Valor de catálogo € 325.00.

70.00

1223 ««« 1951 – Aves de Angola. MF 326/349. Série completa, nova, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 660.00.

150.00

1224 ««« 1951 - Aves de Angola. MF 326/349. Série completa em quadras, com goma original, sem charneira, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 2.640.00.

600.00

1225 F ««« 1971 – V Conferência Regional de África da Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações. MF556a, 
2$50 (Angola no Mapa de África). Exemplar novo, com goma original, sem sinal de charneira, sem de-
feitos nem reparações, com o VALOR OMISSO.

150.00

1226 F 8 1947 - Correio aéreo. Emblema dos CTT. MF CA10/20. Série completa usada, sem reparações, com o 
denteado farpeado, normal nos selos desta emissão, com boa cor. B e MR. Valor de catálogo € 2.200.00.

750.00

1227 F 8 1947 - Correio aéreo. Emblema dos CTT. MF CA16, 9Ags vermelho, papel liso a pontinhado, denteado 
11 de linha. Exemplar usado, sem reparações com o denteado farpeado normal na emissão, com boa 
cor. Valor de catálogo € 450.00.

90.00

1228 F 8 1947 - Correio aéreo. Emblema dos CTT. MF CA18, 20Ags azul, papel liso a pontinhado, denteado 11 
de linha. Exemplar usado, sem reparações com o denteado farpeado normal na emissão, com boa cor. 
Valor de catálogo € 180.00.

35.00
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1229 F 8 1947 - Correio aéreo * Emblema dos CTT. MF CA19, 50,00Ags, preto, denteado 11 de linha, papel liso. 
Exemplar usado sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 450.00.

90.00

1230 F 8 1947 - Correia aéreo. Emblema dos CTT. MF19a, 50Ags, preto, papel liso, denteado 11 de linha. Exem-
plar usado, sem reparações, com o denteado irregular, normal nestes selos, com a variedade “SEM (~) 
em AVIAO”. Valor de catálogo € 1.100.00.

350.00

1231 F 8 1947 - Correio aéreo. Emblema dos CTT. MF CA20, 100Ags amarelo, papel liso a pontinhado, denteado 
11 de linha. Exemplar usado, sem reparações com o denteado farpeado normal na emissão, com boa 
cor. Valor de catálogo € 820.00.

200.00

1232 * 1938/1945 - Sobretaxa do correio aéreo * Legenda “TAXE PERÇUE / TAXA COBRADA” + Império Co-
lonial Português + Porteado * Emissão regular. Valores em centavos + Imposto Postal * Assistência. 
Sobrescrito circulado por via aérea do Lobito (31.07.45) para Luanda (01.08.45) com selo de 3,60Ags, 
MF SCA5 + 30c lilás, MF263 + 20c carmim, MF POR29 (como selo de recurso do correio ordinário) e 
selo do imposto postal de 0,50Ag, MF IP5.

15.00

1233 PI 1914/1925 – Ceres + Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. Postal ilustrado circulado de 
Vila Arriaga (12.03.30) para Lausanne / Suíça com selo de 10c, papel liso, denteado 12x11 ½, MF151f 
e selo do imposto postal de 15c (Plano), MF IP2, obliterados com carimbo numérico volante “10” batido 
a violeta. B e R.

30.00

1234 « 1962 - Imposto Postal. Povoamento. Homens de 3 raças. MF IP16, 1$00 policromo. Quadra. Exemplares 
sem goma como emitidos, borda esquerdo de folha, sem defeitos nem reparações, NÃO DENTEADO 
NA VERTICAL.

25.00

1235 F «« 1920 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas localmente. NÃO 
EMITIDOS. MF NE4, 00,5 s/ 75 reis castanho-violeta, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

1236 F « 1920 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas localmente. NÃO 
EMITIDOS. MF NE4, 00,5 s/ 75 reis castanho-violeta, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota.

150.00

1237 F «« 1920 - D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa tipografada localmente. NÃO EMITIDO e NÃO CATALOGA-
DO, 2c s/ 100 reis azul s/ azul-claro. Exemplar com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações. Exemplar mandado sobrecarregar pela Portaria Governamental n.º 352 de 29.10.20 do Governo 
de Angola e posteriormente mandada revogar na parte não executada pela Portaria Governamental de 
8 de Junho de 1921. Exemplar não catalogado no catálogo Mundifil, como não emitido.

150.00

1238 F «« 1920 - D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmen-
te. NÃO EMITIDOS. MF NE6, 4c s/ 50 reis azul. Exemplar com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações. B e MR. Sem cotação no catálogo especializado.

125.00

1239 F « 1920/21 - Não emitidos. D. Carlos I Mouchon com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 
NE10, 115 reis laranja s/ rosa, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, 
com dois dentes curtos, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

40.00

1240 Lote Angola * Franquias Mecânicas — Lote composto por duas pastas com folhas de álbum contendo mais 
de duas centenas de sobrescritos com as diversas franquias mecânicas usadas pela administração 
postal e pelas empresas privadas. Estudo muito completo, faltando muito poucas franquias mecânicas. 
Lote a ver.

300.00

     Congo

1241 «« 1902 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF37, 130 s/ 100 reis, castanho s/ amarelo, dentea-
do 11 ¾, papel porcelana. Exemplar com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 55.00. MB e R nestas condições.

15.00

1242 ««« 1910/11 – D. Carlos I Mouchon. Selos de Angola, com sobrecarga “CONGO” e “REPUBLICA”. MF55b, 2 
½ reis, cinzento. Folha completa com 28 selos, com goma original sem sinal de charneira, sem defeitos 
nem reparações, com “TRAÇO FINO”. Valor de catálogo € 224,00.

30.00

1243 F «««/«« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, da Casa da Moeda. MF63, 15 reis, verde + 
MF65, 25 reis, carmim-rosa. Lote com duas quadras, bordo e canto de folha, com goma original, cada 
uma delas com 3 selos sem charneira e um com charneira, com todos SOBRECARGA INVERTIDA em 
todos os selos.

30.00

1244 F ««« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF65, 25 reis, carmim. 
Par horizontal, bordo de folha, com goma original sem charneira, com a SOBRECARGA INVERTIDA.

15.00

1245 F ««/« 1914 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 115/120. Série 
completa sem goma como emitido a maioria, com exceção selo de 500 reis com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 373.50.

80.00

1246 « 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 115/120. Série 
completa, nova, sem goma como emitidos na generalidade, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 373.50.

75.00

1247 F « 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Não emitido. 20 reis 
violeta-cinzento. Exemplar novo, sem goma, com emitido na generalidade com variedade REUPBLICA 
na sobrecarga, tido como saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

35.00

1248 F « 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Lote com dois selos 
de 15 reis, castanho e 50 reis, azul. Exemplares novos, sem goma como, com “A” INVERTIDO na sobre-
carga, tidos como saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

70.00

1249 F « 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF116, 75 reis cas-
tanho. Exemplar novo, sem goma como emitido, com “E” INVERTIDO na sobrecarga, tido como saído 
clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

15.00
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1250 F « 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF115, 50 reis cas-
tanho. Exemplar novo, sem goma, com emitido na generalidade com variedade REUPBLICA na sobre-
carga, tido como saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

35.00

1251 F « 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF117, 100 reis azul. 
Exemplar novo, sem goma, com emitido na generalidade com “A” INVERTIDO na sobrecarga, tido como 
saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

15.00

1252 F « 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Não emitido. 115 reis 
azul. Exemplar novo, sem goma, com emitido na generalidade com “A” INVERTIDO na sobrecarga, tido 
como saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

35.00

1253 F « 1914 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA. MF119, 400 reis azul s/ amarelo, papel liso, 
denteado 11 ¾. Exemplar sem goma, sem defeitos nem reparações, tidos como não emitidos oficialmen-
te. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 245.00.

80.00

1254 « 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 reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. 
Dias, Lda. Valor de catálogo € 4.200.00.

400.00

1255 F « 1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF122, 75 reis carmim. Exemplar novo, sem goma, com emitido na generalidade com “A” INVERTIDO 
na sobrecarga, tido como saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

15.00

1256 F « 1914 — D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a verde. Selo de 75 
reis carmim. Embora considerado como com sobrecarga clandestina, entendemos que o mesmo derivou 
de se terem impresso alguns exemplares juntamente com os selos em castanho-violeta, ou então com 
selos de cor carmim com sobrecarga PROVISORIO.

40.00

1257 F («) 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a verde. Selo de 75 
reis carmim. Embora considerado como com sobrecarga clandestina, entendemos que o mesmo derivou 
de se ter imprimido alguns exemplares juntamente com os selos do mesmo tipo com a sobrecarga PRO-
VISORIO. Exemplar com goma não original, sem defeitos nem reparações. Não catalogado. 

75.00

1258 F « 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a violeta. Selo de 
75 reis carmim em vez de 75 reis carmim com a sobrecarga PROVISORIO. Exemplar sem goma, sem 
defeitos nem reparações, tido como emitido clandestinamente. Não catalogado.

50.00

     Cabo Verde

1259 F « 1877 – Coroa. MF4, 25 reis carmim, papel liso, denteado 13 ½. Dois exemplares novos, sem goma, com 
o DENTEADO MUITO DESLOCADO. MR.

30.00

1260 F « 1877 – Coroa. MF5, 40 reis azul, papel liso fino, denteado 12 ¾. Par horizontal em estado de novo sem 
goma, com o selo da direita com o cliché de MOÇAMBIQUE. Este erro encontra-se na 5.ª linha da 2.ª 
coluna das folhas. Exemplar sem defeitos nem reparações, com ligeiro deslocamento do denteado. Valor 
de catálogo € 3.000,00.

500.00

1261 («) 1877 - Coroa. MF5a, 40 reis azul-claro, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma não 
original, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 170.00.

40.00

1262 8 1877 - Coroa. MF6, 50 reis verde, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, obliterado com carimbo batido a azul “CORREIO / ILHA DO FOGO / 12 / SET / 81”. Valor 
de catálogo € 135.00.

30.00

1263 8 1877 – Coroa. MF6, 50 reis verde, papel liso fino, denteado 12 ¾. Lote com 3 selos com diversas tona-
lidades de cor. Valor de catálogo € 405,00.

40.00

1264 F * 1877 – Coroa. MF7, 100 reis lilás claro, papel liso médio, denteado 13 ½. Dois selos em sobrescrito cir-
culado 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 peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

600.00

1265 F * 1877 – Coroa. MF7, 100 reis lilás claro, papel liso médio, denteado 13 ½, em sobrescrito circulado 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 os países da UPU com o peso até 15g. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

350.00

1266 F * 1877 – Coroa. MF7, 100 reis lilás malva, papel liso médio, denteado 13 ½, em sobrescrito 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.

400.00

1267 F * 1877 – Coroa. MF7, 100 reis lilás malva, denteado 12 ¾, papel liso. Selo isolado em sobrescrito circu-
lado 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.

300.00

1268 ««« 1877 – Coroa. MF8b, 200 reis laranja vermelho, papel liso, denteado 13 ½. Folha completa com 28 
selos. Valor de catálogo € 924,00.

75.00

1269 ««« 1877 – Coroa. MF9, 300 reis castanho vermelho, papel liso, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 
selos. Valor de catálogo € 392,00.

40.00

1270 ««/(«) 1881/85 - Coroa. Novas cores. MF11 e 11b, 20 reis rosa carmim. Lote composto por dois selos novos: 
um com goma não original, em denteado 12 ¾ com fenda de cunho, posicionado na 2.ª linha e 3.ª coluna 
da folha + selo com goma original e charneira em dentado 13 ½ com fenda de cunho, posicionado na 1.ª 
linha da 3.ª coluna da folha. Valor de catálogo dos selos € 100.00.

30.00

1271 «« 1886 - D. Luís I, fita direita. MF 15/23, papel porcelana, denteado 12 ¾ com exceção 5 reis e 20 reis em 
13 ½. Série completa com goma original e charneira. Valor de catálogo € 171.00.

40.00
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1272 * 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).

60.00

1273 «« 1893/95 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 24/36. Série completa composta pelos seguintes selos: MF24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34b, 35a e 36. Exemplares com goma original e charneira. Valor de 
catálogo € 300.00.

70.00

1274 PI 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Postal ilustrado tipo Grouss “Salut de Saint Vicent” circulado 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.

20.00

1275 F 8 1898/1901 - D. Carlos I Mouchon. MF42b, 25 reis verde-azul, papel pontinhado, denteado 12 ¾. Exem-
plar raro, usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 260.00.

55.00

1276 F * 1898 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia * Emissão para África. Sobrescrito 
lançado a bordo de paquete em Cabo Verde para Firenza (25.06.98) com trânsito por Génova (25.06.98) 
com selo de 25 reis verde-amarelo, MF4. Insuficientemente franquiado não foi porteado. MB e MR.

200.00

1277 ««/(«) 1902 - D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF52/60. Série completa em denteado 12 ¾, papel porce-
lana, com goma original e charneira. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 
175.00.

45.00

1278 F «« 1902 - D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF58a, 130 reis s/ 100 reis castanho amarelo, tipo II, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo com goma original e charneira, sem reparações com ligeiros 
pontos de óxido no verso, com REPINTE, não catalogado

50.00

1279 PI 1912 - D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF103, 10 reis verde-oliva. Par 
vertical em postal ilustrado lançado a bordo de paquete com destino a Liége (27.10.19). B e R.

20.00

1280 PI 1911/14 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA + Ceres. Postal ilustrado circulado de S. Vicente 
(06.05.19) para Maceió / Brasil (25.06.19) com selos de 20 reis carmim, MF104 e 1c, verde, papel por-
celana, denteado 15x14, MF139.

10.00

1281 F «« 1913 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA e 
sobretaxa, sobre selos de Macau. MF126, 7 ½ C s/ 12 avos castanho. Exemplar novo, com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações, NÃO DENTEADO NO BORDO ESQUERDO. Não catalogado.

40.00

1282 ««« 1914 - Ceres. MF 137/152. Série completa em papel porcelana, denteado 15x14, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações. Muito raro nestas condições. 

60.00

1283 ««« 1913/14 – D. Carlos I Mouchon com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente sobre selos com 
sobrecarga “PROVISORIO”. MF154, 75 reis carmim. Folha completa com 28 selos. Selo n.º 21 com 
variedade “1” INVERTIDO em vez de “I” na sobrecarga “REPUBLICA”. Variedade não catalogada. Aflo-
rações de óxido no verso.

60.00

1284 F « 1902 - D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF156b, 
115 s/ 20 reis rosa, tipo I, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar raro, sem goma, sem reparações 
com ligeira mancha. Valor de catálogo € 130.00.

35.00

1285 F « 1921 - Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga. MF170f, 0$01 verde, papel pon-
tinhado vertical, denteado 15x14. Exemplar sem goma, sem defeitos nem reparações com a SOBRE-
CARGA INVERTIDA. Não catalogado neste denteado e papel.

25.00

1286 ««« 1938 - Império Colonial Português. MF 218/235. Série completa com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 190.00.

55.00

1287 («) 1938 - Império Colonial Português. MF 218/235. Série completa em blocos com 10 selos (5x2), bordos 
de folha, com goma não original, sem defeitos nem reparações. MB e R.

125.00

1288 ««« 1939 - Segunda Viagem Presidencial às Colónias. MF 236/238. Série completa com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 320.00.

75.00

1289 ««« 1948 – Vistas de Cabo Verde. MF 241/249. Série completa, nova, com goma original sem charneira. MB. 
Valor de catálogo € 320.00

70.00

1290 F * 1938/48 - Império Colonial Português + Vistas de Cabo Verde. Sobrescrito circulado registado da Praia 
(09.04.49) para os EUA (12.05.49) com trânsito por Lisboa, com selos de 1E vermelho e 2E verde, 
MF230 e 232 + $05, $10 (2) e $50, MF 241/243, no total de 3$75 para pagar: 1$75 pelo primeiro porte 
para cartas circuladas para o estrangeiro com o peso até 20g e 2$00 pelo prémio de registo.

110.00

1291 F 8 1952 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF261, $10 s/ 1$75 azul. Exemplar usado, COM 
DUPLA SOBRETAXA. Não catalogado.

25.00

1292 F ««« 1961 — Escudo de Armas de Cabo Verde * Cidade da Praia. MF292, $05 policromo. Bloco horizontal de 
12 selos novos (4X3), em canto inferior direito de folha, com goma original sem sinal de charneira, com 
o DENTEADO MUITO DESLOCADO. MB e MR.

50.00

1293 F ««« 1939 - Correio aéreo. Império Colonial Português com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 
NOVA YORK 1939-1940. MF CA7a, 5E castanho avermelhado. Exemplar novo, com goma original, sem 
reparações, com duas muito pequenas falhas na goma. Valor de catálogo € 210.00.

50.00

1294 F * 1914/25 - Imposto Postal * Monumento ao Marquês de Pombal + Ceres + D. Carlos I com sobretaxa. Selos 
de 1902 com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Sobrescrito circulado de S. Tiago / Cabo Verde 
(08.10.26 para a Praia (09.10.26) com 3 selos de ½ c preto, MF138a e par de 2c carmim, MF 141a, todos em 
denteado 15x14, papel pontinhado + 3 selos de 115 reis s/ 150 reis, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF161, 
perfazendo o porte de 40C correspondente ao porte simples para cartas circuladas na colónia com o peso 
até 20g. Por na data sem obrigatório o pagamento do imposto postal para o Monumento Marques de Pombal 
foi aposto selo de 15C (Efígie), MF IP1. Exemplar sem reparações, aparado no bordo superior. MB e MR.

200.00

     Guiné

1295 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 sem reparações, tendo na margem inferior pequeno 
adelgaçamento e alguns dentes curtos, normais neste tipo de papel fino, com boa cor, com sobrecarga 
autêntica. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.500.00.

400.00
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1296 F « 1879/82 - Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ” pequena. Não emitidos. MF3, 20 reis 
bistre, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, assinado no verso, sem 
defeitos nem reparações, com irregularidades no denteado, normais nestes selos em papel fino, com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1000.00.

250.00

1297 F 8 1879/82 - Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ” pequena. Não emitidos. MF7, 100 reis li-
lás malva, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, com pequena reparação no verso, com retoques 
no denteado, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 400.00.

70.00

1298 F « 1879/82 - Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga tipografada localmente “GUINÉ” pequena. Tidos 
como não emitidos. MF7, 100 reis lilás malva, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem reparações, com um leve adelgaçamento, com boa cor. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 500.00.

100.00

1299 F 8 1879/82 - Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ” pequena. Não emitidos. MF9, 300 reis 
chocolate, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem reparações, com 
irregularidades no denteado, normais nestes selos em papel fino e leve adelgaçamento, com boa cor. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

1300 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manualmente a pre-
to, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF9, 300 reis chocolate, denteado 12 ¾, papel liso 
fino. Exemplar usado, com repinte, sem reparações e com defeitos no denteado, obliterado com carimbo 
oval sem datador, batido a preto “GUINÉ PORTUGUESA / CORREIO DE BISSAU”. B e MR. Certificado 
de peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 1.000.00.

150.00

1301 F ««« 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF10, 5 reis preto, 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 DES-
LOCADA. Não catalogada.

50.00

1302 F 8 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF11, 10 reis amarelo, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações com ligeira transparência. Valor de catálogo € 320.00.

50.00

1303 F 8 1879/84 - Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINÈ” grande. MF11, 10 reis amarelo, papel liso 
médio, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carim-
bo batido a violeta de Bolama. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 320.00.

65.00

1304 F 8 1879/84 - Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF12, 20 reis bistre, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações com DUPLA SOBRECARGA.

25.00

1305 F « 1879/84 - Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINÈ” grande. MF14, 40 reis azul, papel liso 
fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com um leve e muito pequeno adelga-
çamento, com irregularidades no denteado, normais nestes selos em papel fino, com boa cor. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.500.00.

400.00

1306 F 8 1879/84 - Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga GUINÉ grande. MF6, 50 reis verde-amarelo, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, com boa cor, sem reparações, com o denteado irregular no bordo 
esquerdo, normal nestes selos de papel fino, obliterado com carimbo de círculos concêntricos batido a 
azul. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 800.00.

160.00

1307 «« 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, som sobrecarga “GUINÈ” grande. Mf20a, 20 reis rosa, denteado 13 ½, 
papel liso médio. Par horizontal com goma original e charneira, com variedades de cliché no selo á esquerda 
(canto curto e fenda significativa no bordo direito da moldura, variedade comum a todas as taxas). B e MR.

25.00

1308 * 1881/85 – Coroa. Noas cores. MF13, 40 reis amarelo, papel liso médio, NÃO DENTEADO, em sobrescrito 
circulado de S. Vicente (09.03.85) para Lisboa (20.0.85), parcialmente recortado, podendo estar em falta 
1 a 2 selos. Transportado pelo Paquete Cabo Verde. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

40.00

1309 ««« 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, com goma original sem charneira, 
com a variedade de cliché “MOÇAMBIQUE” na posição 18 da folha. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1310 «« 1886 - D. Luís I. MF 24/33. Série completa em papel porcelana, denteado 12 ¾ com exceção selos de 
10, 40, 80 e 100 reis em denteado 13 ½, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. 
Boa qualidade. Valor de catálogo € 480.00.

100.00

1311 F «« 1886 - D. Luís I. MF 24/33. Série incompleta, faltando os selos de 25 e 50 reis, papel porcelana, den-
teado 12 ¾ com exceção dos selos de 10, 40, 80 e 100 reis em denteado 13 ½, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905, com 
a sobrecarga “PROVA” pequena a preto na horizontal. MB e MR.

125.00

1312 «« 1886 - D. Luís I. MF31a, 100 reis castanho amarelo, papel porcelana, denteado 13 ½. Par horizontal com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1313 «« 1893/94 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 34/46. Série completa, papel porcelana, denteado 11 ¾ com 
exceção selo de 2 ½ reis em 12 ¾. Exemplares novos com goma original (três selos com goma espelha-
da), sem reparações. Valor de catálogo € 246,00.

60.00

1314 F ««/« 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF37/49. Série incompleta (faltam selos de 2 ½, 5 e 10 reis), 
novos, como goma original e charneira, com exceção selos de 15, 75 e 150 reis sem goma, com so-
brecarga “SPECIMEN” horizontal a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

125.00

1315 F ««/« 1898/1901 – D. Carlos I, Mouchon. MF51/59. Série incompleta (faltam selos de 2 ½, 5, 10, 15, 500 e 700 
reis) com goma original e charneira (com exceção selos de 50, 75 e 150 reis sem goma) com sobrecarga 
“SPECIMEN” horizontal a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

100.00

1316 F « 1902 – D. Luís I, com sobretaxa. MF62/71. Série completa, nova, sem goma, sem reparações, com um 
canto curto no selo de 115 s/ 50 reis. Exemplares com sobrecarga “ULTRAMAR”, a azul, 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.

250.00

1317 F « 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF72/84. Série completa, nova, sem goma, sem 
reparações, com defeitos (rasgos) nos selos de 400 s/ 80 reis e 115 s/ 2 ½ reis. Exemplares com so-
brecarga “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.

175.00
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1318 «« 1902 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 72/84. Série completa em papel porcelana, den-
teado 11 ¾ com exceção selo MF84 em denteado 13 ½. Exemplares com goma original, com charneira, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 180.00.

45.00

1319 8 1902 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 72/84. Série completa em estado de usado, papel 
porcelana, denteado 11 ¾ com exceção selo MF84 em denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 98.00.

25.00

1320 («) 1902 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF84c, 2 ½ reis, castanho, denteado 13 ½, papel liso. Exemplar 
novo, com goma não original, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

1321 F «« 1902 - D. Carlos I com sobrecarga PROVISORIO. Par horizontal com selos novos, goma original e char-
neira de 10 reis, verde-amarelo, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾ x 12. Exemplar sem reparações, 
com ligeiro adelgaçamento num dos selos, com boa cor, com a SOBRECARGA NA DIAGONAL. Selos 
NÃO EMITIDOS, com sobrecarga autêntica, que se admite ter sido feito propositadamente e saído clan-
destinamente da Casa da Moeda. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MR.

150.00

1322 F («) 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote com 3 selos de 15 
reis, verde + 25 reis, carmim + 100 reis, azul s/ azul, MF101, 103 e 106. Exemplares com goma não 
original ou sem goma com DUPLA SOBRECARGA.

20.00

1323 F ««« 1913 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA e 
sobretaxa, sobre selos de Macau. MF125, 5 C s/ 8 avos azul-escuro. Exemplar novo, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, NÃO DENTEADO NO BORDO DIREITO. Não catalogado.

40.00

1324 F «« 1913 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA e 
sobretaxa, sobre selos de Timor. MF134, 7 ½c s/ 12 avos castanho. Exemplar novo, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, NÃO DENTEADO NO BORDO DIREITO. Não catalogado.

40.00

1325 « 1913 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 137/142. Série 
completa sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 245.00.

60.00

1326 « 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.

85.00

1327 « 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.

200.00

1328 «« 1914 - Ceres. MF157, 157a, 158a. Lote com 3 selos em papel porcelana, denteado 15x14, com goma 
original e leve charneira, incluindo dois de 50c laranja s/ salmão com estrelas II/II e I/I e um de 1E verde 
s/ azul com estrelas I/I. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 183.50.

40.00

1329 « 1919 – D. Carlos I Mouchon, som sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a preto. MF 172/73. 
Série completa, nova, sem goma como emitida. Valor de catálogo € 123.00.

25.00

1330 « 1919 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF173, 700 reis 
violeta s/ amarelo. Quadra. Exemplar sem goma como emitido. Valor de catálogo € 172.00.

25.00

1331 « 1920 – D. Carlos I e Ceres, com sobretaxa. MF174/176 + MF176a. Série completa, nova, sem goma 
como emitida, incluindo selo de $12 s/ 115 reis laranja com “$ em tipo mais espesso”. Valor de catálogo 
€ 95.00.

25.00

1332 «« 1925 - Ceres. Novas taxas e cores. MF199b, 10E rosa, papel lustrado espesso, denteado 12x11 ½, com 
estrelas tipo II/IV. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130,00.

35.00

1333 «« 1925 - Ceres. Novas taxas e cores. MF200b, 20E verde-claro, papel lustrado espesso, denteado 12x11 
½, com estrelas tipo II/IV. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 
260,00.

65.00

1334 ««« 1933 - Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF 204/222. Série completa com goma original sem charnei-
ra, sem defeitos nem reparações e boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

90.00

1335 («) 1938 - Império Colonial Português. MF 223/240. Série completa em blocos com 10 selos (5x2), bordos 
de folha, com goma não original, sem defeitos nem reparações. MB e R.

175.00

1336 CRT 1948 - Motivos da Guiné. MF248/260. Carteira editada pela Courvoisier S. A com série completa com 
goma original e fixada com charneira. Valor de catálogo dos selos € 120.00.

30.00

1337 ««« 1948 – Motivos da Guiné. MF 248/260. Série completa, nova, com goma original sem charneira. Valor 
de catálogo € 190.00.

45.00

1338 ««« 1955 — Viagem Presidencial. Mf283, 2$50. Bloco vertical com 10 selos (2x5), com impressão parcial do 
brasão direito do 4.º selo. Erro repetitivo na posição 70 da folha. Não catalogado.

40.00

1339 («) 1938 - Correio aéreo. Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa em blocos com 10 selos 
(5x2), bordos de folha, com goma não original, sem defeitos nem reparações. MB e R.

125.00

1340 F ««« 1939 - Correio aéreo. Império Colonial Português com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 
NOVA YORK 1939-1940. MF CA7a, 5E castanho avermelhado. Exemplar novo, com goma original, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 210.00.

60.00

1341 F «« 1938 - Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INETERNACIONAL DE NOVA YORK 
/ 1939-1940. MF7a, 5E castanho avermelhado. Exemplar novo, com goma original e muito leve charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 150.00.

50.00

1342 F « 1946 - Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda Taxe Perçue. MF SCA3, preto s/ azul. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, bordo esquerdo de folha, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 220.00.

120.00

1343 «««/«« 1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF POR 11/20. 
Série completa em tiras horizontais com 3 selos, com goma original sem charneira os valores de 5, 10 e 
20 reis e restantes sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 81.00.

20.00
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1344 « 1919 - Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF POR21/28. 
Série completa, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 165.00.

40.00

1345 « 1919 – Porteado. Emissão Regular. Selos de 1904, com sobrecarga REPUBLICA local. MF POR21, 10 
reis ardósia. Folha completa com 28 selos sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 308.00.

30.00

1346 « 1919 – Porteado. Emissão Regular. Selos de 1904, com sobrecarga REPUBLICA local. MF POR23, 30 
reis laranja. Folha completa com 28 selos sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 280.00.

25.00

1347 « 1919 – Porteado. Emissão Regular. Selos de 1904, com sobrecarga REPUBLICA local. MF POR22, 20 
reis castanho-claro. Folha completa com 28 selos sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 364.00.

30.00

1348 « 1919 - Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF22/23, 20 
reis castanho-claro + 30 reis laranja, sem goma como emitidos. Lote composto por: quadra canto de 
folha de 20 reis e selo isolado de 30 reis, todos com a SOBRECARGA INVERTIDA, sem defeitos, nem 
reparações, com boa cor.

30.00

1349 « 1919 – Porteado. Emissão Regular. Selos de 1904, com sobrecarga REPUBLICA local. MF POR23, 30 
reis laranja. Lote com dois selos: um com a sobrecarga vertical de cima para baixo e outro com a sobre-
carga vertical de baixo para cima. Erros supostamente clandestinos.

20.00

1350 « 1919 - Imposto Postal. Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE GUERRA”. MF 
IP1, 10 reis castanho e bistre. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 170.00.

35.00

1351 « 1919 - Imposto Postal. Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE / GUERRA”. Lote 
composto por dois selos: MF IP2, 50 reis, castanho bistre + 40 reis, castanho bistre (não catalogado por 
Mundifil, mas catalogado por Eládio dos Santos). Selos sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 340.00+++.

70.00

1352 « 1919 – Imposto Postal. Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE / GUERRA”. 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.

125.00

1353 « 1942 - Imposto Postal. Assistência (formato pequeno). MF11a, 50c amarelo e preto, papel liso, fino. 
Quadra, bordo de folha, sem goma como emitidos, NÃO DENTEADOS, com a cor amarela ligeiramente 
deslocada.

30.00

1354 « 1967 – Imposto Postal. MF IP 12A/12C. Série completa em blocos com 10 selos, sem goma como emi-
tidos. Valor de catálogo € 200.00.

30.00

1355 ««« 1971 - Imposto Postal * Assistência. Novo tipo. MF IP32, 1$00, papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações com OMISSÃO DA TAXA. Não 
catalogado.

30.00

1356 BLC« 1968 – Imposto postal. Assistência. Bloco em cartão distribuído com a pagela da emissão. Não catalogado. 20.00

1357 ««« 1968 — Imposto Postal. Artesanato. NÃO EMITIDOS. MF NE2, 2$00 — Tocador de Bombolon. Par 
horizontal, bordo de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 70,00.

20.00

     Índia

1358 ««/8 1871/76 – Nativos. Lote com 11 selos, doas quais nove em estado novo, com e sem goma, MF8a, 10, 
16c, 17c, 23, 24, 26, 30, 35 e dois em estado de usado, MF11 (com ligeira transparência) e 21. Valor de 
catálogo € 1.057.00.

125.00

1359 F «« 1871 - Nativos. Tipo II. MF10d, 40 reis, azul, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar 
novo com goma original e charneira, assinado no verso, sem reparações, com grande adelgaçamento, 
com boa cor, apresentando o algarismo “0” da taxa deformado, mais parecendo a letra “D”, Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00

1360 F «« 1871 - Nativos. Tipo II. MF 10c, 40 reis, azul-escuro, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Exemplar novo com goma original em parte do selo e charneira, com anotações a lápis no verso, sem 
reparações, com pequenos adelgaçamentos e afloramentos de óxido, com boa cor e com IMPRESSÃO 
DEFEITUOSA da taxa parecendo ser “10” em vez de “40”. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota.

75.00

1361 F «« 1871 – Nativos. Tipo II. MF10d, 40 reis azul, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Par hori-
zontal com selos novos, goma original e muito leve charneira, quase impercetível, sem reparações, com 
algumas manchas originado pela oxidação da cola e boa cor. Valor de catálogo € 320.00

60.00

1362 F « 1871 - Nativos. Tipo II. MF11b, 100 reis verde-escuro, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 130.00.

30.00

1363 F «« 1871 - Nativos. Tipo II. MF15, 900 reis violeta, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar 
novo com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 430.00.

100.00

1364 « 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.

25.00

1365 «« 1873 – Nativos. Tipo IA. MF16d, 10 reis preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exem-
plar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com variedade 
“1” INVERTIDO. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1366 F « 1873 - Nativos. Tipo IA. MF17, 20 reis laranja vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1367 F « 1873 - Nativos. Tipo IA. MF17, 20 reis laranja vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de li-
nha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

70.00
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1368 F « 1873 - Nativos. Tipo IA. MF17, 20 reis, laranja vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Exemplar sem goma, bem centrado, sem reparações, recuperado do acidente e incêndio de rebo-
que semiatrelado da viatura que transportava objetos postais e que tinha como destino a região do Porto 
e de Braga, no dia 20.04.2021, na A1, na zona de Santarém, tendo a carta registada sido entregue ao 
destinatário 3 meses depois em 22.07.2021 completamente molhada em bolsa plástica, resultante dos 
meios utilizados no combate ao incêndio. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

1369 F «« 1873 - Nativos. Tipo IA. MF18, 300 reis violeta, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Exemplar novo com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem 
do NFACP. Valor de catálogo € 240.00.

60.00

1370 F « 1873 - Nativos. Tipo IA. MF18, 300 reis violeta, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações e boa cor. Valor de catálogo € 240.00.

50.00

1371 F «« 1873 - Nativos. Tipo IA. MF19, 600 reis violeta, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Exemplar novo, com goma original e grande charneira, assinado no verso, sem defeitos nem reparações 
e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

1372 F « 1873 – Nativos. Tipo IA. MF19. 600 reis, violeta-escuro, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1373 F « 1873 - Nativos. Tipo IB. MF20, 900 reis, violeta escuro, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Exemplar novo sem goma, com inscrições a lápis no verso, sem reparações, com leve vinco num canto, 
com boa cor. NÃO CATALOGADO NO TIPO IB. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MR.

350.00

1374 F «« 1873 – Nativos. Tipo IA. MF20, 900 reis violeta escuro, papel fino azulado, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 300.00.

60.00

1375 F «« 1874 – Nativos. Tipo IC. MF21, 10 reis preto, papel azulado fino. Exemplar novo, com goma original e 
charneira, com pequenos defeitos na goma, sem reparações e com DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. NÃO CATALOGADO.

120.00

1376 ««/8 1874 - Nativos. Tipo IC. MF21 + MF21a, 10 reis, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Lote com dois exemplares: um em estado novo, com goma original e charneira, na cor preta e outro em 
estado de usado, na cor preto cinzento. Valor de catálogo € 135.00

30.00

1377 F « 1875 – Nativos. Tipo IIA. MF25a, laranja vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Qua-
dra com assinatura no verso, muito leve adelgaçamento no bordo esquerdo de um dos selos, sem repara-
ções, selos bem centrados e com boa cor. Certificado de peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 640,00.

120.00

1378 F ««« 1876 - Nativos. Tipo IIB. MF26, 10 reis preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Par 
horizontal com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, apresentando 
o selo da esquerda a impressão de DOIS TRAÇOS horizontais a cortar as letras “DIA” e “PO” junto da 
margem inferior. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 

60.00

1379 «««/«« 1875 – Nativos. Tipo IIB. Mf28, 20 reis vermelho, papel azulado fino. Par vertical, com goma original 
sem charneira num selo e charneira noutro. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo 
€ 125,00.

25.00

1380 F * 1876 – Nativos. Tipo IIB. MF28, 20 reis vermelho, papel azulado fino em carta remetida para Pangim 
(14.04.77). B e R.

75.00

1381 « 1877 - Nativos. Tipos III e IIIB. Lote com seis selos, em papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
lima, sem goma: 2xMF37, 10 reis preto + MF39, 10 reis preto + MF40, 15 reis rosa e 2xMF41, 20 reis 
carmim. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1382 F «« 1877 – Nativos. Tipo III. MF42, 40 reis azul-escuro, papel azulado fino. Par horizontal com selo novos, 
com goma original com leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com margens de luxo, 
NÃO DENTEADOS. Variedade não catalogada.

125.00

1383 F «««/«« 1881 - Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa tipo A. Lote composto por duas quadras: uma de 5 reis s/ 10 
reis, preto, MF62c, tipo IIB, com goma original e charneira + outra de 5 reis s/ 15 reis rosa, MF63a, tipo 
IIA com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 188.00.

45.00

1384 F ««« 1881 - Nativos, com sobretaxa. Tipo ID. MF62f, 5 s/ 10 reis preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 
14 ½ de linha, com sobretaxa tipo A. Bloco com 9 selos, goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 234.00.

55.00

1385 F «« 1881 – Nativos. Com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho. MF62h, 5 s/ 10 reis preto, tipo III, 
papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Bloco com 6 selos (2x3) novos, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com DUPLA IMPRESSÃO da sobretaxa nos selos nas posições 4 e 5. Erros 
não catalogados. Valor de catálogo dos selos sem considerar os erros € 840.00.

200.00

1386 « 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIIB. Mf62j, 5 reis s/ 10 reis preto, papel azulado fino, com sobretaxa 
tipo A. Exemplar sem goma, sem defeitos, nem reparações, com DUPLA SOBRETAXA. Não catalogada. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

35.00

1387 F ««« 1881 - Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A e B, tipo IIA. MF63 + MF63d, rosa vermelho, papel azulado 
fino. Bloco com 24 selos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 720.00.

200.00

1388 F ««« 1881 - Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A e B, tipo IIA. MF63a + MF63e, rosa, papel azulado fino. Bloco 
com 25 selos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 750.00.

200.00

1389 F ««« 1881 - Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo ID. MF64c, 5 reis s/ 20 reis vermelho. Par horizontal. 
Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com a SOBRETAXA 
INVERTIDA. MB.

40.00

1390 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo ID. MF64k, 5 s/ 20 reis, vermelho, papel azulado fino, denteado 
12 ½ a 13 ½ de linha, sobretaxa tipo B. Exemplar usado, com pequeno furo de alfinete reparado, com 
boa cor, com a SOBRETAXA INVERTIDA, com a marca oval de barras “4” de Pondá. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota.

15.00
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1391 F 8 1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF82, 6 reis s/ 40 reis amarelo, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 125.00.

30.00

1392 F 8 1881 - Coroa, com nova sobretaxa. MF114, 2 d/ 4T s/ 50 reis verde azul, papel liso fino, denteado 13 ½. 
Exemplar usado, sem reparações, com irregularidades no denteado, normais nestes selos em papel fino 
e com aparente muito ligeiro adelgaçamento sob a charneira, com boa cor. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 700.00.

250.00

1393 F ««« 1882 - Coroa. Valores em moeda local. MF115, 1 ½ reis tipo I, papel liso médio. Par horizontal com goma 
original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, NÃO DENTEADO. Não catalogado.

15.00

1394 F «« 1882 - Coroa. Valores em moeda local. Tipo I. Lote com três selos: MF115, 1 ½ reis, denteado 12 ¾, com 
impressão da taxa muito deslocada + MF120, 4 tangas, denteado 12 ¾, um com a impressão da taxa 
muito deslocada e outro com o denteado vertical deslocado.

15.00

1395 F « 1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF116a, 4 ½ reis bistre esverdeado, papel liso, denteado 12 ¾. 
Exemplar novo sem goma, sem defeitos nem reparações, COM DUPLA INPRESSÃO DO VALOR, com 
a variedade “RÉIS” nas duas taxas. B e R.

25.00

1396 F «/«« 1882 - Coroa. Valores em moeda local. MF117, 6 reis verde, papel liso, tipo I. Lote com dois selos: um 
em denteado 13 ½ e com o denteado muito deslocado e outro em denteado 12 ¾ com a impressão da 
taxa muito deslocada.

12.00

1397 F « 1883 - Nativos. Com sobretaxa em moeda local. Tipo II. MF123a, 4 ½ s/ 40 reis, azul, tipo II, papel 
espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar sem goma, assinado no verso, sem reparações, 
com ligeira mancha e irregularidades no denteado, comuns nestes selos com DUPLA SOBRETAXA 
LOCAL, aposta manualmente. Exemplar recuperado do acidente e incêndio de reboque semiatrelado da 
viatura que transportava objetos postais e que tinha como destino a região do Porto e de Braga, no dia 
20.04.2021, na A1, na zona de Santarém, tendo a carta registada sido entregue ao destinatário 3 meses 
depois em 22.07.2021 completamente molhada em bolsa plástica, resultante dos meios utilizados no 
combate ao incêndio. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 500.00.

150.00

1398 ««« 1883 - Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF129, 1 ½ reis, preto, papel azulado, não dentea-
dos. Bloco com 6 selos (2x3), bordo de folha, com goma original sem charneira, sem reparações e com 
ligeira mancha no bordo direito, com REPINTE no 4.º selo.

25.00

1399 «««/«« 1883 - Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF129, 1 ½ reis, preto, papel azulado fino, não den-
teados. Bloco com 20 selo (5x4) com goma original sem charneira, com exceção de 4 selos com sinal de 
charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 96.00.

30.00

1400 F 8 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF131b, 6 reis verde, papel azulado fino, não den-
teado. Exemplar usado, sem reparações, com uma mancha, com boa cor e com VALOR OMISSO, 
obliterado por marca circular datada de Mormugão. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 1.000,00.

150.00

1401 F «« 1883 - Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIID. MF131d, 6 reis verde, papel azulado fino, não den-
teados. Par horizontal com o corte na margem inferior atingindo o quadro, goma original e charneira, 
sem reparações, com boa cor, com DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

1402 ««« 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF132, 1 ½ reis, papel porcelana, denteado 12 ¾. Bloco com 12 selos com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 96.00.

25.00

1403 F «« 1886 - D. Luís I, fita direita. MF135a, 20 reis rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com REPINTE não catalogado.

30.00

1404 «« 1902 - D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 161/173. Série completa em papel porcelana, papel por-
celana, denteado 12 ¾, com exceção selos MF 172/173 em denteado 13 ½, com goma original e leve 
charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 16.90.

5.00

1405 F 8 1900 - D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF166d, 1 ½ reis s/ 2 tangas, azul, tipo I, papel liso, 
denteado 11 ¾. Exemplar usado, reparado no verso, com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 400.00.

80.00

1406 «« 1911 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote composto por par 
horizontal de 1 real cinzento, MF200, com sobrecarga INVERTIDA no primeiro selo + selo de 2 reis 
laranja, MF202 também com a sobrecarga INVERTIDA. Não catalogados.

20.00

1407 «««/«« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, da Casa da Moeda. MF201, 1 ½ reis, ar-
dósia, papel liso, denteado 11 ¾. Lote composto por quadra com goma original sem charneira com a 
SOBRECARGA INVERTIDA + par horizontal, bordo de folha, com goma original Um selo com charneira 
e outro sem charneira), com DUPLA SOBRECARGA.

25.00

1408 «««/«« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF206, 6 reis, papel 
liso. Lote composto por: Par horizontal, não denteado, sem goma + selo isolado, não denteado, sem 
impressão da taxa, com sobretaxa muito deslocada, com goma original sem charneira + selo isolado não 
denteado + selo isolado não denteado com a sobrecarga invertida.

30.00

1409 * 1911/12 – D. Carlos I Mouchon, perfurados ao meio, com sobretaxa + idem com sobrecarga REPUBLI-
CA da Casa da Moeda. Sobrescrito circulado registado de Calangute (06.03.12) para Carachi (11.03.12) 
com selos completos MF217, 219, 220, 221 (S de REIS maior), 235, 236, 238 e 245. B e R.

40.00

1410 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 PERFURA-
ÇÃO ao meio. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo sem o ERRO, € 600,00

120.00

1411 F «««/«« 1914 – Ceres. MF254, 1 real + MF256, 2 reis + MF257, 2 ½ reis + MF259, 4 ½ reis + MF264, 1T. Lote com 
5 selos em papel porcelana, denteado 15x14, estrelas II/II, com goma original sem charneira (com exce-
ção selo de 1T com charneira), sem defeitos nem reparações com o VALOR E LEGENDA INVERTIDOS.

30.00

1412 F ««« 1914 – Ceres. MF257, 2 ½ reis, verde-oliva escuro, estrelas II/II, papel porcelana, denteado 15x14. 
Par horizontal com goma original sem charneira, com DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA E VALOR, UMA 
DELAS INVERTIDA.

20.00
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1413 F «« 1914 – Ceres. MF258, 3 reis, lilás claro, estrelas II/II + MF264, 1T, violeta-claro, estrelas II/II. Dois pares 
horizontais em papel porcelana, denteado 15x14, com goma original e charneira, com o VALOR DE 
LEGENDA INVERTIDOS.

25.00

1414 F «« 1914 - Ceres. Lote com 7 selos com goma original e charneira, papel porcelana, denteado 15x14, taxas 
de 1 real, 2 reis, 2 ½ reis, 3 reis 4 ½ reis e 1T, MF254, 256/259, 264, com os valores e legendas INVER-
TIDOS + selo em verde-escuro SEM impressão da taxa e legenda. 

30.00

1415 F «««/«« 1914 – Ceres. Lote com dois pares horizontais em papel esmalte, denteado 15x14: um do valor de 6 
reis, MF261, estrelas I/I, com goma original e charneira + MF263, 10 reis, carmim, estrelas I/I, com goma 
original sem charneira. Ambos com a TAXA E LEGENDA MUITO DESLOCADAS.

20.00

1416 F * 1914/1922 — Ceres. Sobrescrito circulado registado de Margão (15.11.32) para Berlim (30.11.32) com se-
los de 2T azul-escuro, denteado 12x11 ½, estrelas II/III, MF265ad + 2 ½ T MF316, estrelas II/II + bloco com 
16 selos de 6 reis, denteado 12x11 ½, estrelas II/II com exceção 9.º selo com estrelas II/III, MF261t e 261u.

50.00

1417 «« 1914 - Ceres. MF272c, 1E verde s/ azul, papel porcelana colorido, denteado 15x14, estrelas III/IV. Exem-
plar novo, com goma original e muito leve sinal de charneira, sem reparações com ligeiro adelgaçamento 
no bordo direito, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

1418 F « 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Lote com três selos: 
2 ½ reis, castanho + 4 ½ reis verde + 9 reis, violeta, MF 274/276. Exemplares novos, sem goma como 
emitidos, com a SOBRECARGA INVERTIDA.

30.00

1419 « 1914 - D. Luís I, fita direita e D. Carlos I. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada local-
mente. Série completa composta pelos selos MF282, 283b, 284, 285a e 286, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 270.00.

60.00

1420 « 1914 - D. Carlos I. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF283b, 5T s/ 
8T laranja, papel porcelana, denteado 13 ½, sobrecarga a verde. Exemplar sem goma como emitido, 
sem defeitos nem reparações, com a sobrecarga INVERTIDA.

20.00

1421 «/8 1914 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa. Lote com-
posto por dois selos SEM A SOBRECARGA REPÚBLICA: MF295g, 1 ½ s/ 4 ½ reis, verde-amarelo, so-
bretaxa (1) + MF296i, ½ s/ 9 reis lilás malva, sobretaxa (1). NÃO CATALOGADO SEM A SOBRECARGA.

20.00

1422 ««« 1931 – Exposição de S. Francisco Xavier. MF327/332. Série completa em quadras. Exemplar sem defei-
tos nem reparações com goma original com sinal de charneira nos dois primeiros selos e sem charneira 
nos outros selos. Valor de catálogo € 336,00.

65.00

1423 F ««« 1933 - Padrões. MF 333/347. Série completa em pares horizontais, papel liso, bordo lateral de folhas. 
Exemplares novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, NÃO DENTEADOS.

250.00

1424 ««« 1949 - Nossa Senhora de Fátima, coroada. MF 390/397. Série completa com goma original, sem char-
neira. Valor de catálogo € 230.00.

50.00

1425 « 1952 - 1.ª Exposição Filatélica de Goa. MF 429/430. Folha completa com 10 séries e vinhetas, em esta-
do de novo, com papel seda colado no verso, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 400.00.

80.00

1426 «« 1914 - Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF POR26, 5 
reis cinzento-violeta, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com a SOBRECARGA INVERTIDA.

15.00

1427 «« 1914 - D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Lote 
com dois selos: SC12, 1 real s/ 2T azul escuro + SC13 2 reis s/ 4 ½ reis bistre. Exemplares tidos como 
com sobrecarga tipografada localmente clandestina. Valor de catálogo € 95.00,

25.00

1428 « 1914 - D. Carlos I Diogo Neto. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 2 
½ reis s/ 9 reis, lilás malva, novo, sem goma como emitido, papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾. 
Exemplar sem reparações, com leves aflorações de óxido, com boa cor, tido como clandestino. Não 
catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MR.

30.00

1429 « 1914 – D. Carlos I Mouchon, perfurados ao meio, com sobretaxas de 1911/13 e sobrecarga REPUBLICA 
tipografada localmente. Selos clandestinos. MF SC 25/29. Lote com 5 selos diferentes, novos, sem 
goma como emitidos. Valor de catálogo € 155,00.

40.00

1430 ««/« 1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1914 com sobretaxa, e sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. Emitidos clandestinamente. Lote com 3 selos: MF SC30, 1 ½ s/ 4 ½ reis + SC31, 1 ½ s/ 9 
reis + SC32, 3 reis s/ 1 rupia. Selo SC31 com aflorações de óxido no verso. Valor de catálogo € 125.00.

20.00

     Macau

1431 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 repara-
ções e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300,00.

60.00

1432 8 1884 – Coroa. Com sobretaxa. Mf10, 80 reis s/ 100 reis, denteado 12 ¾, papel liso fino. Lote com 3 
selos: dois em tonalidades diferente com acento na letra “é” e outro sem acento na letra “e”. Valor de 
catálogo € 180,00.

30.00

1433 «« 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 70/77. Série completa, com 
goma original e charneira grande. Valor de catálogo € 165.00.

35.00

1434 F PI 1898 - D. Carlos I Mouchon. MF79c, 1 avo laranja, papel liso, denteado 12 ¾. Dois selos, em postal 
ilustrado, previamente franquiado com selo de 3c de Straits Settlements, circulado de Macau (28.03.04) 
para o Porto (06.05.04). Rara circulação com selos em denteado 12 ¾.

25.00

1435 «/8 1899 - D. Carlos I, com sobretaxa. MF 91/94. Lote composto por duas séries completas, uma em estado 
de novo sem goma e outra em estado de usado. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 165.00

35.00

1436 F 8 1917 – Selo para Resposta Internacional. Cupão de resposta de 12 avos, obliterado com carimbo hexa-
gonal de Macau (07.08.17). MB e MR.

80.00
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1437 « 1902 - D. Luís I, com sobretaxa. Lote com 3 blocos de selos novos, sem goma como emitidos, em papel 
porcelana, denteado 12 ¾: MF102, 6 avos s/ 5 reis preto (bloco com 8 selos) + MF103, 6 avos s/ 10 
reis verde (bloco de 6 selos) + MF104, 6 avos s/ 40 reis castanho (quadra). Valor de catálogo € 135.00.

25.00

1438 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 111/123. Série incompleta (falta MF118), usada, 
sem defeitos nem reparações, obliterada com carimbo batido a violeta “DIRECÇÃO / DO CORREIO / 
DE / MACAU”.

20.00

1439 F «« 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144a, 1 avo s/ 5 reis, castanho, bistre e preto. Exemplar 
com goma original e charneira, COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

1440 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 reparações, com uma dobra ao 
meio, não afetando o selo. MB e R.

75.00

1441 «««/«« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 149/156 + MF158/159. 
Lote com 10 quadras, com goma original sem charneira as quadras de ½ avo, 1 avo, 2 avos, 3 avos, 5 
avos, 6 avos e 13 avos, e sem goma as restantes. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 228.00.

40.00

1442 «««/« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote com seis pares de 
selos das taxas de ½ avo, 1 avo, 2 avos, 16 avos, 47 avos e 78 avos, MF 149/151 + 159 + 163/164. 
Três primeiros pares com goma original sem charneira e os restantes com goma não original. Valor de 
catálogo € 151.00.

30.00

1443 F PI 1913 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente, com sobretaxa. 
MF201, 1 avo s/ 13 avos violeta cinzento em postal ilustrado circulado em Macau (13.10.13). MB e MR.

30.00

1444 F PRV 1913/15 – Ceres. Quadra, em canto de folha, com provas de cor em verde-escuro, papel porcelana, não 
denteada, sem impressão da taxa e legenda, com goma. B e R.

40.00

1445 * 1914 – Ceres. Sobrescrito circulado de Macau (18.04.24) para Santarém / Portugal (20.05.24) com selos 
de 1 avo e 4 avos, em denteado 12x11 ½, papel liso, estrelas III/IV. MF211f e 213f.

25.00

1446 FRG/8 Marcofilia diversa. Lote composto por par de selos de 1 avo, tipo Ceres, MF211 e fragmento de sobres-
crito com etiqueta de registo e carimbo a preto “CORREIOS MACAU / TAIPA” + selo de 10 avos, tipo 
Padrões, MF277, obliterado com carimbo a preto “CORREIOS MACAU / PORTA DO SOL” + etiqueta 
de registo de Coloane.

20.00

1447 F PI 1914 – Ceres. MF211f, 1 avo, preto, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV. Quadra (um selo com 
defeito) em postal ilustrado circulado de Macau (23.09.30) para Vendas Novas, via Sibéria. Por terem 
utilizado espaços não reservados ao texto foi porteado como carta: 10ctns manuscritos a lápis azul.

30.00

1448 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.

40.00

1449 * 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.

60.00

1450 * 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.

75.00

1451 «« 1913/15 – Ceres. MF 218/225. Série incompleta. Papel porcelana, denteado 15x14. Exemplares novos, 
com goma original e charneira, sem reparações, com aflorações de óxido nos selos de 16 avos e 3P. 
Valor de catálogo € 223.50.

50.00

1452 F « 1919 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF245, 2 avos s/ 6 avos s/ 80 avos, verde-claro, denteado 11 ¾, pa-
pel porcelana. Folha completa com 28 selos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 4.200,00.

160.00

1453 F 8 1926 - Ceres, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926”, aposta manualmente a vermelho. 
MF258B, 1 avo, preto, papel liso, denteado 12x11 ½, com as estrelas na posição III-IV. Exemplar usado, 
com ligeira reparação no verso, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo € 500.00.

150.00

1454 « 1931/33 - Ceres, com sobretaxa. MF 260/267. Série completa com selos novos, a maioria sem goma, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 165.00.

30.00

1455 « 1934 - Padrões. MF268/288. Série completa com selos novos, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 330.00.

50.00

1456 «« 1938 - Império Colonial Português. MF 289/305. Série completa, com goma original e leve charneira, 
alguns selos sem charneira. Valor de catálogo € 270.00.

65.00

1457 ««« 1941/42 - Padrões, com sobretaxa. Lote composto por duas quadras, com goma original sem charneira: 
MF314, 8 avos s/ 40 avos violeta, canto de folha, com alguns leves pontos de óxido + MF315, 8 avos s/ 
50 avos castanho oliva, com ligeiras irregularidades na goma. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1458 ««« 1942 - Padrões. MF 317/318, 1 avo sépia + 2 avos verde-cinzento. Lote com duas folhas completas com 
30 selos (3x10), sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 210.00.

40.00

1459 « 1942/45 - Padrões. MF 317/324 + MF 325/326. As duas séries completas, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 173.00,

40.00

1460 ««« 1949/76 - Nossa Senhora de Fátima + 75.º Aniversário da UPU + Ano Santo + Pagodes. MF339, 340, 
349/20 e 440/41. Lote com 4 série completas com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 
315.00,

65.00

1461 ««« 1950/51 - Motivos locais. Novas cores. MF 341/348. Série completa com goma original e sem charneira. 
Valor de catálogo € 220.00.

55.00



73

1462 F ««« 1950/51 – Motivos locais. Novas cores. MF346, 30 avos azul (Avenida Marginal em Macau). Quadra com 
selos novos, goma original sem charneira, com deslocação para baixo do denteado da coluna da direita 
em cerca de 1mm. MB e R.

35.00

1463 ««« 1951 – Vultos do Oriente. MF 355/362. Série completa, com goma original sem charneira. Valor de 
catálogo € 120.00.

25.00

1464 F ««« 1951 - Embarcações típicas. MF 363/65. Série completa com goma original, sem charneira, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 400.00.

80.00

1465 F ««« 1951 – Embarcações Típicas de Macau. MF 363/365. Série completa com goma original sem charneira. 
Valor de catálogo € 400.00.

80.00

1466 F ««« 1951 – Embarcações Típicas de Macau. MF 363/365. Série completa em quadras. Exemplares novos 
com goma original sem sinal de charneira, sem reparações e com irregularidades na goma. Valor de 
catálogo € 1.600,00.

125.00

1467 * 1951/52 - Encerramento do Ano Santo + 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier. Sobrescrito 
circulado registado de Macau (18.01.56) para os EUA (15.02.56) com par de selos de 60 avos, MF366 
+ 3 avos, MF368 e 40 avos MF370. B.

15.00

1468 FDC 1956 - Carta Geográfica de Macau. Sobrescrito circulado de Macau (10.05.56) para Inhambane 
(22.06.56) e reexpedido para Nampula (13.07.56) com selos de 1 avo, 3 avos, 5 avos e 30 avos, 
MF386/388 e 390, obliterado com carimbo comemorativo da emissão.

25.00

1469 ««« 1967 - Cinquentenário das Aparições de Nossa Senhora, em Fátima. MF417, 50 avos. Quadra, com 
goma original sem charneira, com impressão deslocada da cor de fundo.

30.00

1470 ««« 1977 - Assembleia Legislativa. MF 442/44. Série completa com goma original sem charneira. Valor de 
catálogo € 180.00.

45.00

1471 ««« 1982 - Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (1.º grupo). MF460a, 30 avos. 
Quadra com goma original sem charneira, canto de folha, com a variedade na inscrição INCM imp (SEM 
ANO). Valor de catálogo € 40.00.

15.00

1472 ««« 1982 - Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (1.º grupo). MF462b, 1 pataca. 
Quadra com goma original sem charneira, bordo de folha, com a variedade na inscrição INCM imp 97. 
Valor de catálogo € 160.00.

40.00

1473 ««« 1982 - Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (1.º grupo). MF463a, 2 patacas. 
Quadra com goma original sem charneira, canto de folha, com a variedade na inscrição INCM imp (SEM 
DATA). Valor de catálogo € 240.00.

60.00

1474 ««« 1983 - Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (2.º grupo). MF474a, 10 avos. 
Quadra com goma original sem charneira, bordo de folha, com a variedade na inscrição LITO NACIO-
NAL (SEM DATA). Valor de catálogo € 40.00.

15.00

1475 ««« 1983 - Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (2.º grupo). MF475a, 80 avos. 
Quadra com goma original sem charneira, bordo de folha, com a variedade na inscrição LITO NACIO-
NAL IMP 90. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

1476 ««« 1983 - Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (2.º grupo). MF476d, 1,50 PATA-
CAS. Bloco com 6 selos, goma original sem charneira, canto de folha, com a variedade na inscrição LITO 
NACIONAL IMP 97. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1477 ««« 1983 - Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (2.º grupo). MF476D, 2,50 PATA-
CAS. Bloco com 6 selos, goma original sem charneira, canto de folha, com a variedade na inscrição LITO 
NACIONAL IMP 97. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

1478 ««« 1984 - Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (3.º grupo). Lote com dois selos 
de 60 avos, MF492 e 90 avos, MF493. Exemplares novos, bordos de folha, com goma original sem 
charneira com variedade na inscrição marginal “INCM Imp 97” impressa no canto direito e a legenda do 
monumento no canto esquerdo. Não catalogados.

30.00

1479 ««« 1984 - Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (3.º grupo). MF492, 60 avos. Bloco 
com 6 selos, bordo de folha, com goma original sem charneira com variedade na inscrição marginal “INCM 
Imp 97” impressa no canto direito e a legenda do monumento no canto esquerdo. Não catalogado.

80.00

1480 ««« 1984 - Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (3.º grupo). MF493, 90 avos. Qua-
dra, bordo de folha, com goma original sem charneira com variedade na inscrição marginal “INCM Imp 
97” impressa no canto direito e a legenda do monumento no canto esquerdo. Não catalogado.

60.00

1481 ««« 1984 - Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (3.º grupo). MF494b, 3 patacas. 
Bloco com 6 selos, canto de folha, com goma original sem charneira, com a variedade na inscrição 
IMCM 97. Valor de catálogo € 600.00.

150.00

1482 ««« 1984 - Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (3.º grupo). MF495a, 15 patacas. 
Bloco com 6 selos, canto de folha, com goma original sem charneira, com a variedade na inscrição LITO 
MAIA - PORTO (SEM ANO). Valor de catálogo € 600.00.

150.00

1483 ««« 1984 - Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (1.º, 2.º, e 3.º grupos). Lote com 
12 selos com variedades nas inscrições marginais, relativas a diversas tiragens: MF461a (sem data), 40 
avos; MF462b (INCM Imp. 97), 1P; MF463a (sem data); MF474a, 10 avos (sem ano); MF476d (Imp 97), 
1,5P; MF476c (IMP. 94); MF477a (LITO. NACIONAL IMP. 90), 2,5P; MF478a (IMP89), 7,5P; MF491a 
(sem ano), 10 avos; MF492a (sem ano), 60 avos; MF454b (Imp. 97), 3); MF495a (LITO MAIO - PORTO 
* sem ano). Valor de catálogo € 450.00.

100.00

1484 ««« 1945 - Presidente Carmona. MF 652/659. Série completa em pares horizontais, com goma original sem 
charneira. Valor de catálogo € 560.00.

50.00

1485 FM««« 1985 - 25.º Aniversário do Museu Luís de Camões. MF FM1. Folha miniatura completa, com goma origi-
nal sem charneira. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

1486 FM««« 1985 – 25.º Aniversário do Museu Luís de Camões. MF FM1. Exemplar novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 400.00.

80.00
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1487 ««« 1946 - Costumes Portugueses * 2.ª emissão. MF 677/684. Série completa em pares horizontais, com 
goma original sem charneira. Valor de catálogo € 570.00.

50.00

1488 FM««« 1986 - Fortalezas de Macau. MF FM2. Folha miniatura completa, com goma original sem charneira. Valor 
de catálogo € 420.00.

100.00

1489 FM««« 1987 - Património Artístico do Museu Luís de Camões. MF FM3. Folha miniatura completa, com goma 
original sem charneira. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

1490 FM««« 1988 - Fauna Regional em Extinção. MF FM4. Folha miniatura completa, com goma original sem char-
neira. Valor de catálogo € 230.00.

40.00

1491 FM««« 1989 - Património Artístico do Museu Luís de Camões. MF FM5. Folha miniatura completa, com goma 
original sem charneira. Valor de catálogo € 60.00.

12.00

1492 FM««« 1989 - Serpentes da Região. MF FM6. Folha miniatura completa, com goma original sem charneira. 
Valor de catálogo € 70.00.

15.00

1493 FM««« 1992 - Deuses da Mitologia Chinesa (1.º grupo). MF FM10. Folha miniatura completa, com goma original 
sem charneira. Valor de catálogo € 220.00.

50.00

1494 FM««« 1993 - Deuses da Mitologia Chinesa (2.º grupo). MF FM11. Folha miniatura completa, com goma original 
sem charneira. Valor de catálogo € 75.00.

15.00

1495 8 1904 - Porteado. Emissão regular. MF POR10a, 50 avos amarelo ocre. Quadra usada, sem reparações, 
com um canto curto no 1.º selo. Valor de catálogo € 124.00.

25.00

1496 F ««« 1947 - Porteado. Império Colonial Português. MF POR 36/43. Série incompleta (faltam 1 avo e 2 avos) 
em blocos de 8 selos (4x2) com goma original, sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 2.244.00.

800.00

1497 FRG 1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Emissão de HONG KONG. Lote composto 
por dois fragmentos com selos de 5 avos MF IP7 e 15 avos MF IP10. Valor de catálogo € 96.00.

30.00

1498 F ««« 1976 – Não emitidos. 4.º Centenário da Diocese de Macau. MF NE8, 1P. Exemplar em canto de folha, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1499 F ««« 1976 – Não emitidos. 4.º Centenário da Diocese de Macau. MF NE8, 1P. Quadra em bordo de folha, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 800.00.

200.00

     Moçambique

1500 F («) 1876 - Coroa. MF5, 40 reis azul, papel liso fino, denteado 12 ¾. Bloco com 8 selos (2x4), com goma não 
original, com ligeiros pontos de óxido no verso. Valor de catálogo € 520.00.

75.00

1501 « 1876 – Coroa. MF5a, 40 reis azul, denteado 13 ½. Quadra sem goma. Valor de catálogo € 220,00. 25.00

1502 F « 1876 - Coroa. MF6, 50 reis verde, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defei-
tos nem reparações. Valor de catálogo € 500.00.

125.00

1503 F PRV 1881/85 - Coroa. Novas cores. FALSO SPERATI. Prova do selo de 20 reis em rosa, assinada, em bloco 
medindo 40x61mm, em papel liso médio e branco. Única prova conhecida. Ex-Robson Lowe e ex-Carl 
Walske. MR e MB.

250.00

1504 F « 1881/85 - Coroa. Novas cores. MF11, 20 reis rosa, papel médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem 
goma, sem reparações, com o canto inferior direito curto. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, 
Lda. Valor de catálogo € 1.500.00.

250.00

1505 F 8 1881/85 - Coroa. Novas cores. MF11, 20 reis rosa, papel médio, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.500.00.

250.00

1506 « 1886 – D. Luís I, fita direita. Lote composto por 3 folhas completas com 28 selos cada, em papel porce-
lana, denteado 12 ¾, das taxas de 100 reis castanho amarelo, 200 reis azul-violeta e 300 reis laranja. 
MF 21/23. Valor de catálogo € 840,00.

50.00

1507 « 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF22, 200 reis azul-violeta, papel porcelana, denteado 13 ½. Folha comple-
ta com 28 selos, sem goma, com boa cor, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 2.520,00.

75.00

1508 « 1893 - D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF24, 2 ½ s/ 40 reis castanho vermelho, papel porcela-
na, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 1. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, com 
pequenos defeitos no papel de porcelana, normais nestes selos, com boa cor e relevo. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 110.00.

30.00

1509 F 8 1893 - D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF25b, 2 ½ s/ 40 reis castanho vermelho, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 2. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, com DUPLA IMPRESSÃO PARCIAL DA SOBRETAXA. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

1510 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Sobretaxa tipo (3) a preto. MF26, 5 reis s/ 40 reis castanho 
vermelho. Exemplar usado sem reparações com um canto e dois dentes curtos, com leve vinco horizon-
tal, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 220,00.

35.00

1511 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF26, 5 reis s/ 40 reis castanho vermelho, denteado 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.

125.00

1512 F 8 1893 - D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF26a, 5 s/ 40 reis, chocolate, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Exemplar assinado no verso, sem reparações, com um vinco num canto, com boa cor e relevo, 
com sobretaxa do tipo 3 tipografada localmente a preto. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 220.00.

55.00

1513 F « 1893 - D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF27b, 5 s/ 40 reis castanho vermelho, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 4, algarismos “5” com 5mm de altura. 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.

110.00
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1514 F 8 1893 - D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF27b, 5 s/ 40 reis, chocolate, papel porcelana, denteado 12 
¾, Algarismos “5” com “5mm de altura”. Exemplar sem reparações, com ligeiros defeitos na porcelana, 
normais nestes selos, com boa cor e relevo, com sobretaxa do tipo 4 tipografada localmente a preto. 
Valor de catálogo € 300.00.

75.00

1515 R«« Reimpressões de 1905 * 1893/95 – D. Carlos I tipo Diogo Neto. Lote com 3 reimpressões de 2 ½ reis, 25 
reis e 80 reis com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 180,00.

35.00

1516 F * 1893/94 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF32, 20 reis violeta, papel porcelana, denteado 11 ¾. Bloco 
com 5 selos em sobrescrito circulado de Moçambique (04.10.97) para Winfield (18.11.97) com trânsito 
por Aden (23.10.97), Londres (08.11.97) e Nova York (17.11.97). Franquia de 100 reis para pagar o 
porte simples para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso até 15g. Exemplar raro de luxo, sem 
defeitos nem reparações.

400.00

1517 « 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento de S. Antó-
nio. MfF41/49. Série incompleta em folhas de 28 selos (falta folha de 25 reis), sem goma como emitidos, 
incluindo ainda folhas adicionais de 40 reis, 50 reis (2), 100 reis, 200 reis (2) e 300 reis, com variedades 
de impressão. Bom lote para estudo. Valor de catálogo € 17.220,00.

200.00

1518 « 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário de S. António. MF 41/49. 
Série completa em folhas de 28 selos com todas as margens, denteado 12 ¾. Em álbum de excelente 
qualidade. Valor de catálogo € 8.848.00. Lote a ver.

500.00

1519 « 1895 - D. Luís I. Fita direita, com sobrecarga comemorativa do Centenário do Nascimento de S. António. 
MF43, 20 reis rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Bloco com 12 selos novos, sem goma como emiti-
dos, canto de folha, sem defeitos nem reparações com a SOBRECARGA DESLOCADA.

25.00

1520 « 1895 - D. Luís I, fita direita, com sobrecarga do 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF44, 25 
reis violeta castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, sem goma como 
emitidos. Muito rara nestas condições (não desbotada). Valor de catálogo € 812.00.

150.00

1521 « 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 deslocação progressiva da 
sobrecarga da esquerda para a direita. Valor de catálogo € 4.200,00.

75.00

1522 « 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 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.

30.00

1523 « 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento de S. 
António. MF49 + 49a, 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, 
com boa cor, sem defeitos nem reparações e com variedade no 17.º selo, letras “CE” de “CENTENÁRIO” 
subidas. Valor de catálogo € 2.207,00.

40.00

1524 F 8 1897 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa tipografada localmente. MF50, 50 s/ 300 reis azul s/ 
laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 320.00.

65.00

1525 F « 1897 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF51, 2 ½ reis s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Quadra, nova, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 400.00.

120.00

1526 F « 1897 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF52, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Bloco com 6 selos (2x3), novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 510.00.

150.00

1527 8 1897 - D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF52, 5 s/ 40 reis castanho vermelho, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

1528 F 8 1897 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF52a, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado com a SOBRECARGA INVERTIDA.. Valor de catálogo € 210.00.

50.00

1529 * 1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF117, 700 reis, violeta 
s/ amarelo em sobrescrito circulado registado de L. Marques (01.08.21) para Reims / França. No verso 
vinheta francesa “Souvenez-vous / ce boche / qui a tué, brulé, pillé”.

50.00

1530 «««/«« 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF119, 5 reis preto, papel porce-
lana. Par horizontal em canto de folha, com goma original (um selo com charneira e outro sem charneira) 
com a DUPLA SOBRECARGA.

15.00

1531 «« 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF119, 5 reis preto. Lote com 
dois selos, bordos de folha, com goma original e charneira, o primeiro com DUPLA SOBRECARDA e o 
segundo também com DUPLA SOBRECARGA, uma delas oblíqua da esquerda para a direita.

15.00

1532 « 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF124, 75 reis bistre. Exemplar novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, NÃO DENTEADO e com a SOBRECARGA DESLOCADA. B e R.

20.00

1533 * 1912 - Ceres. MF168, 1E verde s/ azul, papel porcelana colorido, denteado 15x14. Exemplar em sobres-
crito circulado de Lourenço Marques (04.02.24) para a Dinamarca (26.02.24) para pagar o primeiro porte 
de cartas remetidas para o estrageiro com o peso até 20g (Tabela do Decreto 8.697 em vigor desde 
15.04.23 até 31.05.24). MB.

25.00

1534 « 1915/20 - D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. MF 
169/180. Série completa em estado de nova, sem goma, como emitidos na sua grande totalidade, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 148.00.

35.00

1535 F « 1915/20 - D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 171a, 115 s/ 5 reis 
amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

20.00

1536 « 1915/20 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1903, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada local-
mente. MF177 + MF177a, 400 reis s/ 50 reis, azul claro. Lote composto por quadra em papel pontinhado, 
denteado 12 ¾ + selo isolado em papel porcelana, denteado 11 ¾. Todos sem goma como geralmente 
emitidos. Valor de catálogo € 804.50.

100.00
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1537 * 1917 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente, sobre selos de 1903 
“PROVISORIO”. MF180, 75reis, castanho-violeta, papel liso, em sobrescrito circulado registado de Mo-
çambique (18.08.15) para o Porto (26.09.15), para pagar: 25 reis pelo porte simples de cartas circuladas 
para o Continente com o peso até 20g e 50 reis pelo prémio de registo.

40.00

1538 ««/« 1917 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 189/200. Série 
completa nova, mista com selo sem goma e com goma original e charneira. Exemplares sem defeitos 
nem reparações. MR. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

1539 ««« 1918/20 - Taxa de Guerra. Selos dos Imposto Postal e Telegráfico com sobretaxa, tipografada localmen-
te. MF205, 6c s/ 5c vermelho. Par vertical com selos novos, goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, NÃO DENTEADOS.

15.00

1540 F ««« 1923 - Ceres, com sobretaxa. MF247, 50c s/ 4c rosa, papel acetinado médio, denteado 12. Par ho-
rizontal novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações com o QUADRADO 
ESQUERDO e “5” DE “50” OMISSOS e com impressão retro verso da sobretaxa. MR. Não catalogado.

30.00

1541 «« 1926 - Ceres. Novas cores e valores. MF 251/259. Série completa nova, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 128.00.

30.00

1542 FRG 1930/33 – Vitórias de Mouzinho de Albuquerque + Lusíadas. Frente de carta circulada registada de L. 
Marques (14.12.47) para a Índia, com selos MF263, 264, 266, 268, 269 + MF 287/88.

20.00

1543 DOC 1933 – Lusíadas. Modelo 220 de encomendas postal remetida de Johannesburg para Tete (14.03.36) 
com selos no verso de 10c, 10c, 1E, 2E (8) e 5$00 (10), MF272, 276, 283, 285 e 286. B e R.

15.00

1544 * 1933 – Lusíadas. MF283, 1$00, lilás-vermelho. Bloco com 6 selos em sobrescrito circulado de Dondo 
(25.02.47) para Lisboa (06.03.47), com trânsito pela Beira (26.02.47). Carimbo circular batido a preto 
“DONDO”.

15.00

1545 DOC 1933 - Lusíadas. Talão de encomenda postal Modelo 220 remetida para Moçambique (21.11.36) com a 
taxa de formalidades aduaneiras no montante de 52$50 paga em selos de 20c, 30c, 2E, 10E 2 2x20$00, 
MF274, 275, 285, 287 e 288.

40.00

1546 * 1938 – Império Colonial Português. Sobrescrito circulado de Manjacaze (27.03.55) para a Suíça, com 
trânsito por Lisboa (11.05.44) com selos de 15c, 20c, 2x35c e 80c, MF292/93, 295 e 300. Duplamente 
censurado na África do Sul e na Alemanha. Carimbo hexagonal batido a preto de MANJACAZE.

25.00

1547 ««« 1948/49 - Vistas de Moçambique. MF 324/343. Série completa com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 210.00.

50.00

1548 ««« 1948/49 – Vistas de Moçambique. MF 324/343. Série completa nova, com goma original sem charneira. 
Valor de catálogo € 210.00.

50.00

1549 ««« 1951 - Peixes de Moçambique. MF 356/379. Série completa em blocos de 6 selos, com goma original 
sem charneira, bordos de folha, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 2.100.00

500.00

1550 «««/«« 1951 – Peixes de Moçambique. MF 356/379. Série completa em quadras com goma original. Os selos su-
periores com sinal de charneira e os selos inferiores sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 1.180,00.

175.00

1551 ««« 1951 – Peixes de Moçambique. MF378, 30$00. Bloco com 6 selos. Valor de catálogo € 372.00. 75.00

1552 ««« 1961 - Escudos de Armas de Cidades e Vilas de Moçambique. MF439, 2$50 - Vila de António Enes. 
Exemplar novo, com goma original sem charneira, bordo de folha, sem defeitos nem reparações com a 
IMPRESSÃO DA COR AZUL MUITO DESLOCADA.

20.00

1553 ««« 1963 - Barcos Portugueses. MF475, 12$50 (Escuna Maria Teresa). Exemplar novo, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com OMISSÃO DE VALOR E LEGENDAS. Acompanha 
selo normal para comparação.

20.00

1554 * 1938 – Império Colonial Português. Correio Aéreo. Sobrescrito circulado registado de Lourenço Marques 
(29.11.38) para Lisboa (08.12.38) com selos de 2$00 e 3$00. MF CA5/6, para pagar: 3$00 pelo porte 
simples de cartas remetidas para Portugal com o peso até 5g (Tabela publicada no B.O. de Moçambique 
n.º 36 de 08.09.37 a vigor em 10.09.37) + 2$00 pelo prémio de registo. Etiqueta da sobretaxa impressa 
no sobrescrito mas não utlizada.

18.00

1555 F «« 1938 - Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INETERNACIONAL DE NOVA YORK 
/ 1939-1940. MF7a, 5E castanho avermelhado. Exemplar novo, com goma original e muito leve char-
neira, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 150.00.

50.00

1556 «««/«« 1946 – Correio Aéreo. Império Colonial Português com sobretaxa. MF CA10, 3$00 s/ 5E castanho ver-
melho. Quadra com goma original com charneira nos selos superiores e sem charneira nos selos infe-
riores. Valor de catálogo € 120,00.

25.00

1557 «« 1947 – Correio aéreo. Avião, com legenda “Taxe perçue”. MF CA 16/23. Série completa, nova, com goma 
original e charneira. Valor de catálogo € 215.00.

60.00

1558 * 1935 - Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe Perçue”. MF SCA4 em sobrescrito circulado por via 
aérea de Quelimane (11.11.37) para Marselha / França (19.11.37) com trânsito por Paris (18.11.37), com 
o porte manuscrito de 3$30 para pagar o primeiro porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas reme-
tidas de Quelimane para Marselha em mala fechada para Paris, com o peso até 5g. Tabela aprovada e 
publicada no BOM n.º 36 para entrar em vigor em 10/09/37.

35.00

1559 * 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe Perçue”. MF SCA4, preto s/ azul, em sobrescrito 
circulado de Moçambique (30.12.37) para Lisboa (07.01.38), com o porte de 3$00 para pagar o porte 
simples de cartas remetidas para Portugal com o peso até 5g (Tabela publicada no B.O. de Moçambique 
n.º 36 de 08.09.37 a vigor em 10.09.37).

25.00

1560 * 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe Perçue”. MF SCA4, preto s/ azul, em sobrescrito 
circulado de L. Marques (16.11.36) para Londres (07.01.38), com o porte de 3$70 para pagar o porte 
simples de cartas remetidas para Portugal com o peso até 5g. Interessante sobrescrito, pois em 1936 
ainda estava em vigor a tabela de portes em francos.

30.00
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1561 ««« 1937 - Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxa recebida / Taxe perçue”. MF SCA6, preto s/ azul-escu-
ro. Exemplar com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 60.00.

35.00

1562 ««« 1937 - Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxa recebida / Taxe perçue”. MF SCA6, preto s/ azul-
-escuro. Exemplar com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com “i” de “avião” 
mais fino (exemplares n.ºs 6, 15 e 16 da folha). Valor de catálogo € 120.00.

70.00

1563 F «« 1917 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF POR21/30. 
Série completa, nova, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de ca-
tálogo € 660.00.

160.00

1564 «« 1921 - Porteado. Ceres de Moçambique com sobretaxa. Lote com 3 selos em denteado 15x14, papel 
pontinhado das taxas de 6c s/ 1c verde, MF POR44 + 20c s/ 2 ½ c violeta, MF POR45 + 50c s/ 4c rosa, 
MF POR46, com goma original e charneira, tidos como FALSOS pelo catálogo MUNDIFIL.

14.00

1565 F * 1924 — Ceres de Moçambique, com sobretaxa. Sobrescrito circulado da Índia Inglesa (15.02.27) para 
Lourenço Marques (21.03.27) com insuficiência de franquia. Foi porteado com o dobro da franquia em 
falta, com par de selos de 50c s/ 60c azul MF POR50. MB e MR.

50.00

1566 PI 1914/16 – Ceres + Imposto Postal * Taxa de Guerra. Postal ilustrado circulado de Lourenço Marques 
(14.02.17) para Lisboa (24.03.17) com selo de 1c verde, papel porcelana, denteado 15x14 de Lourenço 
Marques, MF119 + selo do imposto postal de 1c verde, linhas vincadas, MF IP1.

25.00

1567 «««/8 1918 – Imposto Postal * Taxa de Guerra. Cercadura com fundo cheio. Lote com dois selos: MF IP3, 1c 
verde, com goma original sem charneira + MF IP4, 5c, carmim, usado. Os dois selos com ACENTUADA 
DESLOCAÇÃO DO DENTEADO.

15.00

1568 « 1925/26 - Imposto Postal e Telegráfico. Selo de porte franco, com taxa + selo de Porte Franco com sobreta-
xa. Lote com dois selos: MF IP7Ab, 50c amarelo e preto, com a taxa a VERMELHO + MF IP9, $50 amarelo 
e preto com a sobretaxa MUITO DESLOCADA. Exemplares sem goma, sem defeitos nem reparações.

20.00

1569 «« 1926 - Imposto Postal e Telegráfico. Selos de Porte Franco, com sobrecarga. MF IP 8/13. Série com-
pleta com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações. Muito raro nestas condições 
de conservação.

30.00

1570 «««/«« 1927 - Imposto Postal e Telegráfico. Selos de Porte Franco com sobrecarga. MF IP 14/23. Série comple-
ta com goma original, mista com goma original sem charneira e goma original com ligeira charneira, sem 
defeitos nem reparações. Muito rara nestas condições de conservação.

35.00

1571 «« 1928 - Imposto Postal e Telegráfico. Selos de Porte Franco com sobrecarga. MF IP 24/33. Série comple-
ta com goma original, mista com goma original e ligeira charneira, sem defeitos nem reparações. Muito 
rara nestas condições de conservação.

35.00

1572 («) 1929/39 - Imposto Postal * Assistência Pública. MF IP 34/43. Série completa com goma não original, sem 
sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 82.00.

25.00

1573 «« 1943/51 - Imposto Postal. Pelicano. Legenda “COLONIA DE MOÇAMBIQUE”. MF IP 45/53. Série completa 
com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações. Muito rara neste estado de conservação.

50.00

1574 * 1952 - IV Congresso do Turismo Africano + Imposto Postal * Assistência Pública * Pelicano, com legenda 
“COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE: Sobrescrito circulado de Quelimane (19.12.53) para Lisboa com selo de 
1$50, MF384 e selo de $50 vermelho, MF45.

22.00

1575 « 1964/72 - Imposto Postal * Assistência Pública. Novo tipo. MF IP62, $50 preto, vermelho e bistre, em pa-
pel liso, denteado 14. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com impressão MUITO 
DESLOCADA da cor vermelha.

15.00

1576 ««« 1965 - Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP69, $50 preto e azul, papel porcelana. Exem-
plar novo, com goma original sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com a impressão 
da cor azul MUITO DESLOCADA.

12.00

1577 ««« 1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP69, $50, preto e azul. Bloco com 8 selos, 
bordo de folha, com goma original sem charneira, com DESLOCAÇÃO DA COR AZUL.

25.00

1578 * 1910/37 - D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA + Lusíadas + Imposto Postal * Assistência Pública + 
Monumento ao Marquês de Pombal + Porte Franco * Sociedade Humanitária Cruz do Oriente. Sobrescrito 
de grandes dimensões, circulado registado de Lourenço Marques (13.07.37) para a Alemanha (01.08.37) 
com selos MF123, 50 reis, MF270, 1c (quadra), MF271, 5c (quadra), MF272, 10c (quadra), MF274, 20c 
(quadra), MF284, 1$40, 2x2E, MF285, 5E. MF286, MF IP40, 40c, MF IP5 e PF SHCO1 (amarelo e preto).

75.00

     Inhambane

1579 8 1895 - D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTONIO”. 
MF1, 5 reis preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catá-
logo € 60.00,

15.00

1580 « 1895 - D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTONIO”. 
MF8, 200 reis azul-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, 
assinado no verso, sem reparações, com leva mancha, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 175.00,

40.00

1581 « 1895 - Selos de D. Luís I, fita direita, de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTÓ-
NIO”. MF9, 300 reis laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar bordo de folha sem goma como 
emitido. Valor de catálogo € 175.00.

35.00

1582 « 1895 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. AN-
TONIO”. MF12, 80 reis verde-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 105.00,

25.00

1583 « 1895 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTO-
NIO”. MF14, 150 reis carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como 
emitido, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 205.00,

50.00
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1584 « 1895 - Selos de D. Carlos I, de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTÓNIO”. MF14, 
150 reis carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Quadra sem goma como emitido. Valor de 
catálogo € 820.00.

100.00

1585 ««/« 1903 – D. Carlos I Mouchon. MF 15/30. Série completa em novo, com goma original e charneira (com 
exceção selos de 200 e 400 reis sem goma). Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1586 ««« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 32/46. Série comple-
ta com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Série de LUXO. Muito mal cotada 
nestas condições.

25.00

1587 F «« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF33, 5 reis, laranja, 
papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar, bordo de folha, com goma original e charneira com DUPLA SO-
BRECARGA.

12.00

1588 F «««/«« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote composto por dois 
pares horizontais, bordos de folha. MF33, 5 reis, laranja, com goma original (um selo sem charneira e 
outro com charneira), com DUPLA SOBRECARGA + MF20, 25 reis, carmim-rosa, goma original sem 
charneira, com a SOBRECARGA INVERTIDA.

25.00

1589 F ««« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote composto por par 
horizontal, bordo de folha, de 25 reis, carmim, MF37, com a SOBRECARGA INVERTIDA e selo isolado, 
bordo de folha, de 2 ½ reis, cinzento, MF32, com IMPRESSÃO PARCIAL DA SOBRECARGA”. Exemplar 
com goma original sem charneira.

12.00

1590 F « 1913 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos de África. MF52, 7 ½ c s/ 75 reis castanho. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, NÃO DENTEADO no bordo esquerdo. Não catalogado.

40.00

1591 F « 1913 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos de África. MF54a, 15c s/ 150 reis bistre. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem 
reparações e com muito ligeira afloração de óxido no verso, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor 
de catálogo € 100.00.

30.00

     Lourenço Marques

1592 «««/« 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/13. Série incompleta em folhas completas com 28 selos 
(falta folha de 20 reis), incluindo ainda folhas adicionais de 2 ½ reis, 50 reis, 2x75 reis e 300 reis. Valor 
de catálogo € 2.292,40.

120.00

1593 «« 1893/94 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF7b, 50 reis azul-claro, denteado 13 ½, papel pontinhado. 
Exemplar novo, como goma original e muito ligeira charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 50.00.

15.00

1594 « 1895 - D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTÓNIO”. 
MF20, 100 reis, castanho amarelo, 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 € 170.00.

40.00

1595 8 1895 - D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTÓNIO”. MF20, 
100 reis, castanho amarelo, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1596 « 1895 - Selos de D. Luís I, fita direita, de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTÓ-
NIO”. MF22, 300 reis laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar bordo de folha sem goma como 
emitido. Valor de catálogo € 110.00.

20.00

1597 « 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTÓNIO”. 
MF22, 300 reis laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par vertical, bordo de folha, sem goma como 
emitido. Valor de catálogo € 220.00.

30.00

1598 « 1895 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTÓ-
NIO”. MF30, 150 reis, carmim s/ rosa, 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 € 72.00.

18.00

1599 « 1898/1901 – D. Carlos I, Mouchon. MF37, 37be 37c, 25 reis, verde-azul. Lote com 3 folhas completas de 
28 selos nos denteado 11 ¾, 12 ¾ e 13 ½. Valor de catálogo € 5.600.00.

250.00

1600 F * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Sobrescrito circulado de Londres para Lourenço Marques (22.05.00) 
com selo de 1p. Não se encontrando o destinatário em Moçambique, foi o sobrescrito reexpedido em 
23.05.00, com selo de 50 reis, azul, MF38, para Barbetin (05.06.00), tendo sido censurado em Pretória 
(28.05.00) com cinta rosa e legendas a preto, no período da guerra anglo-bóer. MB e R.

60.00

1601 * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF38, 50 reis azul em sobrescrito circulado de Lourenço Marques 
(26.03.00) para Durban, censurado com cinta rosa com legendas a preto no período da guerra anglo-
-bóer.

20.00

1602 « 1899 – Selos discais de Moçambique, com sobretaxa. MF47, 5 reis s/ 10 reis verde e amarelo, papel liso, 
não denteados. Tira horizontal com 4 selos, sem goma como geralmente emitidos, com a sobrecarga 
ligeiramente deslocada. Valor de catálogo € 108.00.

25.00

1603 « 1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. MF 47/50. Série completa com selos completos, 
nova, sem goma como geralmente emitidos. Valor de catálogo € 112.00.

25.00

1604 F * 1898/1899 - D. Carlos I Mouchon + Selos fiscais de Moçambique com sobretaxa. Sobrescrito circulado 
de Lourenço Marques (20.05.99) para Neuilly s/ Seine (11.06.99) com trânsito por Paris (11.06.99) com 
par de selos de 25 reis verde azul, MF37 + 5 selos completos de 5 s/ 10 reis verde e amarelo, MF47 e 
meio selo de 50 s/ 800 reis verde e castanho, MF50. Porte de 150 reis para pagar: 100 reis pelo segundo 
porte para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso de 21 a 40g e 50 reis pelo prémio de registo. 
Exemplar sem reparações com dobre vertical não afetando os selos. B e R.

250.00
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1605 F * 1899 - Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. MF49, 50 reis s/ 30 reis, verde e castanho, não 
denteados. Dois selos completos, em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (15.02.99) para Bar-
beton (16.02.99). B e R.

45.00

1606 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,

25.00

1607 ««/« 1903 — D. Carlos I, com sobretaxa. MF 52/64. Série completa em todos os denteados e tipos de papeis. 
Falta apenas o selo MF55 em denteado 12 ½, papel porcelana. Valor de catálogo € 220,80.

50.00

1608 * 1902 - D. Carlos I, com sobretaxa. MF52, 65 reis s/ 2 ½ reis, papel liso, denteado 11 ¾. Dois selos em 
sobrescrito circulado de L. Marques para Amesterdão (04.12.04) para pagar o 2.º porte de cartas reme-
tidas para a Holanda com o peso entre 21 e 40g.

20.00

1609 * 1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF53, 65 s/ 5 reis amarelo, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Três selos em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (18.02.05) para Amesterdão 
(12.03.05) para pagar o terceiro porte para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso de 31 a 45g.

50.00

1610 * 1902 - D. Carlos I, com sobretaxa. MF54, 65 reis s/ 15 reis, papel porcelana, denteado 11 ¾, em sobres-
crito circulado de L. Marques (20.07.04) para Amesterdão (14.08.04) para pagar o 1.º porte de cartas 
remetidas para a Holanda com o peso até 20g.

20.00

1611 * 1903 - D. Carlos I Mouchon. MF75, 130 reis castanho s/ amarelo, papel liso, denteado 11 ¾, em sobres-
crito circulado de L. Marques (28.05.04) para Amesterdão (19.06.04) para pagar o 2.º porte de cartas 
remetidas para a Holanda com o peso entre 21 e 40g.

20.00

1612 («) 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote com 4 selos de 2 ½ 
reis, cinzento, 5 reis, laranja, 25 reis, carmim e 100 reis, azul s/ azul, MF78b, 79b, 83b e 86a. Exemplares 
novos, com goma não original ou sem goma com a legenda “MARQUFS”. Valor de catálogo € 195.00.

45.00

1613 F * 1911 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF85, 75 reis violeta 
castanho, papel liso, denteado 11 ¾, em carta circulada registada de L. Marques (05.04.16) para Lisboa 
(14.05.16) para pagar: 25 reis pelo 1.º porte de cartas remetidas para o Continente com o peso até 20g 
+ 50 reis pelo prémio de registo.

30.00

1614 F * 1913/1918 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUB 
LICA e sobretaxa sobre selos de África + Taca de Guerra. Selos de Imposto Postal, com sobretaxa + 
Imposto Postal * Taxa de Guerra. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (07.02.19) para Dijursholm 
(15.04.19) e reexpedido para Estocolmo (16.04.19) com selos de 5c s/ 50 reis MF133 + 2 ½ c s/ 5c, 
MF204 + 1c, MF IP3. Censurada pelos ingleses com cinta do censor 4.596.

40.00

1615 F * 1914 – Ceres. MF123, 5c azul, papel porcelana, denteado 15x14. Tira de 5 selos + bloco com 15 selos 
em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (19.12.23) para Marselha, perfazendo 1$00 de franquia 
para pagar o porte simples de cartas remetidas para o estrangeiro com o peso até 20g (Tabela em vigor 
desde 15.04.23 * Decreto 8697 de 08.03.23).

30.00

     Companhia de Moçambique

1616 F « 1892 - D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique, com sobrecarga “COMP.ª DE MOÇAMBIQUE”. MF3g, 
20 reis rosa, tipo II, sobrecarga B, papel pontinhado vertical, denteado 13 ½. Folha completa com 28 
selos, nova, sem goma, assinada a lápis no verso, sem reparações, com afloramentos de óxido, com a 
cor levemente desbotada e com bom relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo € 3.040.00.

450.00

1617 F « 1892 – D. Luís I. Fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.º DE MOÇAMBIQUE”. 
MF4a, 25 reis lilás-vermelho, tipo I, sobrecarga A. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções, com DUPLA SOBRECARGA.

100.00

1618 « 1894 - D. Carlos I. Selos de Moçambique, com sobrecarga “COMP.ª DE MOÇAMBIQUE”. MF10, 2 ½ reis 
castanhos, papel liso, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, sem goma, com a variedade “ponto 
de COMPA.” descido, na posição 18 da folha. Não catalogado.

35.00

1619 F PI 1892/1902 – Elefantes. Postal ilustrado, tipo Gruss “A Souvenir of Beira”, circulado da Beira (08.06.99) 
para Nova Goa (03.07.99), com par de selos de 2 ½ reis, amarelo-esverdeado, MF11 e 5 reis, laranja, 
MF12, ambos em papel porcelana, denteado 12 ¾. MB

15.00

1620 8 1895 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Elefantes com sobrecarga “1498 
/ Centenário da Índia / 1898”. MF32b, 15 reis castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usa-
do, sem defeitos nem reparações, com a sobrecarga VERTICAL em vez de horizontal. Não catalogado.

20.00

1621 F * 1895/1907 - Elefantes + Elefantes. Novas cores. Sobrescrito de grandes dimensões (245x160mm) lan-
çado a bordo de paquete alemão da Hamburg - Amerika Linie (18.08.09) no porto da Beira com desti-
no a Ruppersdorf (14.09.09), e apresentado no primeiro porto de escala (Lourenço Marques) onde foi 
aplicada a marca de registo com o n.º 10956. Franquiado com bloco de 9 selos de 5 reis laranja, MF12 
+ selo isolado e folha completa com 28 selos (verso) de 2 ½ reis, cinzento, MF49 + par de selos de 15 
reis verde, MF51 + selos isolados em canto e bordo de folha de 10, 20, 25, 50, 75, 100, 115 e 130 reis, 
MF15, 50, 52/57. MB e MR.

750.00

1622 8 1911 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF76, 700 reis, violeta s/ ama-
relo, papel porcelana, denteado 11 ¾, com sobrecarga tipo I. Quadra, cordo de folha, usada, COM 
DESLOCAÇÃO DA SOBRECARGA.

15.00

1623 F «« 1916 — Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa. MF95, 1 ½ c s/ 15 
reis verde-escuro. Bloco com 12 selos NÃO DENTEADOS, e com DUPLA SOBRETAXA e com DUPLA 
IMPRESSÃO da taxa primitiva em reis. Catalogada a primeira dupla sobretaxa, mas não catalogada a 
dupla impressão da taxa primitiva, apresentando os exemplares n.ºs 1, 2, 3, 5 e 7 o algarismo “5” com 
bandeira curta. Exemplar com boa cor, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota.

100.00

1624 F * 1916 - Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas na Casa da Moeda. Sobrescri-
to circulado da Beira (10.10.18) para Cape Town com par de selos de 1c s/ 10 reis verde, MF94a + par de 
1 ½ c s/ 15 reis verde-escuro. MF95c. Censurado com cinta e carimbo em Cape Town pelo censor n.º 99.

30.00
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1625 PI 1916 - Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas na Casa da Moeda. MF96, 
2c s/ 20 reis lilás cinzento, papel porcelana, denteado 11 ¾, em postal ilustrado circulado da Beira 
(13.06.17) para a Inglaterra. Carimbo da censura batido a violeta “PASSOU PELA CENSURA / BEIRA”.

20.00

1626 « 1916 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa. Lote com dois selos 
novos, NÃO DENTEADOS, sem goma: MF98, 5C s/ 50 reis castanho, papel porcelana + MF104. 40C s/ 
400 reis azul s/ amarelo, papel porcelana.

15.00

1627 « 1916 — Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa em centavos. MF98, 5c s/ 50 reis casta-
nho, papel porcelana. Folha completa com 28 selos, sem goma, não denteados. Exemplar raro, sem 
reparações, com vinco horizontal entre a 3.ª e 4.ª fila, com dois selos com “5” com bandeira curta.

50.00

1628 « 1916 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. 
MF98, 5C s/ 50 reis castanho. Folha com 28 selos sem goma, não denteados, sem reparações e com 
dobra entre as 3.ª e 4.ª linhas, incluindo 3 selos com “5” com bandeira curta.

50.00

1629 «« 1916 - Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa local. MF103, 20c s/ 200 
reis lilás s/ rosa. Par horizontal novo, com goma original e charneira, sem reparações e com pequenos 
defeitos na goma e leves pontos de óxido no verso, com a SOBRETAXA DESLOCADA, lendo-se “C 20” 
em vez de “20 C”.

20.00

1630 F («) 1917 - Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga Cruz Vermelha. MF 
107/113. Série completa em estado de novo, com goma não original e charneira, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 700.00.

200.00

1631 F * 1922 — Selos de recurso. Sobrescrito de reduzidas dimensões pré-franquiado com carimbo batido a 
vermelho “MACEQUECE / PAGO”, com o valor de $16 manuscrito também a vermelho. MR.

80.00

1632 F CNT 1924 – Selos fixos de recurso. Frente de cinta de jornais, circulada da Beira (19.11.24) para Durban, 
franquiada com selo fixo de recurso batido a vermelho “CORREIO / PAGO / 20C”. MB e MR.

40.00

1633 F * 1924 – Selos fixos de recurso. Sobrescrito circulado da Beira (03.11.24) para Copenhaga / Dinamarca 
(03.12.24) com selo fixo batido a vermelho “CORREIO / PAGO / 1$60”. MB e MR.

50.00

1634 * 1937 - Motivos locais. Sobrescrito circulado registado da Beira (01.10.37) para Berna / Suíça (23.10.37) 
com selos de 15c, 40c, 45c e 5E, MF175, 178, 179 e 188. MB e R.

50.00

1635 * 1937 - Motivos locais. MF189, 10E carmim rosa e preto em sobrescrito circulado registado de Vila 
Coutinho (04.06.71) para Nova York (15.06.71) com trânsito pela Beira (07.06.71) e reexpedido para 
Chicago (17.06.71). Selo fora de circulação com utilização irregular, devendo ter sido considerado nulo 
e porteado pelo porte em falta.

30.00

1636 * 1937 - Motivos locais + Motivos locais, com sobrecarga da “Visita Presidencial”. Sobrescrito circulado por 
via aérea da Beira (14.10.39) para Lourenço Marques (14.10.39) com selos de 5c, MF173, 15c MF175 e 
1E MF196, no total de 1$20 para pagar: $80 pelo porte simples de cartas circuladas internamente com 
peso até 20g + 40c pelo porte simples da sobretaxa aérea interna de cartas com o peso até 5g.

20.00

1637 * 1937/39 - Motivos locais + Motivos locais, com sobrecarga “Visita Presidencial”. Sobrescrito circulado 
da Beira (19.03.40) para a Escócia (03.04.40) com selos de 5c, 15c, 20c, 30c, 50c e 1E, MF173, 175, 
176,180, 196 e CA15. Sobrescrito censurado pelos ingleses com cinta, tipo P.C. 66.

20.00

1638 * 1925/35 - Motivos locais. Novas cores + Inauguração do correio aéreo. Sobrescrito circulado da Beira 
(17.10.35) para a Checoslováquia, com selos de 1E, MF160 + 15c e 60c, MF CA3 e CA9. B.

95.00

     Companhia do Niassa

1639 «« 1898 - D. Carlos I. Selos de Moçambique, com sobrecarga “NYASSA”. MF 1/13. Série completa com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 97,50.

30.00

1640 8 1898 - D. Carlos I Mouchon. Selos de Moçambique com sobrecarga “NYASSA”. MF 14/26. Série comple-
ta usada, sem defeitos nem reparações, com exceção selo de 2 ½ reis com transparência. MB.

20.00

1641 ««« 1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobretaxa + D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga PROVI-
SORIO. Tipografadas em Londres. MF 40/42 + MF43/44. Séries completas em duas quadras, isto é no 
total de 8 séries, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 180.00.

40.00

1642 F «« 1903 - D. Carlos I. Selos de 1901, com sobretaxa tipografada localmente. MF 45/47. Série completa com 
goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações. Rara nestas condições de conservação. 
Valor de catálogo € 255.00.

75.00

1643 F («) 1903 - D. Carlos I. Selos de 1901 com sobrecarga “PROVISORIO”. MF48, 15 reis castanho amarelo. 
Exemplar novo, com goma não original sem charneira, sem defeitos nem reparações com a SOBRE-
CARGA FALSA.

25.00

1644 F « 1903 - D. Carlos I. Selos de 1901 com sobrecarga “PROVISORIO”. MF49, 25 reis laranja, papel liso, 
denteado 13 ½ a 15 de linha. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com ligeiros defeitos no den-
teado e um canto partido. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1645 8 1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografadas localmente. MF49, 25 
reis laranja. Exemplar usado, obliterado com carimbo de Fort Johnson, com dois dentes curtos. Valor 
de catálogo € 210.00.

40.00

1646 ««« 1911 - D. Manuel II. Motivos diversos, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 52/63. Série 
completa com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

1647 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”, usados em Metangula / Lago Niassa pelas forças inglesas. Selos com boa cor, 
sem defeitos ou reparações. MR.

300.00

1648 F PI 1911 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF54, 10 reis verde em postal ilustrado remetido de 
Quissanga (12.05.14) para Coimbra (24.06.14) com trânsito por Ibo (18.05.14). B e R.

40.00
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1649 F «« 1918 - D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA litografadas localmente. MF66, 1c s/ 10 reis 
verde, papel liso médio, denteado 13 ½ a 15 de linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, 
sem reparações e com ligeiros defeitos na goma. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor 
de catálogo € 400.00.

100.00

1650 « 1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas localmente. MF70b, 25 reis 
laranja. Exemplar novo, sem goma, COM A SOBRECARGA E SOBRETAXA INVERTIDAS. Valor de 
catálogo € 55.00.

15.00

1651 F «« 1921 - D. Manuel II. Motivos diversos, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa 
litografada em Lisboa. MF82A, 2 ½ c s/ 2 ½ reis violeta. Exemplar novo, com goma original e charneira, 
sem reparações e com muito ligeiro ponto de óxido, pouco significativo. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 550.00.

150.00

1652 F «« 1921 - D. Manuel II, com sobretaxa. MF82A, ½ c s/ 2 ½ reis, violeta e preto, papel levemente pontinhado 
na horizontal, denteado 14 de linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, 
com pequenos pontos de óxido, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e MR. 
Valor de catálogo € 550.00.

150.00

1653 ««« 1925 – Imposto postal. Monumento ao Marquês de Pombal. Selos de Moçambique com sobrecarga 
“NYASSA”. MF IP 1/3. Série completa em quadras, nova, com goma original sem charneira. Valor de 
catálogo € 240.00.

40.00

     Quelimane

1654 F « 1913 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA e 
sobretaxa, sobre selos de Macau. MF15a, 10c s/ 100 reis castanho-amarelo, sem goma, com a SOBRE-
CARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

1655 F « 1913 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos de Timor. MF17, ¼ c s/ 1 avo verde-azul. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, NÃO DENTEADO no bordo superior. Não catalogado.

40.00

1656 F * 1914/16 - Ceres + Imposto Postal * Taxa de Guerra * Cercaduras a tracejado. Sobrescrito de reduzidas 
dimensões (cartões de visita) circulado de Micahune (??.12:17) para Quelimane (??.??.18) com selo 
de ½ c preto, papel porcelana, denteado 15x14, MF26 + selo do imposto postal de 1c verde, MF IP1. 
Carimbo circular datado batido a preto de “MICAHUNE”. MR.

30.00

     Zambézia

1657 ««/« 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/13. Série incompleta em folhas de 28 selos, com e sem 
goma (falta folha do selo de 100 reis), com folha adicional de 50 reis. Valor de catálogo € 2.074,80.

75.00

1658 «« 1903 - D. Carlos I com sobretaxa. MF 29/41. Série completa em estado de novo, com goma original e 
leve charneira, sem defeitos nem reparações. Excelente qualidade. Valor de catálogo € 205.00.

60.00

1659 «« 1905 - D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF54b, 50s/ 65 reis azul-escuro, denteado 11 ¾, papel liso 
a pontinhado. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações com a 
sobrecarga do TIPO II. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1660 ««« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 55/69. Série com-
pleta em quadras, com goma original sem charneira, sem reparações, com ponto de óxido num selo da 
quadra de 200 reis. Valor de catálogo € 200.00+++. MB e MR.

50.00

1661 F «« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF55, 2 ½ reis, cinzen-
to, bordo de folha + MF57, 10 reis, verde-amarelo. Exemplares com goma original e charneira, com a 
SOBRECARGA INVERTIDA.

15.00

1662 F «««/«« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote composto por Duas 
quadras, bordos de folha. MF55, 2 ½ reis, cinzento, com goma original (três selo sem charneira e outro 
com charneira), com DUPLA SOBRECARGA + MF57, 10 reis, verde-amarelo, goma original, com dois 
selos sem charneira e dois com charneira, com a SOBRECARGA INVERTIDA.

30.00

1663 F 8 1917 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Selo de 25 reis car-
mim, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Selo usado, sem reparações, com ligeiro defei-
to no denteado do bordo esquerdo, com a sobrecarga a VERDE, tida como clandestina. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota.

30.00

     S. Tomé e Príncipe

1664 « 1870/77 - Coroa. MF3c, 20 reis bistre, papel espesso, denteado 12 ¾. Quadra em estado de novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 180.00.

40.00

1665 F « 1889/91 – D. Luís I, com sobretaxa. MF26, 50 s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 
13 ½. Exemplar assinado no verso, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 550.00.

175.00

1666 F 8 1889/91 - D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF26, 50 reis s/ 40 reis castanho vermelho, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 240.00.

60.00

1667 F 8 1889/91 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF26, 50 s/ 40 reis castanho-vermelho, papel porcelana, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 240.00.

50.00

1668 F 8 1889/91 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF26, 50 s/ 40 reis castanho vermelho, papel porcelana, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 240.00.

20.00

1669 F « 1892 - D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF27e, 2 ½ s/ 5 reis preto, papel porcelana, denteado 12 ½, 
com sobrecarga verde, tipo 2. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 500.00.

150.00
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1670 F 8 1892 - D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF27e, 2 ½ s/ 5 reis preto, sobretaxa tipo (2) a verde, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar raro, usado, sem reparações, com transparência. Valor de 
catálogo € 350.00.

60.00

1671 F 8 1892 – D. Luís I, dita direita, com sobretaxa. MF27, 2 ½ reis s/ 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 
13 ½, sobrecarga tipo (1). Exemplar usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catalogo € 80.00.

20.00

1672 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF27c, 2 ½ reis s/ 5 reis preto, denteado 13 ½, papel porce-
lana, sobrecarga tipo I a verde. Exemplar usado, sem reparações, com parte do relevo da efígie aberto, 
com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 500,00.

75.00

1673 8 1892 - D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF28, 2 ½ reis s/ 10 reis verde, papel porcelana, denteado 
13 ½, sobretaxa tipo (1) a preto. Exemplar usado. Valor de catálogo € 110.00.

25.00

1674 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF28b, 2 ½ s/ 10 reis verde, papel porcelana, denteado 13 
½, sobrecarga tipo (2) a preto. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

1675 F 8 1892 - D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF29, 2 ½ reis s/ 20 reis verde, papel porcelana, denteado 
13 ½, sobretaxa tipo (1) a preto. Exemplar usado. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1676 F « 1892 - D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF29c, 2 ½ s/ 20 reis rosa, papel porcelana, denteado 13 
½, com sobrecarga verde, tipo 2. Exemplar usado, sem reparações, com pequenas falhas no papel 
porcelana comuns nestes selos, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 220.00.

55.00

1677 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF29c, 2 ½ s/ 20 reis rosa, papel porcelana, denteado 13 
½, sobrecarga tipo (2) a verde. Exemplar usado. Valor de catálogo € 220.00.

40.00

1678 F 8 1892 - D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. Não emitido.  2 ½ reis s/ 25 reis violeta, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa tipo (1) a verde. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, tido clandes-
tino pelo catálogo especializado.

35.00

1679 «« 1898/1901 - D. Carlos I Mouchon. MF43, 2 ½ reis, papel liso a pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exem-
plar novo, com goma original, sem defeitos nem reparações na COR VERDE-AMARELO, do selo de 
10 reis. B e R.

20.00

1680 «« 1902 - Tipo Coroa e D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 59/69. Série completa em estado de novo, 
com goma original e charneira, com selos MF61, 66 e 69 em denteado 12 ¾, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 375.00.

90.00

1681 «« 1902 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 70/82. Série completa em estado de novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 137.00.

35.00

1682 «« 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 70/82. Série completa, nova, com goma original 
e charneira, sem reparações e com pontos de óxido nos selos MF73 e 82. Valor de catálogo € 137.00.

25.00

1683 F « 1911 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA. MF97, 5 reis amarelo laranja. Quadra, bordo 
de folha, com selos novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e NÃO DENTEADOS.

30.00

1684 F «««/«« 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF111, 2 ½ reis, violeta + MF114, 
20 reis carmim, papel porcelana. Lote com duas quadras em canto de folha e bordo de folha, com goma 
original sem charneira, com a DUPLA SOBRECARGA.

45.00

1685 « 1913 – D. Carlos I. Selos de 1902 com sobretaxa + D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903 + D. Carlos I 
Mouchon. Selos de 1902. Todos com a sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 131/136 + 
MF 137/138 + MF 139/144. As três séries completas, novas, sem goma, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 366.50.

30.00

1686 F « 1913 - Coroa. Selo de 1902 com sobrecarga REPUBLICA zincogravada. MF153, 115 s/ 50 reis verde, 
papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 460.00.

115.00

1687 F « 1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF155, 
115 s/ 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾, sem goma como emitidos na generalidade. 
Valor de catálogo € 410.00.

120.00

1688 F « 1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF157, 
400 s/ 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾, sem goma como emitidos na generalidade, com 
um pequeno ponto transparente. Valor de catálogo € 340.00.

75.00

1689 «« 1915 - D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 215/224. 
Série completa em estado de novo, com goma original e quase impercetível charneira, sem defeitos nem 
reparações. Lote de luxo. Valor de catálogo € 68.00.

25.00

1690 « 1920 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898 e 1903 + D. Carlos I. Selos de 1902 + D. Carlos I. Selos de 
1903 e 1905. Todos com a sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. MF 235/247. Série comple-
ta. Exemplares novos, sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 161.20.

35.00

1691 «« 1926 - Ceres. Novas cores e valores. MF 268/276. Série completa em estado de novo, com goma origi-
nal e charneira, sem defeitos nem reparações, Boa qualidade. Valor de catálogo € 250.00.

65.00

1692 «««/«« 1938 – Império Colonial Português. Legenda S. TOMÉ. MF 298/315. Série completa com goma original 
e sinal de charneira em alguns selos. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1693 («) 1938 - Império Colonial Português. Legenda S. TOMÉ. MF 298/315. Série completa em blocos com 10 
selos (5x2), bordos de folha, com goma não original, sem defeitos nem reparações. MB e R.

300.00

1694 «« 1938 – Primeira Viagem Presidencial ao Ultramar. MF 316/318. Série completa com goma original e 
charneira. Valor de catálogo € 120.00.

25.00

1695 ««« 1948 – Frutos de S. Tomé e Príncipe. MF 337/346. Série completa com goma original sem charneira. 
Valor de catálogo € 340.00.

70.00

1696 « 1948 – Frutos de S. Tomé e Príncipe. MF 343a, 2$00. Exemplar novo sem goma, com a variedade “Vír-
gula no primeiro 0 de 2$00” (exemplar n.º 52 da folha). Valor de catálogo € 120.00.

25.00



83

1697 « 1913 - Porteado. Emissão regular em reis com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente, letras 
com serifa. MF POR 31/40. Série completa sem goma como emitidos na sua maioria, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 130.00.

30.00

1698 «« 1921 – Porteado. Emissão regular. Legenda “S. THOMÉ” em vez de “S. TOMÉ”. MF POR 42/51. Série 
completa com goma original e charneira. Valor de catálogo € 350.00.

90.00

1699 «««/«« 1920 – Porteado. Emissão regular de 1904, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a ver-
de. MF POR41, 50 reis castanho. Folha completa com 28 selos, boa cor, sem reparações, com goma es-
pelhada, com apenas dois selos com charneira e restantes sem charneira. Valor de catálogo € 2.100,00.

200.00

     Timor

1700 F «««/« 1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga TIMOR. Lote com dois exemplares com DUPLA SO-
BRETAXA: MF1, 5 reis preto, denteado 12 ¾, com goma original sem charneira e MF5, 40 reis, amarelo, 
sem goma.

30.00

1701 F « 1881/85 - Coroa. Selos de Moçambique, com sobrecarga TIMOR. Selo de 10 reis verde, papel liso mé-
dio, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeito nem reparações, com boa cor. Exemplar 
tido como ensaio/não emitido e saído ilegalmente da Casa da Moeda, com a SOBRECARGA TIMOR 
INVERTIDA (com a letra R descida). Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

1702 F ««« 1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga TIMOR. MF5, 40 reis, amarelo, denteado 12 ¾, papel 
liso, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com a SOBRECARGA INVERTIDA.

25.00

1703 F ««« 1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga TIMOR. Exemplar de 25 reis carmim, papel liso, dentea-
do 12 ¾, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, tido como saído ilegalmente 
da Casa da Moeda.

25.00

1704 F «« 1886 – Coroa. Selos de Moçambique, com sobrecarga TIMOR. Exemplar de 10 reis, verde, papel liso, 
denteado 12 ¾, com goma original e charneira e ligeiros pontos de óxido no verso, tidos como ensaios 
para a emissão sobre selos de Macau.

30.00

1705 F («) 1886 – Coroa. Selos da Índia Portuguesa, com sobrecarga TIMOR. Exemplar de 10 reis, verde, papel 
liso, denteado 13 ½, com goma não original, tidos como ensaios para a emissão sobre selos de Macau.

30.00

1706 « 1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga TIMOR. MF 1/10. Série completa em estado de novo, sem 
goma, papel liso, denteado 12 ¾, com ligeira transparência no selo de 100 reis. Valor de catálogo € 150.50.

35.00

1707 R« Reimpressões de 1885 * 1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga TIMOR. MF 1/10. Série com-
pleta em denteado 13 ½, sem goma como emitida. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1708 ««/« 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF25/37. Série completa, incluindo todos os denteados do selo 
de 2 ½ reis, com goma ou sem goma como emitidos, com ligeiros pontos de óxido nos selos de 20 e 80 
reis. Valor de catálogo € 214.60.

50.00

1709 F ««/« 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 76/84. Série completa, com e sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações. Exemplar de 6 avos s/ 10 reis com goma original e charneira e de 15 avos 
s/ 50 reis sem goma. MB e MR. Valor de catálogo € 924.00.

220.00

1710 F « 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF78, 6 avos s/ 10 reis verde, denteado 12 ¾, papel por-
celana. Exemplar novo, sem goma, com sobrecarga a violeta “SPECIMEN”. Valor de catálogo do selo 
normal € 420,00.

60.00

1711 F « 1902 - D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF78a, 6 avos s/ 10 reis verde, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Exemplar sem goma, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 420.00.

85.00

1712 F « 1902 - D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF83, 15 avos s/ 50 reis azul, papel porcelana, denteado 12 
¾. Exemplar sem goma, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor 
de catálogo € 420.00.

85.00

1713 F 8 1902 - D. Carlos I, com sobretaxa. MF88b, 6 avos s/ 2 ½ reis castanhos, papel liso fino, denteado 12 ¾. 
Exemplar usado, sem reparações, com o denteado irregular (farpeado) normal em selos deste tipo de 
papel, com boa cor. MR. Valor de catálogo € 400.00.

80.00

1714 F ««« 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF85a, 5 avos s/ 5 reis, amarelo. Exemplar novo, 
com goma original sem charneira, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1715 « 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF 99/110. Série completa, nova, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 115.00.

30.00

1716 F «««/« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote composto por selo 
isolado MF112, ½ avo, cinzento, com goma original sem charneira, bordo de folha, com a SOBRECAR-
GA INVERTIDA + par horizontal, MF114, 2 avos, verde-amarelo, bordo de folha, sem goma, com DUPLA 
SOBRECARGA.

20.00

1717 F «««/«« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF113, 1 avo, laranja, papel 
liso, denteado 11 ¾. Quadra, canto de folha, com goma original sem charneira, com exceção do segundo 
selo com charneira, sem reparações, com ponto de óxido num dos selos e com DUPLA SOBRECARGA.

30.00

1718 F « 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente 
a vermelho, tipo I. MF139, 20 reis, violeta, papel porcelana, denteado 11 ¾, sem goma como emitido, 
com a SOBRECARGA MUITO DESLOCADA.

12.00

1719 « 1913 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898 e 1903, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmen-
te, tipo III e IV. MF 149/161. Série completa, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 289.00.

65.00

1720 « 1920 – D. Carlos I, de 1913, com sobretaxa. MF191, ½ avo s/ 5 avos s/ 50 reis azul-claro, papel porce-
lana, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, novos sem goma como emitidos, 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.

125.00
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1721 ««« 1923 – Ceres. Novos valores. MF 192/203. Série completa, nova, com goma original sem charneira, 
papel liso, denteado 12x11 ½, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 380.00. MB e MR.

120.00

1722 «« 1923 – Ceres. Novos valores. MF 192/203. Série completa, nova, com goma original e charneira. Valor 
de catálogo € 240.00.

55.00

1723 F PRV 1935 – Padrões. MF 206/226. Série completa em pares horizontais, de provas de cor, nas cores aprova-
das, em papel liso, não denteadas, os 4 valores mais altos com goma e os restantes sem goma ou com 
goma parcial, como aliás habitual. Os valores de 3P e 5P em bordo de folha, com inscrições marginais 
sobre a cor. Muito raro conjunto.

400.00

1724 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. Valores fecho de série, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações. Qualidade de luxo. Valor de catálogo € 3.567,60.

600.00

1725 * 1935 – Padrões. Sobrescrito circulado de Dili (27.10.36) para Lisboa (05.12.36), com selos de 1 avo, 2 
avos e 2x6 avos, MF207,208 e 212.

12.00

1726 «« 1938 – Império Colonial Português. MF 227/243. Série completa com goma original e charneira. Valor 
de catálogo € 210.00.

50.00

1727 ««« 1938 - Império Colonial Português. MF 238/243. Lote composto por 6 blocos de 9 selos cada (3x3) dos 
valores de 40 avos, 50 avos, 1P, 2P, 3P e 5P. Valores fecho de séries, sem defeitos nem reparações. 
Qualidade de luxo. Valor de catálogo € 2.677.50.

400.00

1728 F ««« 1947 – Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”, tipografada localmente. MF 250/260. 
Série incompleta (falta selo de 2 avos), com goma original, sem charneira. Valor de catálogo € 535.00.

100.00

1729 F ««« 1947 – Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”, tipografada localmente. MF254, 5 
avos, carmim. Quadra com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 92.00.

20.00

1730 F ««« 1947 - Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”. MF259a, 20 avos azul, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar com goma original e sem marca de charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 550.00.

200.00

1731 ««« 1948 – Indígenas (1.º grupo). MF 261/268. Série completa nova, com goma original sem charneira. Valor 
de catálogo € 190.00.

40.00

1732 F ««« 1948 – Tipos Indígenas. MF262, 3 avos, cinzento e sépia. Exemplar novo, com goma original sem char-
neira, com a COR CINZENTA DESLOCADA.

12.00

1733 F ««« 1948 – Tipos Indígenas. MF268, 3P, violeta e sépia. Quadra, nova, com goma original sem charneira, 
com IMPRESSÃO RETRO-VERSO DA COR SÉPIA. Valor de catálogo apenas dos selos € 336.00.

80.00

1734 ««« 1950 – Flores Indígenas. MF 275/284. Série completa com goma original sem charneira. Valor de catá-
logo € 180.00.

35.00

1735 ««« 1950 - Flores Indígenas. MF 275/284. Série completa em quadras, cantos de folha (exceto taxa de 3 
avos), com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 720.00.

150.00

1736 BLC«« 1948 – Tipos Indígenas. MF BLC1. Exemplar com goma original e charneira. Valor de catálogo € 220.00. 50.00

1737 BLC««« 1948  Indígenas (1.º grupo). MF BLC1. Exemplar novo, com goma original sem charneira. Valor de 
catálogo € 300.00.

75.00

1738 BLC««« 1948 - Tipos Indígenas. MF BLC1. Exemplar com goma original sem charneira, sem reparações, com 
aflorações de óxido em duas zonas do bloco, com boa cor e sobrecarga horizontal a preto “SPECIMEN”, 
sobre todos os selos do bloco. MR.

100.00

1739 ««« 1938 - Correio aéreo * Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa em quadras, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 480.00.

120.00

1740 F «« 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 
NOVA YORL * 1939 - 1940. MF CA7a, 50 avos, castanho-vermelho. Exemplar novo, com goma original 
e leve charneira. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

1741 F ««« 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 
NOVA YORL * 1939 - 1940. MF CA7a, 50 avos, castanho-vermelho. Exemplar novo, com goma original 
sem charneira, com a SOBRECARGA FALSA.

100.00

1742 F ««« 1947 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”, tipografada local-
mente. MF CA 15/23. Série incompleta (falta selo de 50 avos), com goma original sem charneira e com 
ligeiros vestígios de óxido no selo de 20 avos. Valor de catálogo € 475.00.

75.00

1743 F * 1947 - Império Colonial Português + idem, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO” + Correio aéreo * Império 
Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”. Sobrescrito circulado registado de Dili (25.11.48) 
para Lisboa (06.12.48) com selos de 8 avos, MF255, 1P, MF240 + 20 avos, MF CA20. B e R.

75.00

1744 («) 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.

30.00

1745 « 1913 - Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF 
POR21/30. Série completa, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 160.00.

40.00

1746 ««« 1919 - Imposto Postal. Ceres, com sobretaxa “2 AVOS / TAXA / DE / GUERRA”. MF IP1, 2 avos s/ ½ avo 
sépia. Bloco com 50 selos novos, goma original, sem charneira. Valor de catálogo € 1.200.00.

250.00

1747 ««/« 1924/35 – Imposto Postal. Instrução. Selos fiscais da Ásia com sobrecarga e sobretaxa, sobre selos 
fiscais do Imposto do Selo e Contribuição Industrial. Lote com 3 selos: MF IP6a, 2 avos verde, com “5” 
em vez de “Ç”, com goma original e charneira + MF IP8a, 7 avos s/ ½ avo rosa, com “5” em vez de “Ç”, 
sem goma + MF IP8c, 7 avos s/ ½ avo, rosa, com sobrecarga a vermelho, sem goma. Valor de catálogo 
€ 130.00.

30.00
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1748 « 1934/35 - Imposto Postal * “Instrução”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobretaxa. MF IP8, 7 
avos s/ ½ avo rosa. Quadra nova, sem goma, sem defeitos nem reparações com “5” em vez de “ç” no 
quarto selo. Valor de catálogo € 79.00.

20.00

1749 « 1960/67 – Imposto postal * ASSISTÊNCIA. MF IP11, 10 avos azul, papel liso, branco, denteado 11 ¾. 
Dois pares verticais, em oposição, frente e verso, na mesma folha não coincidentes. Um dos pares 
verticais com falhas na perfuração vertical e NÃO DENTEADOS entre os selos. Exemplar com boa cor, 
sem defeitos nem reparações. B e R.

25.00

1750 « 1969 – Imposto Postal * ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa. MF IP18, $30 s/ 1$30, verde-
-amarelo. Par horizontal, novo, sem goma como emitido, em papel espesso, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1751 F « 1969 - Imposto Postal * ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa. MF IP19, $50 s/ 1$30 verde ama-
relo, papel espesso, denteado 10 ¾. Bloco com 4 selos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com DUPLA SOBRECARGA E SOBRETAXA, uma delas oblíqua.

60.00

1752 « 1969 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa. MF IP 18/20. Série completa nova, 
sem goma como emitidos, em papel espesso. Valor de catálogo € 120.00.

25.00

1753 F « 1947 - Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”. NÃO EMITIDOS. MF NE 1/6, série 
completa de 6 selos com goma original e pequena charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com a sobrecarga a preto, autêntica. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

2.200.00

MARCOFILIA
     Portugal

1754 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim 
rosa. Lote com 3 selos, todos com margens de luxo, obliterados com 3 tipos diferentes de carimbos de 
pontos, batidos a preto “1 - LISBOA”. MB.

25.00

1755 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma.1862/64 - D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Lote com 2 selos 
com margens curtas a normais, obliterados com carimbos numéricos diferentes, batidos a preto “4 - AL-
COENTRE”, tipo 4.3.4. B e R.

25.00

1756 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 - D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF22, 25 reis rosa, 
com boas margens, obliterado com carimbo numérico batido a preto “5 - ALDÊA GALLEGA DO RIBA-
-TEJO”, tipo 4.3.4.

25.00

1757 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, tipo 
II, com duas margens de luxo e duas curtas, obliterado com carimbo numérico batido a preto “6 - ALEN-
QUER”, tipo 3.5.3. 

20.00

1758 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim 
rosa. Exemplar com 3 margens de luxo e uma curta, obliterado com carimbo numérico batido a preto 
“8 - ALMADA”, tipo 4.3.4.

20.00

1759 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 - D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Exemplar com mar-
gens de luxo a normais, obliterado com carimbo numérico, batido a preto “14 - BARREIRO”, tipo 4.3.4.

15.00

1760 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/58 - D. Maria II + D. Pedro V. Cabelos anelados. Lote com dois 
selos: MF2, 25 reis azul, tipo II com 3 margens de luxo e uma curta + MF13, 25 reis carmim rosa com 
margens curtas a normais, ambos obliterados com carimbos numéricos “15 - BATALHA” tipo 20 barras e 
tipo 4.3.4, batidos a azul e preto respetivamente. Selo MF2 também obliterado com carimbo nominativo 
“BATALHA” batido a azul.

30.00

1761 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/64 - D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote com dois 
selos: MF13, 25 reis carmim rosa, com margens normais a curtas + MF16, 25 reis rosa, com margens de 
luxo, obliterados com carimbos numéricos batidos a preto “17 - CALDAS”, tipos 4.7.4 e 4.3.4.

15.00

1762 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 - D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Exemplar com mar-
gens de luxo, obliterado com carimbo numérico, batido a preto “19 - CARTAXO”, tipo 4.3.4.

15.00

1763 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/58 - D. Maria II + D. Pedro V. Cabelos anelados. Lote com dois 
selos: MF2, 25 reis azul, tipo II com margens de luxo + MF13, 25 reis carmim rosa com margens de luxo, 
ambos obliterados com carimbos numéricos, batidos a preto “26 - LEIRIA” tipo 20 barras e tipo 4.3.4.

20.00

1764 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I, fita curva, não denteados. MF25, 100 reis, 
lilás-malva, margens de luxo, obliterado com carimbo a preto “30 – MONTEMOR-O-VELHO”, tipo 4.3.4.

20.00

1765 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. Lote com dois selos: 
MF12, 25 reis azul, com margens curtas + MF13, 25 reis carmim rosa com margens curtas, ambos obli-
terados com carimbos numéricos, batidos a preto “30 - MONTEMOR - O - NOVO” tipo 6.8.6 e tipo 4.3.4.

15.00

1766 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma.1856/67 - D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Fita curva, não 
denteados. Lote com dois selos: MF12, 25 reis azul, tipo II, com margens largas a curtas + MF22, 15 
reis rosa com boas margens, obliterados com carimbos numéricos, batidos a preto “40 - SANTIAGO DO 
CACÉM”, tipo 20 barras e 4.3.4.

20.00

1767 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma.1853 - D. Maria II. MF2, 25 reis. Lote com dois selos, em azul e 
azul-claro, tipos I e II, ambos obliterados com carimbos numéricos, batidos a preto “42 - SETÚBAL”, 
tipo 6.8.6.

20.00

1768 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 - D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Exemplar com 3 
margens de luxo e uma curta, obliterado com carimbo numérico, batido a preto “44 - TORRES VEDRAS”, 
tipo 4.3.4.

15.00

1769 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. Lote com dois selos: 
MF12, 25 reis azul, com margens de luxo + MF13, 25 reis carmim rosa com 3 margens de luxo e uma 
curta, ambos obliterados com carimbos numéricos, batidos a preto “48 - ANGRA DO HEROÍSMO” tipo 
5.10.5 e tipo 4.3.4.

25.00



86

1770 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, carmim-rosa, com margens de 
luxo, obliterado com carimbo a preto “48 – ANGRA”, tipo 4.3.4.

15.00

1771 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 - D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Lote composto por 
fragmento com dois selos e selo isolado, com margens curtas a normais, obliterados com diferentes 
carimbos numéricos batidos a preto “50 - PONTA DELGADA”, tipo 4.3.4.

20.00

1772 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma.1862/64 - D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Exemplar com mar-
gens de luxo, obliterado com carimbo numérico, batido a preto “51 - FUNCHAL”, tipo 4.3.4.

15.00

1773 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis, verde-amarelo, 
com margens normais, obliterado com carimbo a preto “51 – FUNCHAL”, tipo 4.3.4.

20.00

1774 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/64 - D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote com 3 
selos: MF13, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo com carimbo batido a preto “53 - AMARANTE”, 
tipo 5.3.5 + MF13 e MF16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo na generalidade com carimbos 
numéricos, batidos a preto “55 - BEMPOSTA”, tipo 4.3.4 e 3.5.3.

20.00

1775 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/64 - D. Maria II + D. Luís I. Lote com três selos: FM2, 25 reis 
azul, tipo I + 2xFM16, 25 reis carmim rosa, todos com margens de luxo, obliterados com carimbos numé-
ricos, batidos a preto “56 - BRAGA”, tipos 5.9.5 (dois carimbos diferentes) e 4.3.4. MB.

25.00

1776 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/58 - D. Maria II + D. Pedro V. Cabelos anelados. Lote com 
dois selos: MF2, 25 reis azul, tipo I com margens de luxo a normais + MF13, 25 reis carmim rosa com 
margens curtas, ambos obliterados com carimbos numéricos, batidos a preto e azul “57 - CABECEIRAS 
DE BASTO” tipo 6.8.6.

20.00

1777 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/58 - D. Maria II + D. Pedro V. Cabelos anelados. Lote com 
três selos: MF13, 25 reis carmim rosa, com 3 margens de luxo com carimbo batido a preto “60 - FEIRA”, 
tipo 3.5.3 + MF2, 25 reis azul, tipo I, com margens curtas a normais e MF13, 25 reis carmim rosa com 
margens de luxo, obliterados respetivamente com carimbos batidos a azule preto “61 - GUIMARÃES”, 
tipos 8.6.8 e 3.5.3.

20.00

1778 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, carmim-
-rosa, com margens de luxo (canto de folha), com carimbo batido a preto “64 – MESÃO FRIO”, tipo 
5.10.5. MB.

15.00

1779 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 - D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Lote com 2 selos 
com margens de luxo na generalidade, obliterados com carimbos batidos a preto “64 - MESÃO FRIO”, 
tipo 5.9.5 e “67 - OLIVEIRA DE AZEMÉIS”, tipo 3.5.3.

20.00

1780 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim 
rosa. Lote com 3 selos com margens de luxo na generalidade, obliterados com carimbos batidos a preto, 
tipo 3.5.3 “70 - PENAFIEL” e “71 - PESO DA RÉGUA” (dois tipos diferentes”.

20.00

1781 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 — D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, ambos com mar-
gens de luo, obliterados com carimbo “71 — PESO DA RÉGUA”, batidos a preto e azul/verde.

20.00

1782 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 - D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF22, 25 reis rosa, 
com boas margens equilibradas, obliterado com carimbo batido a preto “73 - RUIVÃES”, tipo 20 barras.

15.00

1783 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/67 - D. Maria II + D. Luís I. Lote com dois selos com margens 
de luxo: MF2, 25 reis azul-escuro, tipo I + MF16, 25 reis carmim rosa, obliterados com carimbos batidos 
a preto “74 - SANTO TIRSO”, tipo 20 barras (carimbos diferentes nos algarismos”.

25.00

1784 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/67 - D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Fita curva, não 
denteados, ambos com margens de luxo. Lote com dois selos: MF13, 25 reis carmim rosa + MF22, 25 
reis rosa, obliterados respetivamente com carimbos numéricos, batidos a preto “75 - VILA DO CONDE”, 
TIPOS 3.5.3 e 6.8.6.

20.00

1785 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I, fita curva, não denteados. MF22, 25 reis, 
carmim-rosa, margens de luxo, obliterado com carimbo a preto “75 – VILA DO CONDE”, tipo 3.5.3.

15.00

1786 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/64 - D. Pedro V. Cabelos lisos + D. Luís I. Lote com dois selos, 
com margens normais: MF6, 25 reis azul, tipo I + MF16, 25 reis rosa, obliterados com carimbos batidos 
a preto “76 - VILA NOVA DE FAMALICÃO”, tipos 6.8.6 e 3.5.3.

15.00

1787 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, carmim-ro-
sa, com margens de luxo, com carimbo batido a preto “76 – VILA NOVA DE FAMALICÃO”, tipo 3.5.3. MB.

15.00

1788 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/1858 - D. Maria II + D. Pedro V, cabelos anelados. Lote com 
3 selos com margens de luxo na generalidade: MF2, 25 reis azul, tipo II + MF12, 25 reis azul, tipo II 
+ MF13, 25 reis rosa. Todos obliterados com carimbos batidos a preto “77 - COIMBRA”, tipos “5.9.5”, 
“3.5.3” e “4.3.4”.

15.00

1789 8/FRG Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul. Tipo II. Lote composto por 
dois selos, um sobre fragmento, obliterados com carimbos batidos a preto “78 – ÁGUEDA”, tipo 6.8.6 e 
“121 – LAMEGO”, tipo 5.10.5.

25.00

1790 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis rosa, com 
3 margens de luxo e uma normal, obliterado com carimbo batido a preto “79 - ALBERGARIA A VELHA”, 
tipo 4.3.4.

15.00

1791 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis, verde-amarelo, 
com três margens largas e uma curta, obliterado com carimbo a preto “79 – ALBERGARIA-A-VELHA”, 
tipo 4.3.4.

20.00

1792 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 - D. Maria II. MF2, 25 reis azul, tipo II, com 3 margens de 
luxo e uma curta, sobre pequeno fragmento, obliterado com carimbo batido a preto “81 - ARGANIL”, 
tipo 5.9.5.

15.00

1793 * Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, azul, com 3 
margens de luxo (canto de folha) e uma curta em carta circulada de Arganil para o Porto (19.03.57) com 
carimbo batido a preto “81 – ARGANIL”, tipo 6.8.6 e nominativo “ARGANIL”. MB.

40.00
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1794 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/1867 - D. Maria II + D. Luís I + D. Luís I, fita curva, não den-
teados. Lote com 3 selos com margens de luxo a normais. MF14, 5 reis castanho com carimbo batido 
a preto “82 - AVEIRO” + MF2, 25 reis azul, tipo II e MF22, 25 rosa, obliterados com carimbos batidos a 
preto “87 - FIGUEIRA DA FOZ”, tipos 6.8.6 e 4.3.4.

15.00

1795 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis rosa, com 
margens de luxo, obliterado com carimbo batido a preto “89 - MIRANDA DO CORVO” tipo 4.3.4.

15.00

1796 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 - D. Maria II. MF2, 25 reis azul, tipo II, com duas margens de 
luxo e duas normais, obliterado com carimbo batido a preto “90 - MONTEMOR O VELHO”, tipo 8.6.8.

15.00

1797 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim 
rosa. Lote com dois selos, com margens de luxo a normais, obliterados com carimbos batido a preto 
“91 - MORTÁGOA” tipo 4.3.4 e “95 - POMBAL”, tipo 6.8.6.

20.00

1798 FRG Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 - D. Luís I. MF16d, 25 reis carmim rosa, tipo V, com mar-
gens de luxo em pequeno fragmento, obliterado com carimbo batido a preto “98 - SANTA COMBADÃO”, 
TIPO 4.3.4 + nominativo a preto STA COMBADÃO.

20.00

1799 * Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos liso. MF12, 25 reis, azul, tipo II, com 
2 margens de luxo (canto de folha) e duas curtas em carta circulada de Soure para o Porto (20.01.56) 
com carimbo batido a preto “99 – SOURE”, tipo 6.8.6 e nominativo “SOURE”. MB.

30.00

1800 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/1864 - D. Maria II + D. Luís I. Lote com dois selos com margens 
de luxo na generalidade, obliterados com carimbos batidos a preto “104 - CAMINHA”, tipos 4.11.4 e 4.3.4.

15.00

1801 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, carmim-rosa, com margens de 
luxo, obliterado com carimbo a preto “105 - ESPOSENDE”, tipo 4.3.4.

15.00

1802 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/1864 - D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote com 
dois selos com margens de luxo: MF12, 25 reis azul, tipo II + MF16, 25 reis rosa, obliterados com carim-
bos batidos a preto “107 - MONÇÃO”, tipos 5.10.5 e 4.3.4.

20.00

1803 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/1858 - D. Maria II + D. Pedro V, cabelos anelados. MF2, 25 
reis azul, tipo I com margens normais, com carimbo batido a azul + MF13, 25 reis rosa com margens de 
luxo e carimbo batido a preto, ambos “108 - PONTE DA BARCA”, tipos 5.10.5 e 4.3.4.

20.00

1804 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/64 - D. Maria II + D. Luís I. Lote composto por 3 selos com 
margens de luxo: MF2, 25 reis azul, tipo I + 2xMF16, 25 reis rosa. Exemplares obliterados com carimbos 
batidos a preto “110 - VALENÇA”, tipos 5.10.5 e dois tipos diferentes 4.3.4.

25.00

1805 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10, 5 reis, castanho-
-amarelo, tipo II, com margens de luxo a normais, com carimbo a preto “110 – VALENÇA”, tipo 4.3.4.

15.00

1806 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 - D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, com margens largas 
a luxo, obliterado com carimbo batido a preto “113 - AGUIAR DA BEIRA”, tipo 4.3.4. MR.

25.00

1807 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I, fita curva, não denteados. MF22, 25 reis, car-
mim-rosa, bordo de folha e restantes margens de luxo, obliterado com carimbo a preto “113 – AGUIAR 
DA BEIRA”, tipo 4.3.4.

15.00

1808 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/1864 - D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote com 
dois selos, com margens de luxo, MF16, 25 reis rosa, com carimbo batido a preto “114 - ALMEIDA”, tipo 
4.3.4 + MF16, 25 reis rosa, com carimbo batido a preto “115 - CASTRO DAIRE”, tipo 4.3.4.

20.00

1809 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/64 - D. Maria II + D. Luís I. Lote composto por 2 selos com 
margens de luxo: MF2, 25 reis azul, tipo II + MF16, 25 reis rosa. Exemplares obliterados com carimbos 
batidos a preto “121 - LAMEGO”, tipos 5.10.5 e 4.3.4.

25.00

1810 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/64 - D. Maria II + D. Luís I. Lote composto por 2 selos com 
margens de luxo: MF2, 25 reis azul, tipo II + MF16, 25 reis rosa. Exemplares obliterados com carimbos 
batidos a preto “137 - ABRANTES”, tipos 5.10.5 e 4.3.4.

25.00

1811 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/64 - D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Lote composto 
por 2 selos com margens de luxo na generalidade: MF11, 25 reis azul, tipo I + MF13, 25 reis rosa. Exem-
plares obliterados com carimbos batidos a preto “140 - ALVAIAZERE”, tipos 5.10.5 e 4.3.4.

30.00

1812 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/64 - D. Maria II + D. Luís I. Lote composto por 2 selos com 
margens de luxo: MF2, 25 reis azul, tipo II + MF16, 25 reis rosa. Exemplares obliterados com carimbos 
batidos a preto “141 - CASTELO BRANCO”, tipos 5.10.5 e 4.3.4.

20.00

1813 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, carmim-rosa, com margens de 
luxo, obliterado com carimbo a preto “141 – CASTELO BRANCO”, tipo 4.3.4.

12.00

1814 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/64 - D. Maria II + D. Pedro V, cabelos anelados. Lote com-
posto por 2 selos com margens de luxo: MF2, 25 reis azul, tipo II + MF13, 25 reis rosa. Exemplares 
obliterados com carimbos batidos a preto “145 - COVILHÃ”, tipos 5.10.5 e 4.3.4.

20.00

1815 * Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 reis em carta re-
metida de Várzeas (21.04.69) para a Covilhã. Carimbos batidos a preto “147” tipo 4.3.4 e “FIGUEIRÓ”. MR.

25.00

1816 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 - D. Maria II. MF2, 25 reis azul, tipo I, com margens de luxo, 
obliterado com carimbo batido a sépia “149 - GOLEGÃ”, tipo 5.10.5.

20.00

1817 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 - D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Exemplar com 
margens curtas, obliterado com carimbo batido a preto “152 - PERNES”, tipo 4.3.4.

15.00

1818 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis azul. Exemplar 
com boas margens, obliterado com carimbo batido a preto “155 – SERTÃ”, tipo 5.10.5.

15.00

1819 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/64 - D. Maria II + D. 
Pedro V, cabelos anelados. Lote composto por 2 selos com margens de luxo: MF2, 25 reis azul, tipo II 
+ MF13, 25 reis rosa. Exemplares obliterados com carimbos batidos a preto “159 - ESTREMOZ”, tipos 
5.10.5 e 3.5.3.

25.00
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1820 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis rosa, com 
margens de luxo, obliterado com carimbo batido a preto “163 - BORBA”, tipo 3.5.3.

20.00

1821 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/64 - D. Maria II + D. 
Pedro V, cabelos anelados. Lote composto por 2 selos com margens de luxo: MF2, 25 reis azul, tipo II 
+ MF13, 25 reis rosa. Exemplares obliterados com carimbos batidos a preto “166 - ÉVORA”, tipos 20 
barras e 3.5.3.

20.00

1822 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/64 - D. Maria II + D. Luís I. Lote composto por 2 selos com 
margens de luxo a curtas: MF2, 25 reis azul, tipo II + MF16, 25 reis rosa. Exemplares obliterados com 
carimbos batidos a preto “177 - BRAGANÇA”, tipos 5.10.5 e 4.3.4.

20.00

1823 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/64 - D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Lote com dois 
selos com margens normais: MF13, 25 reis rosa com carimbo batido a preto “178 - CARRAZEDA DE 
ANSIÃES”, tipo 4.3.4 + MF16, 25 reis rosa com carimbo batido a preto “179 - CHACIM”, tipo 4.3.4.

20.00

1824 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853/64 - D. Maria II + D. Pe-
dro V, cabelos anelados + D. Luís I. Lote composto por 3 selos com margens de luxo na generalidade: 
MF2, 25 reis azul, tipo II + MF13, 25 reis rosa + MF16, 25 reis rosa. Exemplares obliterados com carim-
bos batidos a preto “180 - CHAVES”, tipos 5.10.5 e 4.3.4 (dois tipos diferentes).

30.00

1825 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, carmim-rosa, com margens de 
luxo, obliterado com carimbo a preto “180 – CHAVES”, tipo 5.3.5.

15.00

1826 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis, verde-amarelo, 
com duas margens de luxo e duas curtas, obliterado com carimbo a preto “18 – CARREGADO”, tipo 4.3.4.

15.00

1827 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 – D. Luís I. MF18, 100 reis lilás, com boas margens, obli-
terado com carimbo batido a preto “199 – MÉRTOLA”, tipo 4.3.4.

20.00

1828 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, carmim-
-rosa. Exemplar bordo de folha e com as restantes margens de luxo, obliterado com carimbo a preto 
“212 – LAGOA”, tipo 4.3.4.

15.00

1829 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, carmim-
-rosa, tipo V, com margens de luxo, com carimbo batido a preto “215 – OLHÃO”, tipo 4.3.4. MB.

15.00

1830 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/64 - D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Lote com dois 
selos com margens de luxo: MF13, 25 reis rosa com carimbo batido a preto “215 - OLHÃO”, tipo 4.3.4 + 
MF16, 25 reis rosa com carimbo batido a preto “220 - FAFE”, tipo 3.5.3.

20.00

1831 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 - D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Exemplar com mar-
gens luxo a normais, obliterado com carimbo batido a preto “221 - CANTANHEDE”, tipo 4.3.4.

15.00

1832 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis rosa. Lote 
com dois selos, com margens de luxo na generalidade, obliterados com carimbos batidos a preto “222 - 
ARCOS DE VALDEVEZ”, tipo 4.3.4 e “223 - FELGUEIRAS”, tipo 4.3.4.

20.00

1833 Lote Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Lote com 17 cartas com selos de 25 reis D. Pedro V, cabelos ane-
lados, rosa carmim, MF13 e D. Luís I de 25 reis rosa, MF16, obliteradas com carimbos numéricos da 1.ª 
reforma batidos a preto e nominativos de estações postais do Alentejo e Algarve, na sua grande maioria. 
Marcas bem batidas. Remanescente de coleção de marcofilia de Hernâni Viegas.

50.00

1834 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1866/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 reis, carmim-
-rosa. Lote com 3 selos obliterados com carimbos batidos a preto “190 – VILA VIÇOSA” + “194 – ALVI-
TO” e “204 – SERPA”.

20.00

1835 FRG Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF39, 20 reis bistre, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar em fragmento, obliterado com carimbo batido a preto “236 - CARREGAL”.

25.00

1836 8 Carimbos nominativos. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, tipo II, com boas margens, obliterado com 
carimbo batido a azul “V.A DO CONDE”.

15.00

1837 8 Carimbos nominativos. 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas. 
Exemplar usado, com margens normais, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo nomi-
nativo, batido a preto “COVILHÃ”.

20.00

1838 8 Carimbos nominativos. 1870/76 - D. Luís I, fita direita. MF40, 25 reis carmim, denteado 13 ½, papel liso, 
obliterado com carimbo batido a preto “AVEIRO”.

15.00

1839 8 Carimbos nominativos. 1870/76 - D. Luís I, fita direita. MF36, 5 reis preto, denteado 12 ¾, papel liso, 
obliterado com carimbo batido a preto “FIGUEIRA / DA FOZ”.

20.00

1840 8 Carimbos nominativos. 1879/80 – D. Luís I, dita direita. Novas cores. MF49, 10 reis verde, papel liso, 
denteado 12 ¾, obliterado com carimbo a preto “FIGUEIRA / DA FOZ”.

15.00

1841 8 Carimbos nominativos. 1867/70 – D. Luís I, fita curva, não denteados. MF30, 25 reis, carmim-rosa, obli-
terado com carimbo batido a preto “MONÇÃO”. Exemplar com vestígios de óxido.

25.00

1842 * Carimbos nominativos. 1866/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 reis, carmim-rosa, papel 
liso, em sobrescrito circulado de  Póvoa de Lanhoso para Vila do Conde (14.04.69), com trânsito pelo 
Porto (14.04.69). Carimbo nominativo a preto “LANHOSO”. Não catalogada por Gordon.

25.00

1843 8 Carimbos nominativos. 1879/80 – D. Luís I, dita direita. Novas cores. MF49, 10 reis verde-amarelo, papel 
liso, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo a preto “SANTA MARTHA / DE PENAGUIÃO”.

12.00

1844 8 Carimbos nominativos. 1879/80 – D. Luís I, dita direita. Novas cores. MF50, 50 reis azul, papel liso, 
denteado 12 ¾, obliterado com carimbo a preto “LAZARETO”.

15.00

1845 8 Carimbos nominativos. 1870/76 — D. Luís I. Fita direita. Mf43f, 100 reis lilás claro, denteado 12 ¾, papel 
porcelana, obliterado com carimbo batido a preto de PENICHE.

8.00

1846 8 Carimbos nominativos. 1870/74 – D. Luís I, fita direita. MF43, 100 reis , papel liso, denteado 13 ½, obli-
terado com carimbo batido a azul “POVOA DE VARZIM”.

15.00



89

1847 8 Carimbos nominativos. Lote com 3 selos, MF42, MF56 e MF57, obliterados com carimbos batidos a 
preto “GOUVÊA”, “PENAMACOR” e “MANGUALDE”.

12.00

1848 8 Carimbos nominativos. Lote com três selos, MF40, 25 reis, carmim, MF48, 2 ½ reis, bistre esverdeado e 
MF57, 25 reis castanho, obliterados respetivamente com carimbos “MIRANDELLA” a preto, “PÓVOA DE 
VARZIM”, a preto e “CABANAS” a violeta.

25.00

1849 * Carimbos nominativos. 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis carmim, denteado 12 ¾, papel 
liso, em sobrescrito circulado de Mondim para Vila do Conde. Carimbos batido a preto de “MONDIM” e 
VILA DO CONDE”.

10.00

1850 * Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de perfil. MF57, 25 reis, papel porcelana, denteado 11 ¾ 
em sobrescrito circulado de Póvoa de Varzim para Lisboa (15.01.97) com trânsito pelo Porto (14.06.97) 
obliterado com carimbo a preto “POVOA DE VARZIM”. B e R

25.00

1851 8 Carimbos nominativos. 1882/83 - D. Luís I, de frente. MF57, 25 reis. Lote com 11 selos obliterados com 
carimbos nominativos “THOMAR”, “LUMIAR”, “LOUZÃ”, “CELLEIROZ”, “GOLEGAN”, “TAVIRA”, “TAI-
PAS”, “CELLEIROZ”, “FIGUEIRÓ”, “SANTA MARTHA / DE PENAGUIÃO” e “CASTRODAIRE”.

25.00

1852 8 Carimbos nominativos. 1882/83 - D. Luís I, de frente. MF57, 25 reis. Lote com 12 selos obliterados com 
carimbos nominativos “BASTO”, “GOLEGAN”, “LUMIAR”, “MARCO DE / CANAVEZES”, “CUMIEIRA”, 
“VIEIRA”, “LAGOS”, “PORTALEGRE”, “V.ª DO CONDE”, “LAMEGO”, “THOMAR” e “TAIPAS”.

25.00

1853 8 Carimbos nominativos. 1876 – Jornaes. MF48, 2 ½ reis, verde-oliva, denteado 11 ¾, papel porcelana, 
obliterado com carimbo a preto “BASTO”.

10.00

1854 8 Carimbos nominativos. 1882/85 – D. Luís I, de frente. MF57d, 25 reis, castanho, 12 ¾, papel liso, oblite-
rado com carimbo batido a azul “ALVITO”. 

10.00

1855 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I, de perfil. MF54, 25 reis, cinzento, denteado 13 ½, papel liso, 
obliterado com carimbo a preto “CORREIO / D’EVORA”.

10.00

1856 8 Carimbos nominativos. 1892/93 – D. Carlos, tipo Diogo Neto. MF70, 25 reis, papel porcelana, denteado 
11 ¾, obliterado com carimbo a preto “CASTELO DE VIDE”.

10.00

1857 8 Carimbos nominativos. 1882/85 – D. Luís I, de frente. MF57e, 25 reis, castanho, 13 ½, papel liso, oblite-
rado com carimbo batido a azul “D. DO C. / DE / PINHEL”. 

10.00

1858 8 Carimbos nominativos. 1882/85 – D. Luís I, de frente. MF572, 25 reis, castanho, 11 ¾, papel liso, oblite-
rado com carimbo batido a azul “CORREIO DA / SENHORA DA / APARECIDA”. 

10.00

1859 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I, de perfil. MF54, 25 reis violeta-vermelho, papel liso, dentea-
do 12 ¾, obliterado com carimbo nominativo “TABOA”.

15.00

1860 8 Carimbos nominativos. Lote com 4 selos, MF36, MF52, MF54 e MF57, obliterados respetivamente com 
carimbos batidos a preto “CASTELLO BRANCO”, “MATOSINHOS”, “MIRANDELLA” e a sépia “TAVIRA”.

15.00

1861 8 Carimbos nominativos. 1882/83 - D. Luís I. De frente. MF57a, 25 reis castanho, denteado 12 ¾, papel 
liso, obliterado com carimbo batido a preto “CABANAS”.

20.00

1862 8 Carimbos nominativos. 1882/83 - D. Luís I. De frente. MF57a, 25 reis castanho, denteado 12 ¾, papel 
liso, obliterado com carimbo batido a preto “FAVAIOS”.

12.00

1863 * Carimbos nominativos. 1882/83 - D. Luís I, de frente. MF57d, 25 reis castanho, denteado 12 ¾, papel 
liso, em sobrescrito circulado de Vieira para Santo Tirso, com trânsito por Braga (08.01.84), obliterado 
com carimbo batido a sépia de “VIEIRA”.

20.00

1864 8 Carimbos nominativos. 1882/83 - D. Luís I. De frente. MF57b, 25 reis castanho, denteado 13 ½, papel 
liso, obliterado com carimbo batido a preto “PORCALHOTA”.

12.00

1865 8 Carimbos nominativos. 1882/83 - D. Luís I. De frente. MF57a, 25 reis castanho, denteado 12 ¾, papel 
liso, obliterado com carimbo batido a preto “PARDELHAS”.

12.00

1866 * Carimbos nominativos. Carta remetida isenta de porte (S.N.R.) da Lourinhã (23.01.55) para Lisboa 
(24.01.55), obliterada com carimbo batido a verde “LOURINHA”, do período pré-adesivo. MB e MR.

50.00

1867 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * D. Carlos I + D. Carlos I Mouchon. Lote composto por 3 selos: 
MF69, 10 reis + MF127, 5 reis laranja + MF141, 25 reis carmim, obliterados respetivamente com carimbo 
batido a violeta “BRITIANDE” e a preto “GRIMANCELLOS” e “POMBEIRO”.

15.00

1868 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1898 - D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim, Lote 
composto por 2 selos, obliterados com carimbos batidos a preto “CADIMA” e “SITIO DA NAZARETH”.

12.00

1869 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1898 - D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim, Lote com-
posto por 2 fragmentos e selo isolado, obliterados com carimbos batidos a preto “PORTO DE AVE”, “S. 
MARTINHO DAS AMOREIRAS” e “SERRA (THOMAR)”.

15.00

1870 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1898 - D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim, Lote composto 
por fragmento e selo isolado, obliterados com carimbos batidos a preto “VENADE (CAMINHA)” e “CAPINHA”.

15.00

1871 FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1898 - D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim, obliterado 
com carimbo batido a preto “GARFEU (LANHOSO)”. Mr. Não catalogado por Gordon.

25.00

1872 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898 - D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim. Lote com três 
selos obliterados com carimbos batidos a preto de “LARSOZA (C. BRANCO), “PAIÃO”” e “COVELLAS”.

15.00

1873 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898 - D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim. Lote com 
dois selos obliterados com carimbos batidos a preto de “S. MIGUEL / DE MACHEDE” e “M. DE CAMBRA”.

12.00

1874 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898 - D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim. Lote com 
dois selos obliterados com carimbos batidos a preto de “CHÃS DE TAVARES” e “MIRANDA”.

15.00

1875 FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. MF133, 75 reis carmim-rosa. 
Lote com 8 selos sobre fragmentos com carimbos batidos a preto de: “ALCOBAÇA”, “ALJUSTREL”, 
“ARRONCHES”, “ARRUDA”, “BARQUINHA”, “BENAVENTE”, “BORBA” e “CARTAXO”.

20.00
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1876 FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. MF133, 75 reis carmim-rosa. 
Lote com 8 selos sobre fragmentos com carimbos batidos a preto de: “C. DE VIDE”, “CEIA”, “CHAMUS-
CA”, “CONSTANCIA”, “ESTREMOZ”, “FAFE”, “FARO” e “FERREIRA DO ZEZERE”.

20.00

1877 FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. MF133, 75 reis carmim-rosa. 
Lote com 8 selos sobre fragmentos com carimbos batidos a preto de: “LOULÉ”, “LOURINHÃ”, “MERTO-
LA”, “MOURA”, “MONTEMOR-O-NOVO”, “MURÇA”, “NAZARETH” e “OLHÃO”.

20.00

1878 FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. MF133, 75 reis carmim-rosa. 
Lote com 8 selos sobre fragmentos com carimbos batidos a preto de: “OURIQUE”, “PINHEL”, “PORTA-
LEGRE”, “REDONDO”, “STA COMBADÃO”, “S. BRAZ DE ALPORTEL”, “SILVES” e “SOURE”.

20.00

1879 FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. MF133, 75 reis carmim-rosa. 
Lote com 8 selos sobre fragmentos com carimbos batidos a preto de: “TAVIRA”, “TRANCOSO”, “VEN-
DAS NOVAS”, “VIANNA / ALEMTEJO”, “VIDIGUEIRA”, “VILA NOVA DE OURÉM”, “VILLA-REAL” e “VI-
LLA R. STO ANTONIO”.

20.00

1880 PI Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. MF128, 10 reis verde, em postal 
ilustrado circulado de Pias (11.02.04) para Ferreira do Zêzere. Carimbo batido a preto “PIAS (F. ZEZERE)”.

12.00

1881 * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF141, 
25 reis, carmim-rosa em sobrescrito circulado de Bougado (10.07.01) para Vila do Conde (11.07.01). 
Carimbo batido a preto “BOUGADO”.

15.00

1882 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1910 – D. Manuel II. OM52, 10 reis, verde sobre cartolina ama-
rela, circulado do Porto (16.08.10) para Negrelos (17.08.10). Carimbos batidos a preto “NEGRELLOS” e 
“PORTO / CAMINHO DE FERRO CENTRAL”. Exemplar com furos de arquivo, reparados.

12.00

1883 Lote Carimbos circulares datados, tipo 1880. Classificador com dezenas de selos da monarquia, com dife-
rentes carimbos circulares datados, todos bem batidos, alguns com significativa raridade. Lote a ver.

50.00

1884 FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1912 – Ceres. MF215c, tijolo, papel pontinhado, denteado 
15x14. Exemplar sobre fragmento obliterado com carimbo batido a preto “ESTAÇÃO ELECTRO SEMA-
PHORICA / CABO ESPECHEL”. MB e MR.

40.00

1885 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com 6 selos tipo Ceres + selo tipo D. Carlos I Mouchon, 
obliterados com marcas diferentes, batidas a preto: S. PAIO, ARGOSELLO (VIMIOSO), TRINTA, COU-
ÇO (CORUCHE), ALCANHÕES, CERDEIRA e S. FIEL. Algumas marcas de grande raridade.

35.00

1886 PI Carimbos tipo francês. 1923 – Ceres. MF253, 15c, preto, em postal ilustrado circulado de Pedras Sal-
gadas (11.08.23) para Caldas de Canavezes (11.08.23). Carimbo batido a preto “CALDAS DE CANA-
VEZES”. MB e MR.

40.00

1887 * Carimbos de dupla oval. 1880/81 – D. Luís I, de perfil. MF54a, 25 reis, violeta-vermelho, papel liso, den-
teado 13 ½, em sobrescrito circulado da Figueira da Foz (23.07.82) para Lisboa. Carimbo de dupla oval 
batido a sépia “CORREIO / FIGUEIRA DA FOZ”.

12.00

1888 * Carimbos da Posta Rural. 1943 – Caravela. MF623, $50 em sobrescrito circulado de Vale de Lobos para 
Lisboa (10.08.44). Carimbo “PR”, batido a preto da Posta Rural.

20.00

1889 8 Marcofilia diversa * 1876 – Jornaes. MF48j, 2 ½ reis bistre esverdeado, papel porcelana, denteado 11 
¾ x 12. Exemplar usado, com sem reparações, com defeito no canto superior direito, obliterado com 
carimbo batido a preto “RAC – Regimento de Artilharia de Costa”. R

15.00

1890 PI Carimbos comemorativos. 1911 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com 
sobrecarga REPUBLICA sobre selos de Porteado do Continente + D. Manuel II, com sobrecarga REPU-
BLICA e ASSISTÊNCIA. Postal ilustrado circulado em Lisboa (5/6.10.11), obliterado com carimbo batido 
a preto “CORREIO / 5 - OUT - 911 / CORTEJO / ALEGORICO / LISBOA”.

25.00

1891 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1880/81 - D. Luís I, de perfil. MF54, 25 reis cinzento, papel fino, denteado 
12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “ESTAÇÃO TELEGRAPHICA / ALFANDEGA DA FÉ”.

15.00

1892 Lote Carimbos da Telegrafia Elétrica. Folhas de álbum com dezenas de telegramas e sobrescritos do serviço 
telegráfico com diversa marcofilia e com desenhos das marcas de autoria de Eduardo Silva. Bom lote 
a ver.

50.00

1893 TLG Carimbos da telegrafia elétrica. Impresso modelo 72 (Imp. Portuguesa), de telegrama remetido de Alber-
garia (26.07.87) para Lisboa / Lapa. Carimbo de dupla oval batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA 
/ LAPA”..

10.00

1894 TLG Carimbos da telegrafia elétrica. Impresso modelo 2, de telegrama remetido do Porto (05.06.78) para 
Vila Franca de Xira. Carimbo de dupla oval batido a sépia “TELEGRAPHIA ELECTRICA / Vª FRANCA”..

15.00

1895 TLG Carimbos da telegrafia elétrica. Impresso modelo 72 (Imprensa Nacional), da Direcção Geral dos Cor-
reios, Telegraphos e Pharoes de telegrama remetido do Porto (03.08.83) para Bemposta. Carimbo de 
dupla oval batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / BEMPOSTA”.

15.00

1896 TLG Carimbos da telegrafia elétrica. Impresso modelo 2, de telegrama remetido de Lisboa (10.07.1884) para 
Coimbra. Carimbo de dupla oval batido a azul “ESTAÇÃO TELEGRAPHO POSTAL / DE / COIMBRA”..

15.00

1897 TLG Carimbos da telegrafia elétrica. Impresso modelo 72 de 1889 (Imp. Portuguesa), da Direcção Geral 
dos Correios, Telegraphos e Pharoes de telegrama remetido de Vila Viçosa (08.05.1891) para Vouzela. 
Carimbo nominativo batido a preto de “VOUZELA”.

15.00

     Açores

1898 8 Carimbos nominativos. Lote com 6 selos, obliterados com carimbos nominativos batidos a preto de 
“ALAGOA”, “CALHETA”, “FURNAS”, “AGUA DE PAU”, “MAGDALENA” e “LAGES”.

20.00

1899 PI Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1897 - D. Carlos I Mouchon. MF15, 10 reis verde-amarelo. 
Par horizontal em postal ilustrado circulado de Velas (27.04.07) para os EUA, com trânsito por Angra 
(30.04.07). Carimbo batido a preto “VELAS”.

12.00
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     Angola

1900 8 Marcofilia diversa. Lote com 12 selos das emissões de D. Carlos I Mouchon obliterados com carimbos 
de diversas estações postais, alguns deles de elevada raridade: EGYPTO (octogonal a violeta), HANHA, 
CALUNGA (a vermelho), CUNGA, D. LUIZ DE BRAGANÇA, MATETE, SAMBO (a violeta), LIBOLO, 
QUIZENGA, CANHOCA, LUCALLA e QUISSOL.

50.00

1901 8 Obliterações manuscritas. 1898/1901 - D. Carlos I Mouchon. MF10, 10 reis verde-amarelo. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações com obliteração manuscrita a sépia “DONDO / 22 DE SETEM / 
BRO DE 1899 / E NOVE”.

25.00

1902 PI Carimbos hexagonais. 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. 
MF92, 20 reis, violeta-cinzento, em postal ilustrado circulado da Cidade Alta / Luanda (18.05.19) para 
Gouveia (11.06.19). Carimbo batido a preto “CIDADE ALTA”.

12.00

1903 * Carimbos numéricos volantes. 1932/39 - Ceres. Novo tipo + Imposto Postal * Assistência * Armas de 
Angola. Sobrescrito (aparado em dois lados) circulado da Canhoca para Luanda (18.07.46) pela Ambu-
lância ferroviária LUANDA-MALANGE (18.07.46) com selos de 50c castanho MF236 e selo do imposto 
postal de 0,50Ag, MF IP5. Carimbo volante numérico do período pré-adesivo “100”, batido a preto.

15.00

1904 8 Carimbos retangulares privados. MF360, $50 (Impala). Par horizontal obliterado com carimbo batido a 
preto “DIAMANG / -6 NOV 1953 / POSTO DO CORREIO / DUNDO”. MB e MR.

10.00

1905 PI/* Marcofilia diversa. Lote composto por postal ilustrado circulado de Benguela (01.11.04) para a Alemanha 
com selo de 25 reis, MF80 com carimbo mudo de 9 barras a vermelho + sobrescrito circulado de Vila 
Robert Williams (10.03.64) para a Beira com carimbo a preto “VILA ROBERT WILLWAMS”.

18.00

     Cabo Verde

1906 8 Carimbos circulares. 1877 - Coroa. MF4, 25 reis carmim, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, obli-
terado com carimbo batido a azul “ILHA DO FOGO / CABO VERDE”, com data manuscrita a sépia 17/9/84.

25.00

     Índia

1907 PI Carimbos circulares datados do correio ferroviário. 1903 – D. Carlos I Mouchon. MF189, 3 reis, azul, em 
postal ilustrado circulado de Diu (30.10.06) para Lamguem (06.11.06) com trânsito por Sanvordem C.A 
(05.11.06). Carimbos batidos a preto “LAMGUEM” e “SANVORDEM C.A.” B e R.

20.00

     Moçambique e Distritos Postais

1908 Lote Marcofilia diversa. Classificador com cerca de 250 selos com diferentes carimbos, todos catalogados, 
abrangendo todas as épocas até 1975, incluindo marcas de dia, correio aéreo, vales, encomendas, etc. 
Lote a ver.

60.00

1909 * Carimbos hexagonais. 1912/20 – Ceres + Taxa de Guerra, com sobretaxa. Sobrescrito circulado de 
Caniçado (18.02.21) para o Transval, com selos de 2 ½ c, MF158 e 1 ½ c s/ 5c, MF202. Carimbo batido 
a preto “CANIÇADO”.

20.00

1910 8 Marcofilia diversa. Lote com 7 selos com carimbos batidos a preto, tipo hexagonal e circular datado, 
pouco vulgares, com datas entre 1916 e 1930 de: CACHOMBA, MUTARARA, ANKUAZE, CHAI-CHAI, 
QUELIMANE, HOTEL POLANA e ZUMBO.

20.00

1911 8 Moçambique * Obliterações manuscritas. 1903 - D. Carlos I Mouchon. Lote com dois selos de 15 reis 
verde e 25 reis carmim, MF 94/95, com obliterações manuscritas a sépia “IBRAHIMO / 30-X-09) e (E. 
POSTAL / DE / JAGAIA / 11-3-909”.

20.00

1912 8 Carimbos nominativos. 1914 - Ceres. MF155c, 1c verde, denteado 15x14, papel pontinhado. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações com marca batida a preto “MOÇAMBIQUE”.

15.00

1913 PI Carimbos circulares de borracha. Postal ilustrado circulado da Beira (15.08.65) para a Bélgica, com selo 
de 6$00, tipo Borboletas. Carimbo batido a violeta “GRANDE HOTEL DA BEIRA”.

15.00

1914 8 Carimbos circulares datados. 1895/1902 – Elefantes. MF13, 10 reis lilás malva, papel porcelana, den-
teado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a azul “COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE / CORREIO / DE 
/ LACERDONIA”.

20.00

1915 8 Carimbos administrativos. 1901 – D. Carlos I (Girafa e Camelos). MF30, 15 reis castanho amarelo, 
obliterado com carimbo batido a violeta “COMPANHIA DO NIASSA / CONCELHO / DE / AMARAMBA”.

60.00

     Timor

1916 8 Obliterações manuscritas. 1915 – D. Carlos I. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. MF180, 6 avos s/ 2 ½ reis castanho, denteado 11 ¾, com obliteração manuscrita “ESTAÇÃO / 
POS. DE / VENILALE”. B e MR.

50.00

LITERATURA

1917 & Regulamento Provisional Para o Novo Estabelecimento do Correio de 16 de Março de 1797. Brochura 
retirada de obra de legislação, com oito páginas em muito bom estado de conservação.

40.00

1918 & “Tabella dos dias de partida e chegada dos correios, acompanhada de um mapa que demonstra o Giro 
do Correio e sua mutua correspondência”. Lisboa ano de 1818.

25.00
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1919 & Decreto para a Nova Legislação do Correio. Lisboa. Impressão Régia. Anno MDCCCV. Decreto datado 
de Salvaterra de Magos em 8 de Abril de 1805. Brochura retira de obra com legislação com 12 páginas. 
Manchas de humidade.

30.00

1920 & Instrucções Praticas para os Correios Assistentes. Regulamento de 6 de Junho de 1799 em brochura 
com 16 páginas, retirada de obra com legislação em muito bom estado de conservação. B e MR.

50.00

1921 & Livro das Moedas de Portugal / Book of the Coins of Portugal, de J. Ferraro Vaz. Dois volumes encader-
nados, 1.ª edição de 1969/70.

75.00

1922 & Memória das Moedas Correntes em Portugal, desde o tempo dos Romanos até ao ano de 1856, de 
Manuel Bernardo Lopes Fernandes. Lisboa, 1856. Com encadernação de luxo. Raro.

100.00

1923 & Os Olhos de Boi, de José Kloke, edição de 1938. Encadernado. Monografia, incluindo 14 chapas foto-
gráficas. Muito bom estado de conservação. Raro.

25.00

1924 & Olhos de Cabra, de D. da Nova Monteiro, editado em 1948. Encadernado. Monografia com diversas 
chapas fotográficas, tabelas de portes, etc.. Muito bom estado de conservação. Raro.

25.00

1925 & A Mala-Posta em Portugal, de Godofredo Ferreira, 1946. 20.00

1926 & Bilhetes-postais de Portugal e Ilhas Adjacentes, de José da Cunha Lamas, edição de 1952, com defeito 
na capa.

15.00

1927 & Bilhetes-postais de Portugal e Ilhas Adjacentes, de José da Cunha Lamas, edição de 1969. 15.00

1928 & História do Selo Postal Português, 1853-1953, de A. H. de Oliveira Marques. Três volumes. 20.00

1929 & Catálogo de Inteiros Postal Portugueses * 2.º Volume – Açores e Madeira, Antigas Colónias, Macau, de 
José da Cunha Lamas e A. H. Oliveira Marques.

15.00

1930 & Selos Clássicos de Relevo de Portugal, de Armando Mário O. Vieira, 1983. 25.00

1931 & O Bilhete Postal Ilustrado e a História Urbana de Lisboa, de José Manuel da Silva Passos. 25.00

1932 & Livros CTT * Temáticos. 5 Séculos do Azulejo em Portugal. Valor de catálogo € 317.00. 35.00

1933 & Livros CTT * Temáticos. Colombo. Valor de catálogo € 317.00. 35.00

1934 & A Revolução de Couceiro, de Abílio Amaro, 1912. 30.00

1935 MAPA Mapa da Baía de Cabinda gravado em papel vergê com marca de água “F C”, cerca de 1732, pertencen-
te ao volume 5 da “Collection of Voyages and Travels”, publicado em 1732. MB e MR.

30.00

1936 & As minhas memórias da África Ocidental, do General von Lettow-Vorbeck. Obra importante para com-
preender as operações alemãs no Sul de Angola (1915) e Norte de Moçambique (1916).

40.00

1937 & “A Civilização da África Portuguesa”. Conjunto encadernado dos jornais n.º 1 ao n.º 94 (1866 a 1868), com 
alguns números recortados. Conjunto muito raro, de grande interesse para Angola e S. Tomé e Príncipe.

80.00

1938 & África Ocidental. Caminho de Ferro da Beira a Manica, 1892. 80.00

1939 & História Militar e Política dos Portugueses em Moçambique da Descoberta a 1833, de José Justino 
Teixeira Botelho (General), 1934.

40.00

1940 & Território de Manica e Sofala. Administração de Moçambique (1892-1900). Editado em Lisboa em 1902. 75.00

1941 & Relatório do Governador. Colónia de Moçambique. De J. castro e Silva, 1945. 25.00

1942 & Apontamentos sobre Selos de Angola e Congo. 25.00

1943 & “Roteiro de Goa e Dio por D. João de Castro – Mappas” (15). Edição de 1843. 35.00

1944 & Macau * Álbum fotográfico “Macau 1844/1974”. Editado pela Fundação Oriente. Bom estado. Inclui 147 
fotografias e 4 trípticos.

50.00

1945 & Notícias Filatélico. Dois volumes encadernados. Conjunto completo desde o n.º 1 (01.07.60) ao n.º 99 
(Ago/set 1974). Vendido no 1.º leilão do CFP de 28/11/87 por 6.500$00. Muito raro.

150.00

1946 & Jornal Filatélico. Dois volumes encadernados. Conjunto completo desde n.º 1 até ao n.º 84. Muito bem 
conservado. Vendido no 1.º leilão do CFP de 28/11/87 por 4.250$00. Muito raro.

250.00

REIMPRESSÕES
     Portugal

1947 R«« Reimpressões de 1863 * 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis, verde, com goma original e charneira, com boa 
cor e relevo, com margens de luxo e com um ponto de óxido. Valor de catálogo € 400.00.

80.00

1948 R«« Reimpressões de 1863 * 1853 – D. Maria II. MF4, 100 reis, lilás, com goma original e charneira, com boa 
cor e relevo, com margens de luxo. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

1949 R««/« Reimpressões de 1863 * 1853 - D. Maria II. MF 1/4. Série completa com boas margens, goma original e 
leve charneira, com exceção 50 reis sem goma. Valor de catálogo € 1.520.00

150.00

1950 F R« Reimpressões de 1885 * 1853 - D. Maria II. MF 1/4. Série completa sem goma como emitidas. Exempla-
res de 5 reis, 25 reis e 50 reis em canto de folha, e de 100 reis bordo de folha. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Excelente qualidade. Valor de catálogo € 970.00.

480.00

1951 F R« Reimpressões de 1885 * 1853 – D. Maria II. MF 1/4. Série completa com boas margens na generalidade, 
boa cor e relevo, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 970.00.

190.00

1952 F R« Reimpressões de 1885 * 1853 - D. Maria II. MF 1/4. Série completa com boas margens, sem goma 
como emitidas, incluindo outra reimpressão de 5 reis com traço de 18mm. Valor de catálogo € 1.180.00

200.00
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1953 F R« Reimpressões de 1905 * 1853 - D. Maria II. MF 1/4. Série completa sem goma, com margens de luxo e 
equilibradas, sem reparações, com duas ligeiras manchas no valor de 100 reis, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 1.520.00.

350.00

1954 F R«« Reimpressões de 1928. 1853 - D. Maria II. MF 4, 100 reis violeta escuro. Reimpressão com goma 
original e charneira, papel pontinhado em losangos horizontais, não denteada. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo e margens de luxo e equilibradas. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 570.00.

250.00

1955 R«« 1853 – D. Maria II. MF4, 100 reis lilás malva. Reimpressão de 1928 com margens de luxo e equilibradas, 
com goma original e charneira. Valor de catálogo € 570.00.

60.00

1956 F PRV Reimpressões de 1953 * 1853 - D. Maria II. MF1, 5 reis. Prova de cor da reimpressão de 1953, em violeta, 
sobre papel liso calandrado, em bloco medindo 53x66mm. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

40.00

1957 F PRV Reimpressões de 1953 * 1853 - D. Maria II. MF1, 5 reis. Prova de cor da reimpressão de 1953, em 
laranja-vermelho, sobre papel liso calandrado, em bloco medindo 53x64mm. Exemplar raro sem defeitos 
nem reparações.

40.00

1958 F PRV Reimpressões de 1953 * 1853 - D. Maria II. MF1, 5 reis. Prova de cor da reimpressão de 1953, em azul-escu-
ro, sobre papel liso calandrado, em bloco medindo 53x64mm. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

40.00

1959 F R« Reimpressões de 1953 * 1853 - D. Maria II. MF 1/4. Série completa, com margens de luxo, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 440.00.

80.00

1960 F R« Reimpressões de 1953 * 1853 - D. Maria II. MF 1/4. Série completa, sem goma como emitidos, com 
margens de luxo, bem equilibradas, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 440.00.

140.00

1961 F R« Reimpressões de 1953 * 1853 - D. Maria II. MF 1/4. Série completa em folha retirada do livro comemo-
rativo dos “100 Anos do Selo do Correio Português”. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo. Valor de catálogo da série recortada € 440.00.

180.00

1962 R«« Reimpressões de 1863 * 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10 e 12. Série completa de reim-
pressões, com goma original e charneira, com margens normais, sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 400.00.

80.00

1963 F R««« Reimpressões de 1863 * 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas, tipo 
VII. Quadra com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boas margens, boa cor 
e relevo. Valor de catálogo € 800.00+++.

320.00

1964 F R««« Reimpressões de 1863 * 1856/58 - D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10, 5 reis castanho bistre, tipo I. 
Folha completa com 24 reimpressões, com goma original sem charneira, exceto 5 reimpressões com pa-
pel seda a fichar aberturas no cunho, normal na impressão em papel fino. Exemplar de grande raridade, 
com boa cor e relevo. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 4.800.00+++.

1.400.00

1965 F R« Reimpressões de 1885 * 1855/56 - D. Pedro V. Cabelos lisos. MF 5/6 + 7/8. Série completa com margens 
largas, sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 440.00.

100.00

1966 F R« Reimpressões de 1885 * 1855/56. D. Pedro V. Cabelos lisos. MF 5/9. Série completa, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com margens de luxo, incluindo reimpres-
sões de 5 reis e 50 reis em bordo de folha. Valor de catálogo € 440.00.

180.00

1967 F R«« Reimpressões de 1885 * 1855/56 - D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis azul, tipo I. Tira horizontal 
com 4 selos, com margens de luxo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo. Valor de catálogo € 440.00.

180.00

1968 F R« Reimpressões de 1905 * 1855/56. D. Pedro V. Cabelos lisos. MF 5/9. Série completa, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com margens de luxo. Valor de catálogo € 680.00.

190.00

1969 F R« Reimpressões de 1885 * 1862/64 - D. Luís I. MF 14/18. Série completa, sem goma como emitidos, com 
margens de luxo, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 550.00.

180.00

1970 F R« Reimpressões de 1885 * 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. MF 27/35. Série completa, sem 
goma como emitidos, incluindo reimpressões de 20 e 50 reis com traço de 18mm. Reimpressões de 20 
e 50 reis com ligeiros defeitos. Valor de catálogo € 800.00.

100.00

1971 R« Reimpressões de 1905 * 1862/64 - D. Luís I. MF 14/18. Série completa, com goma original e muito leve 
charneira, com margens de luxo, equilibradas, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor 
de catálogo € 600.00.

220.00

     Açores

1972 F R« Reimpressões de 1885 / 1905 * AÇORES. Lote com 11 reimpressões, sendo duas de 1905 (50 e 100 
reis, D. Luís I, fita curva, não denteados) e 9 de 1885 incluindo duas de 25 reis D. Luís I, de perfil e 6 de 
D. Luís I, fita direita com sobrecarga AÇORES pequena. Valor de catálogo € 426.00.

60.00

1973 R« Reimpressões de 1885 * 1868/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES”. MF 7/15. Série completa em denteado 13 ½, sem goma como emitidos, com traço de 18mm, 
com exceção do selo de 5 reis. Valor de catálogo € 342.00.

75.00

1974 F R«« Horta * Reimpressões de 1905. 1892/93 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/12. Série completa de 
reimpressões, com goma original (exceto 300 reis com goma não original) e charneira. Exemplares 
sem reparações, com um canto curto na taxa de 15 reis, e alguns pontos leves de óxido, em algumas 
reimpressões. Valor de catálogo € 540.00.

100.00

     Madeira

1975 R« Reimpressões de 1885 * 1868/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Selos do Continente com sobre-
carga MADEIRA. Lote com 7 reimpressões, de 5 reis ( dois exemplares, com sobrecarga a vermelho 
e a preto), 10 reis, 25 reis, 100 reis (dois exemplares com diferentes tonalidades) e 240 reis. Valor de 
catálogo € 345.00.

40.00
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1976 R«« Reimpressões de 1905 * 1871/76 – D. Luís I, fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA. 
Lote com 8 reimpressões de 5 reis, 10 reis, 25 reis, 50 reis azul, 50 reis verde, 80 reis, 100 reis e 150 
reis. Valor de catálogo € 400.00.

40.00

1977 F R« Reimpressões de 1885 * 1871/76 - D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEI-
RA”. MF 14/25. Série completa em denteado 13 ½, sem goma como emitidos, com traço de 18mm, com 
exceção do selo de 5 reis. Valor de catálogo € 575.00.

120.00

     Cabo Verde

1978 R« Reimpressões de 1885 * 1877 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, denteado 13 
½, com sobrecarga “PROVA” pequena na horizontal, a preto. Valor de catálogo € 360,00. MB.

60.00

1979 R« Reimpressões de 1885 * 1877 – Coroa. MF R1/9. Série completa com a sobrecarga “PROVA” pequena, 
batida horizontalmente a preto. Valor de catálogo € 360,00.

60.00

1980 F R« Reimpressões de 1885 * 1877 - Coroa. MF 1/9. Série completa em pares horizontais, bordo de folha, 
papel liso espesso, sem goma como emitidas, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga “PROVA” 
pequena. Valor de catálogo € 720.00.

175.00

     Angola

1981 R« Reimpressões de 1885 * 1870/77 - Coroa. MF 1/9. Série completa sem goma como emitida, denteado 
13 ½, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 315.00.

75.00

     Índia

1982 F R« Reimpressões de 1885 * 1877 – Coroa. MF 1/9. Série completa em denteado 13 ½, sem goma como 
emitida, com ligeiras aflorações de óxido no verso de 4 reimpressões, com a sobrecarga horizontal a 
preto “PROVA” pequena. Valor de catálogo € 315.00.

60.00

1983 R« Reimpressões de 1885 * 1877 – Coroa. MF 10 e 12/14. Série completa em denteado 13 ½, sem goma 
como emitida, com a sobrecarga horizontal a preto “PROVA” pequena. Não é conhecida a reimpressão 
de 20 reis com a sobrecarga. Valor de catálogo € 175.00.

35.00

     Moçambique

1984 R« Reimpressões de 1885 * 1881/85 - Coroa. Novas cores. Série completa com a sobrecarga horizontal a 
preto “PROVA” pequena. Valor de catálogo € 200.00.

60.00

     Lourenço Marques

1985 F R«« Reimpressões de 1905 * 1903 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Série completa de reim-
pressões, em denteado 13 ½, composta pelos valores de 130 s/ 25 reis verde, 400 s/ 50 reis azul e 400 
s/ 75 reis carmim. Exemplares com goma original, muito leve charneira. Exemplares de luxo. Valor de 
catálogo € 180.00.

75.00

     Companhia de Moçambique

1986 F R«« Reimpressões de 1905. 1892 - D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique, com sobrecarga “COMP.^DE 
MOÇAMBIQUE”. MF 1/9. Série completa com goma original (exceto 10 reis sem goma) e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 720.00.

250.00

1987 F R««/« Reimpressões de 1905 * 1892 - D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP:ª 
DE MOÇAMBIQUE”, sobrecarga B, tipo II, denteado 13 ½. Série completa com goma original com ex-
ceção 200 reis sem goma, sem reparações e com vestígios de óxido em 4 reimpressões. MR. Valor de 
catálogo € 640.00.

200.00

ESTRANGEIRO

1988 ««« Alemanha Federal * 1953 - Sino da Liberdade. Yv 87/91. Série completa nova, com goma original sem 
sinal de charneira, bordo superior de folha. Valor de catálogo € 98.00.

20.00

1989 ««« Alemanha Federal * 1951 - Sino da Liberdade. Yv 61/65. Série completa nova, com goma original sem 
sinal de charneira. Valor de catálogo € 119.00.

25.00

1990 ««« Alemanha Federal * 1951/52 - Sino da Liberdade. Yv 68/72. Série completa nova, com goma original 
sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

1991 ««« Alemanha Federal * 1949 - Apoio às vítimas da desvalorização monetária. Scott 9NB3a. Bloco novo 
com goma original, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.000,00.

150.00

1992 «« Alemanha * Berlin. Selos da Alemanha com sobrecarga a vermelho, utilizados na zona dos aliados. 
Yv 1/18. Série completa com muito ligeira charneira, quase impercetível. Valor de catálogo € 700.00.

100.00

1993 «« Alemanha * Berlin. Selos da Alemanha com sobrecarga a preto, utilizados na zona dos aliados. Yv 1/20. 
Série completa com muito ligeira charneira, quase impercetível. Valor de catálogo € 175.00.

25.00

1994 ««/« Áustria * 1867 – Joseph I. Yvert32/34 e 36/39. Boa qualidade. Valor de catálogo € 1.290.00. 100.00
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1995 8 Brasil * 1866/79 – D. Pedro II. Lote composto por 27 selos de 200 reis, Yv28 (6 selos), 20 reis, Yv38 (1), 50 
reis, Yv39 (6), 100 reis, Yv41 (8) e 200 reis, Yv42 (6), obliterados com marcas mudas de diversa tipologia. 

25.00

1996 BLC««« Cabo Verde * Palop’s * 1985 - Arte Moderna. Vapor Hunderwasser. AR BLC 8/10. Série completa de 
blocos gêmeos, com o mesmo número de série. Exemplares raros, em perfeito estado de conservação 
e com o acréscimo da mesma numeração de série. Valor de catálogo € 400.00.

120.00

1997 BLC««« Cabo Verde * Palop’s * 1985 - Arte Moderna. Vapor Hunderwasser. AR BLC 8/10. Série completa de 
blocos, com numeração de série diferente. Valor de catálogo € 300.00.

90.00

1998 * China. 1938/42 – Sun Yat-Sen. Lote com dois sobrescritos circulados e uma frente de sobrescrito. 25.00

1999 ««« China * República * 1962 - Imperador Tai Tsung. Scott 1355/1358. Série completa com goma original, 
sem charneira, sem defeitos nem reparações.

125.00

2000 ««« China * República * 1964 - Frutos. Scott 1414/17. Série complete com goma original, sem sinal de 
charneira. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

2001 «««/«« Espanha * Correio aéreo. Yvert CA256, 262, 263, 265 e 277. Valor de catálogo € 549.50. 50.00

2002 R« França * 1945/46 - Petain. Falsificação de guerra do selo “Petain” de 1,50F. Painel com 24 selos do 
canto inferior direito de uma folha de 96 selos, de acordo com artigo sobre assunto que se junta. No 
verso carimbo “ATELIER DES FAUX”.

50.00

2003 IC França – Bilhete-postal de 30c, tipo Ceres, remetido de Paris (28.05.24) para Macau (08.07.24), com 
selo adicional de 15c, Yv130. Bilhete-postal com furo de espigão.

25.00

2004 ««« Inglaterra / Guernsey * 1969 - Yvert 17a e 18a (denteado 13), 10sh + 1£ em quadras, cantos de folha, 
datados. Valor de catálogo € 338.00.

50.00

2005 ««« Guiné-Bissau * Palop’s * 1982 - Moedas Antigas de Ouro 23K (2.ª emissão). AR 309/312. Série com-
pleta em estado de novo, montada nas folhas do álbum comemorativo das emissões em ouro. Exemplar 
raro, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 960.00.

200.00

2006 ««« Guiné-Bissau * Palop’s * 1983 - Moedas Antigas de Ouro 23K (4.ª emissão). AR 349/354. Série com-
pleta em estado de novo. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 2.100.00.

400.00

2007 * Inglaterra * 1867/69 - Rainha Vitória. Yv33, 3p rosa, filigrana “haste de rosa” em carta circulada de Lon-
dres (09.10.72) para Budapest (12.10.72) via Bélgica. Carimbo batido a verde do forward PINTO LEITE 
& NEPHEWS / LONDRES. MB e R.

30.00

2008 ««« Itália — Itália, YV1369, 3.000 liras. Variedade “SEM CABEÇA”. Acompanha cópia de certificado original 
emitido por Raybaudi. Selo esquerdo do par, posteriormente separado. Valor de catálogo € 2.000,00.

100.00

2009 ««/R« Itália * Nápoles – Yvert 10/16 + Yvert 14a. Selo de 2 grana tem a efígie INVERTIDA. Exemplares de 
muito boa qualidade. Valor de catálogo € 1.200.00++.

180.00

2010 ««« 1975 - Arco Iris, com sobrecarga. AR POR 1/5. Série completa em quadras, bordo superior de folha, com 
goma espelhada como é normal. Valor de catálogo € 800.00.

100.00

2011 CRT Rússia * 2001 – Emblema da Federação Russa. Carnet Prestige. Valor de catálogo € 750.00. 120.00

2012 ««« Suíça * 1900 - Jubileu da UPU. Yv 86/88. Série completa. Valor de catálogo € 170.00. 35.00

DIVERSOS

2013 Lote Material filatélico – Lote composto por 4 álbuns com caixa Lindner de cor castanha (com gravação da 
marca na caixa).

90.00

2014 Lote Material filatélico – Cerca de 70 folhas Lindner de diversos modelos. Valor do material em novo € 185.00. 
Lote a ver.

35.00

2015 Lote Material filatélico * Alemanha (Reich) – Álbum “Pharol” de argolas com estojo, com conjunto completo 
de folhas do período de 1933/45, incluindo Boémia e Morávia, General Governement e ocupações. Bom 
estado. Valor como novo € 330.00.

60.00

2016 DIV Material filatélico. Lote com 100 folhas LINDNER modelo 802204. Valor em novo € 264.00. 50.00

2017 TLG Portugal * Impressos de telegramas. Livro com 10 telegramas, com duplicado e triplicado, novos, emi-
tidos pela “The Eastern Telegraph Company, Ltd”, com sede social na Rua de S. Julião, 116/120 - Lisboa.

25.00

2018 CDL Casa Coelho * Ovar - Furadouro. Lote com duas cédulas em cartão branco, dactilografadas a preto, com 
assinatura, nos valores de $50 e 1$00. MBC+

20.00

2019 CDL Casa Reis * Jornais - Revistas * Ovar. Lote com duas cédulas em cartolina branca, impressas a preto, 
nos valores de $50 e 1$00. BC.

20.00

2020 CDL Casa Pinhel. Lote com duas cédulas em cartolina de cor com impressão a preto: $50 em cartolina 
laranja-claro e 1$00 em verde-oliva. Novas.

20.00

2021 CDL Lisboa (Câmara Municipal). 1887 - Cédula de obrigação de 10$00, emitida pela Câmara Municipal de 
Lisboa (01.06.87).

40.00

2022 DIV Bilhetes de transporte da Carris de Ferro de Lisboa + etiquetas de caixas de fósforos. Lote composto por 
14 bilhetes de transporte de 50 e 60 reis da Carris de Ferro de Lisboa + 4 etiquetas de caixas de fósforos 
“FOSFOROS SESPORTIVOS”. B e R.

20.00

2023 DIV Vitofilia. Espanha. Fábrica de Tabacos Álvaro. Lote com série completa de 6 rótulos de caixas de cha-
rutos. Novos sem defeitos.

20.00

2024 Lote Numismática * Mundiais. Seis gavetas de metal com cerca de 1.200 moedas de 170 países diferentes. 
Lote a ver.

100.00
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2025 Lote Portugal * Medalhística – Coleção completa de 24 medalhas em bronze maciço, recoberto a ouro fino, 
emitidas pelo Banco Nacional Ultramarino em 1985, com diâmetro de 50mm e peso aproximado de 50g 
em luxuosa caixa de madeira. Medalhas criadas pelo Mestre Cândido, representando cenas do Antigo 
Testamento a partir de pinturas de 24 grandes pintores. Vendidas em 1985 a 3.600$00 cada uma no total 
de 86.400$00 equivalentes a +/- € 20.000.00 atendendo aos coeficientes de desvalorização da moeda.

500.00

2026 Lote Portugal * Medalhística – Lote com 58 medalhas, a maioria em bom estado, abrangendo diversos 
temas, tais como desporto, medicina, agricultura, literatura, etc., de diversos gravadores com destaque 
para Cabral Antunes (11 medalhas). Lote a ver.

150.00

LOTES E ACUMULAÇÕES

2027 Lote Portugal * História Postal. Lote com 42 sobrescritos e postais circulados para o estrangeiro, incluindo 
interessantes franquias, 7 censuras, diversos sobrescritos publicitários (dos quais 3 de hotéis, firmas de 
caça, vinhos, etc.). Períodos de 1958 a meados de 1955. Lote a ver.

100.00

2028 Lote Portugal, Açores e Madeira – Lote com 4 álbuns Lindner com 84 folhas Lindner, modelo T com coleção 
de 1980 a 1989, em estado de novo e usada, incluindo selos, blocos e selos dos blocos e cadernetas. 
Nota: os selos usados estão ficados nas folhas por baixo dos selos novos. Valor de catálogo € 5.100,00 
+ valor do material em novo € 642,00. Lote a ver.

350.00

2029 Lote Portugal – Conjunto de 3 brochuras de luxo para oferta ao Ministro das Comunicações relativas às 
emissões: Encerramento do Ano Santo, MF733/736 (bloco com 12 séries, sendo 8 séries com goma 
original sem charneira e 4 séries com sinal de charneira) + 4.º Centenário da Fundação da Cidade de S. 
Paulo, MF 802/805 e Almeida Garrett, MF 827/830. MB e MR. Lote a ver.

150.00

2030 Lote Portugal – Classificador com selos novos em diversos estados (goma original sem charneira, goma ori-
ginal com charneira, goma não original e alguns exemplares com óxido), incluindo boas séries e valores 
dos anos de 1930/40, tais como 2 séries da Exposição Colonial, 7 da Sé de Coimbra, etc. Alto valor de 
catálogo. Lote a ver.

300.00

2031 Lote Portugal – Álbum dos CTT, com caixa, e estudo das emissões de D. Carlos I, tipo Diogo Neto e D. Car-
los I, tipo Mouchon de Portugal, Açores e Distritos Postais Insulares. Estudo composto por exemplares 
novos, com ou sem goma original e alguns sem goma. Alto valor de catálogo. Lote a ver.

200.00

2032 Lote Portugal – Lote composto por 4 álbuns Lindner com coleção em estado de novo, goma original sem 
charneira desde 1941 a 1987, com poucas faltas até 1959, e completa a partir de 1960 com selos e 
blocos. Excelente qualidade. Valor de catálogo de € 7.600.00. Lote a ver.

600.00

2033 Lote Portugal – Classificador com coleção das séries definitivas desde 1931 ao princípio dos anos 2000, no-
meadamente ás duas séries dos Lusíadas e das Caravelas com goma original e muito leve charneira. Inclui 
as séries das Paisagens e Monumentos, Instrumentos do Trabalho, Arquitetura Popular Portuguesa, Nave-
gadores, Profissões e Aves, incluindo variedades, 1.ºs dias e carteiras. Alto valor de catálogo. Lote a ver.

180.00

2034 Lote Portugal – Conjunto de 13 álbuns Eládio dos Santos em bom estado de conservação das Ilhas Adja-
centes e das Colónias Portuguesas, com selos novos sem charneira e de boa qualidade, porém com os 
álbuns muito “despidos”. Lote a ver.

150.00

2035 Lote Portugal – Álbum do Mercado Filatélico com coleção usada e nova até 1949, com maioria das séries 
completas. Alto valor de catálogo. Lote a ver.

100.00

2036 Lote Portugal – Álbum Eládio dos Santos com coleção usada de Portugal, desde 1853 a 1977, incluindo bons 
valores, tais como Ceres de 2$40, 3$00 e 20$00.

120.00

2037 Lote Portugal – Álbum Eládio dos Santos com coleção desde 1876 a 1976, com selos, maioritariamente com 
goma original sem charneira e de excelente qualidade, Completa a partir de MF784, Valor de catálogo 
aproximado de € 6.000.00.

500.00

2038 Lote Portugal * 1853/1864 – Remanescente de coleção em folhas Lindner das emissões Borja Freire, a 
maioria em estado de novo, incluindo alguns bons valores tais como 2x50 reis da emissão de D. Maria 
II e outro com obliteração a pena, assim como alguma marcofilia interessante. Qualidade a examinar. 
Valor aproximado de catálogo € 10.600.00.

200.00

2039 Lote Portugal * Ceres (1912/1930) – Álbum Lindner com estudo em folhas Lindner com remanescente 
de uma coleção especializada, incluindo selos com goma original com e sem charneira, assim como 
usados, desde a 1.ª emissão até à última série de 1930, incluindo variedade de denteados, papeis e 
tonalidades de cores. Muitos exemplares em múltiplos (quadras e tiras). Inclui ainda postais ilustrados 
e sobrescritos circulados. Todos os selos novos estão cotados como com charneira. Valor de catálogo 
€ 7.300.00. Lote a ver.

900.00

2040 Lote Portugal * 2.ª Parte – Álbum com  folhas Lindner contendo coleção completa em novo, incluindo 
Sociedade de Geografia MF SGL18A (fundo branco), folha de 42 selos do MF SGL2, diversas quadras, 
selos da ANT em folhas completas de 30 selos com margens, muitas variedades de papel, denteados 
e tonalidades. Inclui também conjunto quase completo em usado, colados com charneira na cartolina, 
atrás dos selos novos. Valor de catálogo € 11.200.00.

1.200.00

2041 Lote Portugal * 1866/1893 – Álbum e folhas Lindner com remanescente de coleção em estado de novo, 
com e sem charneira, assim como usados, classificada por denteados e papéis, incluindo alguns bons 
valores, série D. Luís I “PROVISORIO” completa, usada, assim como diversa marcofilia. Valor de 
catálogo aproximado de € 21.000.00.

400.00

2042 Lote Portugal * 1894/1925 – Álbum Lindner e folhas Lindner com remanescente de coleção em estado de 
novo, com e sem charneira, assim como usados, incluindo bons valores, algumas variedades de papéis 
e muitas séries completas, quer em novo, quer em usado. Valor aproximado de catálogo € 7.000.00.

500.00

2043 Lote Portugal * 1931/1959 – Lote com 3 álbuns Lindner, com folhas Lindner com coleção, com selos novos, 
com e sem charneira, assim como em usado, completa. Os selos novos na sua grande maioria sem 
charneira, embora alguns com goma não original ou com óxido. Inclui todos os blocos do n.º 1 ao 14 
em novo e dezenas de sobrescritos circulados, FDC’s, sobrescritos com carimbos comemorativos, etc.. 
Todos os selos novos cotados como com charneira. Valor do material filatélico € 470.00. Valor de catá-
logo € 13.700.00.

800.00
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2044 Lote Portugal – Lote em folhas de classificador com 48 blocos e 3 folhas miniatura com carimbos do 1.º dia 
de circulação. Valor de catálogo € 665.00. Lote a ver.

60.00

2045 Lote Portugal – Classificador com lote de selos novos com goma original, com e sem charneira e ainda 
usados desde 1853 a 1983, com diversos bons valores e muitas séries completas. Inclui Ilhas e Distritos 
Insulares. Lote a ver.

300.00

2046 Lote Portugal – Pequeno classificador com conjunto de 373 selos de D. Luís I, fita curva, de 25 reis, usados, 
margens curtas, normais, boas e muito boas. Lote com interesse para estudo de cunhos. Valor de catá-
logo € 3.350.00. Lote a ver.

100.00

2047 Lote Portugal * 1853/1986 – Coleção com selos novos em 6 álbuns “Enciclopédico e Histórico”, com estojos. 
Parte clássica (D. Maria II até D. Luís I PROVISORIO, inclusivé) em novo com goma ou sem goma com 
valor aproximado de catálogo de € 25.000.00. De 1894 a 1986, tudo completo incluindo blocos1 ao 87, 
Correio Aéreo, Monarquia do Norte, Imposto Postal e Telegráfico, Encomendas Postais, Porteado, Ofi-
cial, Porte Franco, Vinhetas Filatélicas e Cadernetas 1981/86. De 1894 a 1955 a maioria com charneira, 
alguns sem goma, com óxido, ou com goma não original. De1956 a 1986 tudo com goma original sem 
charneira. Valor de catálogo € 30.000.00. Valor total de catálogo € 55.000.00. Lote a ver.

4.500.00

2048 Lote Temática * Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul - Coleção especializada “UM QUADRO” da 
“OPEN CLASSE”, contendo desenhos aguarelados do avião Lusitânia, selos, cartas, notas, cautelas de 
lotaria e outros documentos alusivos à viagem. Ex - Fernando Oliveira. Lote a var.

100.00

2049 Lote Gago Coutinho e Sacadura Cabral * Temática - Pasta contendo dezenas de cartas, selos, inteiros 
postais, bilhetes de transporte, flayers, documentos alusivos à travessia aérea do Atlântico e muitos mais 
tipos diferentes de espécimes alusivos à temática. Lote a ver.

150.00

2050 Lote Macau (1973 a 1984) - Classificador com séries completas de Macau, isoladas ou em múltiplos (MF432 a 
MF501), incluindo blocos, FDC’s, folhas miniatura, postais máximos. Remanescente de coleção especiali-
zada. Inclui 33 sobrescritos circulados com selos deste período. Lote a ver. Valor de catálogo € 1.306.00.

200.00

2051 Lote Portugal - Classificador com selos novos e usados de Portugal desde D. Pedro V, cabelos anelados até 
1972. A maioria são séries completas em estado de novo, com goma original e charneira. Inclui ainda 
alguns selos das ex-colónias portuguesas. Bom lote a ver.

75.00

2052 Lote Portugal. Coleção de selos novos de Portugal desde 1940 a 1952, incompleta com apenas algumas 
séries, com e sem charneira e em selos novos, com goma original sem charneira de 1953 a 1987, 
incluindo ainda os blocos, algumas folhas miniatura e 23 cadernetas. Lote a ver. Valor aproximado de 
catálogo € 6.000.00.

500.00

2053 Lote Portugal. Dossier com folhas de álbum Eládio dos Santos com selos novos, coma original sem charnei-
ra, desde 1992 a 2004. Valor de catálogo € 1.492.00. Lote a ver.

125.00

2054 Lote Portugal. Dossier com folhas de álbum Eládio dos Santos com selos novos, coma original sem charnei-
ra, desde 1958 a 1991. Valor de catálogo € 3.212.00. Lote a ver.

250.00

2055 Lote Portugal – Grande stock de FDC’s de 1951 a 2011 em 12 caixas, das quais uma delas só com FDC’s 
das séries definitivas e 50 FDC’s de 1951/56 com um valor de catálogo de € 1.000.00. No total são cerca 
de 4.200 FDC’s. Lote a ver.

1.000.00

2056 Lote Portugal — Coleção com cerca de 660 FDC’s desde 1960 a 1979, incluindo os emitidos em todas as esta-
ções a quem foram atribuídos carimbos do 1.º dia de circulação. Valor de catálogo aproximado € 3.800,00.

150.00

2057 Lote Portugal – Álbum LINDNER com coleção de FDC’s da série Paisagens e Monumentos, Instrumentos 
do Trabalho e Arquitetura Popular Portuguesa, a maioria com obliterações de várias localidades. Valor 
de catálogo € 1331.00.

150.00

2058 Lote Portugal – Excelente coleção, completa de 1958 a 1985 com mais de 1.200 FDC’s diferentes, a maioria 
com obliterações de todas as localidades, incluindo 5 não catalogados. Também inclui FDC’s das cader-
netas e alguns dos anos de 1986 a 2001. Valor de catálogo € 6.250.00. Lote a ver.

500.00

2059 Lote Portugal * FDC’s – Excelente coleção, completa de 1950 a 1990, incluindo Paisagens e Monumentos, 
Instrumentos do Trabalho, Arquitetura Popular Portuguesa, bem assim como muitos com obliterações 
de duas localidades. Alguns sobrescritos, no início, com alguns pontos de óxido, mas Fátima (1950) 
e Centenário do Selo (carimbo do Porto) em boa qualidade. Valor de catálogo € 4.065.00. Lote a ver.

400.00

2060 Lote Portugal * FDC’s * 1950/59 – Álbum Lindner com estojo e respetivas folhas com coleção completa de 
FDC’s, incluindo quase todas as obliterações das diferentes localidades. Algumas manchas de óxido, 
mas a grande maioria de excelente qualidade. Valor de catálogo € 2.350.00.

250.00

2061 Lote Portugal – Lote com 2 álbuns Lindner com 84 folhas Lindner, modelo T com coleção de 1960 a 1979, 
em estado de novo (algum óxido) e usada. Lote a ver.

175.00

2062 Lote Portugal, Açores e Madeira – Lote com 5 álbuns Lindner com 216 folhas Lindner, modelo T com 
coleção de 1990 a 1999, em estado de novo e usada, incluindo selos, blocos e selos dos blocos e ca-
dernetas. Nota: os selos usados estão ficados nas folhas por baixo dos selos novos. Valor de catálogo € 
5.535,00 + valor do material em novo € 896,00. Lote a ver.

400.00

2063 Lote Portugal – Caixa contendo 283 carteiras conforme lista detalhada a fornecer aos interessados. Valor 
de catálogo € 5.001.70.

400.00

2064 Lote Portugal – Portugal -* Etiquetas Frama — Excelente coleção com 136 sobrescritos circulados e FDC’s, 
montada em dois álbuns Leuchturm, incluindo registos, correio expresso, em circulação nacional e inter-
nacional, porteados, portes combinados, alguns de alto valor facial. Lote a ver.

125.00

2065 Lote Portugal * Etiquetas – Lote com 20 sobrescritos de diversos países (África do Sul, Bélgica, Finlândia, 
Hong Kong, Nova Zelândia) dirigidos à Posta Restante com etiquetas “FRAMA” de diversas taxas, a 
pagar a taxa da Posta Restante e, em alguns casos, também o porte em falta. Lote a ver.

70.00

2066 Lote Portugal * Etiquetas – Coleção em álbum Leuchturm com 62 exemplares circulados, FDC’s, incluindo 
registos, expressos, circulações internacionais, portes mistos, alguns de alto valor facial. Lote a ver.

60.00

2067 Lote Portugal * Etiquetas – Coleção em álbum com 76 sobrescritos circulados e FDC’s, incluindo registos 
e expressos (maioria com recibos), circulações internacionais, etc., sendo 27 “Caravela Portuguesa”, 
25 “Ciclista”, 14 “Nau Portuguesa” (um com etiqueta ***0 e outo com um par, uma delas sem taxa) e 10 
“Galinhas”, sem pontos óticos. Lote a ver.

60.00
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2068 Lote Portugal – Lote com mais de 400 postais ilustrados, todos com selo, muitos deles com obliterações 
comemorativas. Lote a ver.

70.00

2069 Lote Portugal — Lote com selos usados desde 1876 a 1990 ordenados em envelopes de papel celofane, 
em 11 caixas pequenas, com cerca de 40.000 selos de séries definitivas e 37.000 selos comemorativos. 
Excelente para pacotaria. Lote a ver.

150.00

2070 Lote Portugal – Lote com 40 cartas com marcas numéricas da 2.ª reforma e também marcas nominativas. 
Exemplares em bom estado de conservação. Lote a ver.

50.00

2071 Lote Portugal – Lote com 38 inteiros postais circulados desde D. Luís I a Ceres, muitos deles com selos 
adicionais. Lote a ver.

60.00

2072 Lote Ex-Colónias Portuguesas. Álbum dos CTT com remanescente de estudo das emissões de D. Carlos 
I, das ex-Colónias de Angola e Congo, Índia, Macau, Moçambique e Distritos Postais e S. Tomé e 
Príncipe. Lote a ver.

125.00

2073 Lote Portugal e ex-Colónias Portuguesas. Lote composto por selos de Portugal e ex-Colónias, com desta-
que para Macau (algumas séries novas). Bom valor de catálogo. Lote a ver.

150.00

2074 Lote Ex-Colónias Portuguesas. Lote com 3 classificadores com stock de selos de Angola, Congo, Moçam-
bique e seus Distritos Postais, em estado de novo sem charneira, isolados ou em múltiplos, maioritaria-
mente abrangendo o período de 1911 a 1914. Exemplares de excelente qualidade. Lote a ver.

65.00

2075 Lote Portugal, Ilhas Adjacentes e ex-Colónias. Lote com seis pequenos classificadores com novos e usa-
dos, isolados, alguns bons valores. Lote muito interessante a ver.

40.00

2076 Lote Ex-Colónias Portuguesas. Classificador com centenas de selos usados de Cabo Verde, Guiné, Índia, 
S. Tomé e Príncipe, Macau e Timor. Observada alguma marcofilia. Muitas repetições. Lote a ver.

40.00

2077 Lote Portugal e ex-Colónias Portuguesas. Caixa contendo centenas de inteiros postais de Portugal e Co-
lónias, maioritariamente circulados. Lote a ver.

150.00

2078 Lote Portugal e ex-Colónias Portuguesas. Caixa contendo centenas de exemplares filatélicos circulados de 
Portugal e ex-Colónias Portuguesas. Lote a ver.

80.00

2079 Lote Portugal, ex-Colónias Portuguesas e Mundiais (I). Lote composto por caixa contendo centenas de 
sobrescritos circulados, selos, provas, inteiros postais novos e usados, reimpressões e muitos outros 
objetos postais, a maioria com significativo valor filatélico e monetário. EXCELENTE LOTE A VER.

400.00

2080 Lote Portugal, ex-Colónias Portuguesas e Mundiais (II). Lote composto por caixa contendo centenas de 
sobrescritos circulados, selos, provas, inteiros postais novos e usados, reimpressões e muitos outros 
objetos postais, uma boa parte com significativo valor filatélico e monetário. EXCELENTE LOTE A VER.

300.00

2081 Lote Ex-Colónias Portuguesas – Lote com selos em múltiplos ou folhas completas de Angola, S. Tomé, 
Guiné e Macau. Lote a ver.

40.00

2082 Lote Açores. Folhas de álbum Eládio dos Santos com parte de coleção dos Açores, incluindo série nova do 
Infante D. Henrique, série incompleta do Centenário de S. António em novo e usado. Valor de catálogo 
superior a € 1800.00.

175.00

2083 Lote Portugal, Açores e Madeira – Lote com 8 álbuns Lindner com 334 folhas Lindner, modelo T com co-
leção de 2001 a 2010, em estado de novo e usada (algumas faltas em 2009 e 2010), incluindo selos, 
blocos e selos dos blocos e cadernetas. Nota: os selos usados estão fixados nas folhas por baixo dos 
selos novos. Inclui ainda selos das emissões conjuntas de outros países. Valor de catálogo € 7.000,00 + 
valor do material em novo € 1400,00. Lote a ver.

750.00

2084 Lote Angola * 1898/1920 - D. Carlos I Mouchon. Lote com dezenas de cartas e bilhetes-postais circulados 
com selos de diversos valores e emissões dos selos de D. Carlos I tipo Mouchon, incluindo dezenas de 
cartelas com selos novos e usados da emissão. Alguma boa marcofilia de Angola.  Remanescente de 
coleção especializada das emissões. Bom lote a ver.

100.00

2085 Lote Cabo Verde e Guiné. Folhas de coleção com remanescente de estudo das emissões de D. Carlos I de 
Cabo Verde e Guiné. Lote a ver.

75.00

2086 Lote Guiné / S. Tomé e Príncipe – Classificador com selos novos, goma original sem charneira, isolados ou em 
múltiplos e de excelente qualidade. Inclui ainda folha completa do selo de 40 reis amarelo com sobrecarga 
GUINÉ grande em denteado 12 ½ com o cliché de “MOÇAMBIQUE”. Qualidade de luxo. Lote a ver.

160.00

2087 Lote Índia Portuguesa – Classificador com selos novos, maioritariamente com goma original sem charneira, 
incluindo selos isolados ou em quadras, reimpressões com sobrecarga “PROVA” pequena. Período 
compreendido entre 1882 a 1914. Bom lote a ver.

145.00

2088 Lote Macau – Classificador com stock de selos de Macau, novos sem charneira, isolados ou em  múltiplos 
da emissão D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA. Inclui ainda alguns selos do mesmo 
tipo de Timor.

100.00

2089 Lote Macau - Lote composto por dois álbuns dos CTT com selos, blocos, e folhas miniaturas, desde 1984 
(selo do ano lunar do rato) até 1999, com raras falhas, incluindo os blocos e folhas miniaturas mais 
importantes. Grande parte dos exemplares com vestígios de óxido. Lote a ver.

350.00

2090 Lote Macau – Pequeno classificador com selos de Macau, maioritariamente em estado de usado, incluindo 
dezenas de bipartidos em fragmento e algumas séries completas usadas sobre fragmentos. Lote a ver,

95.00

2091 Lote Macau – Classificador com centenas de selos novos, com goma original, sem charneira, de Macau. Alto 
valor de catálogo. Lote a ver.

60.00

2092 Lote Macau – Coleção em álbum bastante completa com selos novos e usados e com valor aproximado de 
catálogo de € 7.700,00. Lote a ver.

1.200.00

2093 Lote Macau. Lote composto por 16 carteiras anuais diferentes desde 1983 a 1998, com os selos anuais, 
assim como os blocos na carteira de 1998. Conjunto completo de carteiras. Valor de catálogo € 1.264,70.

100.00

2094 Lote Macau – Lote com 3 álbuns Lindner, cor preta com caixa, com coleção completa, incluindo selos e 
blocos de 1995 a 2003. Lote a ver.

100.00
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2095 Lote Macau – Álbum Lindner, capa azul com caixa, contendo folhas miniatura de 1999 a 2003 (completa). 
Lote a ver.

75.00

2096 Lote Macau – Lote com 7 livros temáticos com os respetivos selos: Artes e Gaiolas, Instrumentos Musicais 
Chineses, 12 Animais do Zodíaco Chinês, Sa Sampana ao Jatoplanador, da Cadeirinha ao Automóvel, 
Presença Portuguesa no Oriente, Selos, uma forma de expressão e Património e Filatelia.

50.00

2097 Lote Macau - Álbum com centenas de selos de Macau em estado de usado (alguns), séries novas sem goma 
(algumas) e a maioria das sérias novas com goma original sem sinal de charneira. Inclui ainda blocos, 
folhas miniaturas e conjunto de carteiras dos anos lunares. Alto valor de catálogo. Lote a ver.

150.00

2098 Lote Macau (1984 a 1988) - Classificador com séries completas de Macau, isoladas ou em múltiplos (MF502 
a MF564), incluindo blocos, FDC’s, folhas miniatura, postais máximos. Remanescente de coleção es-
pecializada. Inclui 21 sobrescritos circulados com selos deste período. Lote a ver. Valor de catálogo € 
1.763.10.

200.00

2099 Lote Macau (1988 a 1994) - Classificador com séries completas de Macau, isoladas ou em múltiplos (MF570 
a MF743), incluindo blocos, FDC’s, folhas miniatura, postais máximos. Remanescente de coleção es-
pecializada. Inclui 7 sobrescritos circulados com selos deste período. Lote a ver. Valor de catálogo € 
3.438.90.

300.00

2100 Lote Macau (1988 a 1995) - Caixa contendo centenas de séries completas de Macau em blocos de 20e 25 
séries dos anos de 1988 a 1995, incluindo alguns blocos. Exemplares novos com goma original sem 
charneira. Remanescente de coleção especializada. Valor de catálogo € 10.112.50+++.

750.00

2101 Lote Macau (1966 a 1972) - Classificador com séries completas de Macau, isoladas ou em múltiplos (MF407 
a MF431), incluindo blocos, FDC’s, postais máximos e algumas séries comuns às colónias. Remanes-
cente de coleção especializada. Inclui vários sobrescritos circulados com selos deste período. Lote a 
ver. Valor de catálogo € 1.071.50.

125.00

2102 Lote Macau (1994 a 1996) - Classificador com séries completas de Macau, isoladas ou em blocos de 4, 10 e 
25 séries (MF744 a MF854), incluindo blocos, FDC’s, folhas miniatura, postais máximos. Remanescente 
de coleção especializada. Lote a ver. Valor de catálogo € 1.071.50.

100.00

2103 Lote Macau (1996 a 1998) - Classificador com séries completas de Macau, isoladas ou em blocos de 10 e 25 
séries (MF855 a MF945), incluindo blocos, FDC’s, folhas miniatura, postais máximos e etiquetas. Lote a 
ver. Valor de catálogo € 1.196.50.

100.00

2104 Lote Macau (1998 a 1999) - Álbum personalizado com selos de Macau desde 1998 a 1999 (MF946 a 
MF1039) incluindo blocos e folhas miniatura, assim com FDC´s. Lote a ver. Valor de catálogo € 466.30.

40.00

2105 Lote Moçambique e Companhia do Niassa. Álbum com coleção de Moçambique e da Companhia do 
Niassa. Valores aproximados de catálogo: Moçambique € 1.700.00 e Companhia do Niassa € 750.00. 
Lote a ver.

250.00

2106 Lote Timor. Álbum dos CTT com remanescente de coleção de Timor, com selos novos, com e sem goma. 
Bom lote a ver.

125.00

2107 Lote Timor – Álbum com coleção de inteiros postais, todos diferentes ou com diversos tipos de cartolina 
e tonalidades, dos quais 25 de resposta-paga. No total de 101 inteiros postais, 80 são novos e 21 
circulados. Excelente qualidade. Lote a ver.

100.00

2108 Lote Alemanha – Lote composto por 6 classificadores Leuchturm de luxo com coleção aparentemente com-
pleta com selos novos sem charneira de 1949 a 2005 e ainda coleção completa em selos usados. Inclui 
blocos e etiquetas, etc., e um classificador com combinações de cadernetas. Excelente coleção, com 
qualidade máxima. Lote a ver.

750.00

2109 Lote Alemanha * Berlim – Lote composto por dois classificadores com coleção nova, com maioria dos se-
los sem charneira de 1948 a 1990. Período inicial com algumas faltas e dois selos com defeitos, mais 
incluindo a maior parte das séries completas e bloco n.º 1. Inclui ainda a maioria dos selos em usado. 
Bom lote a ver.

300.00

2110 Lote Alemanha * Colónias e territórios ocupados. Coleção em estado de novo, com goma original, com 
e sem charneira + coleção em usado, das colónias alemães e territórios ocupados da 1.ª e 2.ª Guerra 
Mundial. Lote a ver.

150.00

2111 Lote Alemanha – Classificador com coleção em estado de novo, maioritariamente com goma original sem 
charneira + coleção em usado, das diversas zonas ocupadas depois da 2.ª Guerra Mundial. Bom valor 
de catálogo. Lote a ver.

200.00

2112 Lote Alemanha * Sarre e Danzig – Classificador com coleção nova, com goma original com e sem charneira, 
com bons valores. Inclui ainda coleção em usado. Bom valor de catálogo. Lote a ver.

180.00

2113 Lote Alemanha * Estados – Lote composto por dois classificadores com coleção dos Antigos Estados Ale-
mães, da Alemanha Imperial e do Reich, em estado de novo, com goma original, com e sem charneira, 
com muito bons valores em séries completas, blocos, selos de serviço, sobrescritos circulados, incluindo 
dois de voos do Zeppelin. Inclui ainda coleção em estado de usado. Muito alto valor de catálogo. Lote a ver.

1000.00

2114 Lote Alemanha (República Democrática) – Lote composto por 7 classificadores, a maioria de luxo, com 
coleção nova, com goma original sem charneira, incluindo também a coleção em usado, ambas parcial-
mente completa até 1990. Inclui ainda todos os blocos, selos de serviço, cadernetas e combinações das 
mesmas. Tudo exemplares de excelente qualidade. Lote a ver.

600.00

2115 Lote Inglaterra – Lote com 9 sobrescritos do período de 1942 a 1894, dos quais dois com circulação interna e 
7 para o estrangeiro, incluindo SG150, um com prancha 12 para Barbados; SG172+190 para Barcelona; 
SG109, prancha 9 para Portugal; SG198 como franquia adicional em inteiro postal de 1p para Ham-
burgo; SG172 (x4) para o Brasil, etc.. Inclui dois sobrescritos pré-filatélicos, correio marítimo Calcutá / 
Londres em Agosto de 1790. Boa qualidade geral. Lote a ver.

150.00

2116 Lote Jersey. Álbum Lindner com coleção de selos e blocos novos com goma original sem charneira desde 
1969 a 1993. Lote a ver.

60.00

2117 Lote Guernsey. Álbum Lindner com coleção de selos novos com goma original sem charneira desde 1969 
a 1993. Lote a ver.

60.00
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2118 Lote Isle de Man. Álbum Lindner com coleção de 1973 a 1993, com selos e blocos em estado de novo, goma 
original sem charneira. Lote a ver.

60.00

2119 Lote Roménia – Classificador, capa verde, com blocos novos, goma original sem charneira, em séries com-
pletas de 1960 a 2014. Valor de catálogo € 2.932.00. Lote a ver.

125.00

2120 Lote Roménia – Classificador, capa preta, com selos novos, goma original sem charneira, em séries comple-
tas de 1957 a 2014. Valor de catálogo € 2.598.00. Lote a ver.

125.00

2121 Lote Suíça – Classificador com selos e séries completas em estado de novo, com goma original, com e sem 
charneira, incluindo também selos usados. Alto valor de catálogo. Lote a ver.

70.00

2122 Lote Suíça – Classificador com selos e séries completas em estado de novo, com goma original, com e sem 
charneira, incluindo também selos usados. Alto valor de catálogo, com algumas séries completas. Lote a ver.

70.00

2123 Lote Europa * Ideia Europeia * 1949/94. Quatro álbuns SAFE, de luxo, com excelente coleção, com goma 
original sem charneira, incluindo todos os percursores, blocos, séries não denteadas, folhas-miniaturas, 
cadernetas, etc.. Valor de catálogo superior s € 6.000.00. Lote a ver.

600.00

2124 Lote Mundiais – Lote composto por 20 classificadores com coleções de diversos países, destacando-se a 
Espanha e suas colónias, com muitos selos clássicos. Inclui ainda dois álbuns Lincoln, folhas de classi-
ficadores com selos e blocos, etc. Lote a ver com atenção.

130.00

2125 Lote Europa * CEPT – Caixa com selos novos, com goma original sem charneira, com 25 anos completos e 
9 incompletos (falta uma série), montados em cartões pretos A5. Valor de catálogo Yvert +/- € 5.000.00. 
Listagem junta. Lote a ver.

300.00

2126 Lote Europa * CEPT. Lote composto por 5 álbuns EDIFIL com estojo, de 1956 a 1999. Inclui blocos e cader-
netas. Exemplares novos, com goma original sem charneira com exceção série do Luxemburgo de 1956 
com vestígios de ligeira charneira e praticamente completa, faltando apenas meia dúzia de séries nos 
últimos anos. Valor de catálogo € 9.500.00. Lote a ver

600.00

2127 & Mundiais. Álbum Historique et Geographique de Timbres-Poste. Edição Yvert de 1928, com centenas 
de selos usados colados com charneira. MB e R. Lote a ver.

100.00

2128 Lote Espanha * Temática Aerofilatelia - Pasta contendo dezenas de cartas de diversos voos entre a Espa-
nha e os continentes americano, africano e respetivo retorno. Inclui ainda alguns exemplares circulados 
por voos do Graf Zeppelin com algum grau de raridade. Lote a ver.

200.00

2129 Lote Temática * Erotismo. Álbum tipo Lindner, capa verde, com coleção especializada sobre erotismo. Lote 
a ver.

80.00

FIM DO LEILÃO EM SALA
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LOTES PELO CORREIO
HISTÓRIA POSTAL

     Portugal 

3000 * Batalha - A azul, LF BTL1 em capa de carta remetida da Batalha para Lisboa com o porte de 70 reis 
manuscrito a sépia em círculo azul, anulado em Lisboa com a marca “FRANCA”, batida a azul, por o 
destinatário estar isento do pagamento do porte.

15.00

3001 * Braga - A azul, LF BGR3 em capa de carta remetida de Gondarém (07.02.38) para Guimarães, isenta 
de porte (SNR).

12.00

3002 * Caminha - A verde, LF CMN2, em carta datada de Caminha (07.05.42) para a Figueira da Foz, com o 
porte de 35 reis manuscrito a sépia.

22.00

3003 Lote Pré-Filatelia – Lote com 3 cartas com marcas de Coimbra a preto, LF CBR11, com o porte manuscrito a 
sépia de 25 reis, Santarém, a azul, LF STR6, com o porte batido a azul de 25 reis e carta sem marca de 
Londres (25.07.28) para a Madeira, com o porte manuscrito a sépia de 40 reis.

20.00

3004 * Feira – A vermelho, LF VFR2 em capa de carta não datada, remetida presumivelmente da Feira para o 
Porto, com o porte de 30 reis manuscrito a sépia. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

3005 * Guarda / Segura – A vermelho, LF GRD-S2 em carta datada da Guarda (13.06.30) para Cabra, isenta 
de porte.

25.00

3006 * Guimarães – A preto, LF GMR1 em carta datada de Guimarães (27.12.16) para Lisboa com o porte de 
40 reis batido a preto.

15.00

3007 * Guimarães - A verde, LF GMR1 em carta datada de Guimarães (01.10.35) para o Porto, com o porte 
de 20 reis batido a verde.

20.00

3008 * Lamego – A vermelho, LF LMG 1 em carta datada de Lamego (08.03.32) para Coimbra, com o porte de 
30 reis batido a vermelho.

20.00

3009 * Lamego - A azul, LF LMG3 em carta datada de Lamego (22.04.44) para o Porto (24.04.44) com o porte 
de 25 reis batido a azul.

10.00

3010 * Lisboa - A vermelho, LF LSB4 em carta datada de Lisboa (19.05.30) para a Figueira da Foz, com o porte 
de 30 reis batido a vermelho.

12.00

3011 * Lisboa – A preto, LF LSB4, em carta datada de Lisboa (26.07.28) para Coimbra, com o porte de 35 reis, 
manuscrito a sépia. Carta remetida a Alferes do Regimento de Cavalaria n.º 7, em operações.

20.00

3012 * Lisboa / Lutas Liberais – Carta remetida em mão para o 3.º Duque de Lafões, Brigadeiro Comandante 
da 2.ª Brigada de Voluntários Realistas.

20.00

3013 * Lisboa – A vermelho, LF LSB9, em carta datada de Londres (26.12.32) para Falmouth (29.12.32) e 
reexpedida para Lisboa (13.01.33) onde foi porteada com 210 reis batidos a vermelho.

20.00

3014 * Lisboa / Segura – A preto, LF LSB-S3 em carta datada de Lisboa (16.12.36) para Povos, isento de 
porte (S.N.).

15.00

3015 * Lisboa / C. Est de N. - A azul, LF LSB-CEst2 em carta datada de Londres (05.05.38) para Lisboa, por-
teada à chegada com o porte de 160 reis batido a azul.

20.00

3016 * Lisboa / Carta Estrangeira de Navio – A azul, LF LSB CM-CEst2 em carta datada de Cidade dos 
Campos (01.12.44) para Lisboa (04.05.45) com trânsito pelo Correio da Baía (29.01.44?, deveria ser 45) 
com o porte batido a azul de 160 reis.

25.00

3017 * Mangualde – A verde, LF MGL2 em carta datada de Mangualde (30.01.40) para Lisboa (03.02.40) com 
o porte de 35 reis manuscrito a sépia.

15.00

3018 IMP Porto - A azul, LF PRT17 em impresso datado do Porto (09.12.42) para Castelo de Vide, com trânsito 
por Lisboa (12.12.42) com o porte de 10 reis batido a azul.

15.00

3019 * Porto - A azul, LF PRT10, em capa de carta circulada do Porto para Barcelos, com a menção manuscrita 
“Respondida em 23.01.42), com o porte de 20 reis batido a azul.

5.00

3020 * Viana do Minho – A azul, LF VCT6 em carta datada da Viana (11.08.41) para a Figueira com o porte 
de 30 reis batido a azul.

8.00

3021 * Viana do Minho – A vermelho, LF VCT5 em capa de carta não datada para o Porto, com o porte de 20 
reis batido a vermelho. Valor de catálogo € 80.00.

15.00

3022 * Viana do Minho – A preto, LF VCT6 em carta datada da Viana (24.04.41) para a Figueira com o porte 
de 30 reis batido a preto.

8.00

3023 * Viana do Minho – A preto, LF VCT6 em carta datada da Viana (09.11.35) para a Figueira com o porte 
de 30 reis batido a preto.

8.00

3024 * Viseu - A sépia, LF VIS7, em carta datada de Viseu (24.05.40) para o Porto, com o porte de 25 reis 
batido a preto.

5.00

INTEIROS POSTAIS

3025 IN 1879 – D. Luís I, fita direita. Impressão em relevo. OM5a, 30 reis, verde, cartolina camurça, “Sr” debaixo 
de “B” de “BILHETE”. Exemplar com impressão deslocada do selo.

6.00

3026 IC 1880/81 – D. Luís I. Impressão em relevo. OM7, 10 reis, castanho-vermelho claro. Circulado de Braga 
(13.04.81) para Chaves. Exemplar com data e assinatura do remetente sobre o selo e com dobra hori-
zontal a meio.

12.00
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3027 IC 1880/81 – D. Luís I, fita direita. OM7, 10 reis, castanho vermelho, cartolina camurça, rugosa, com ligeiros 
fios de seda. Exemplar circulado de Santa Marta de Penaguião para o Porto. Marca nominativa a preto 
“SANTA MARTA / DE PENAGUIÃO”.

15.00

3028 IC 1880/81 – D. Luís I, fita direita. Impressão em relevo. OM7c, 10 reis castanho-vermelho claro, cartolina 
creme fina, com ligeiros fios de seda. Circulado de Braga (14.04.82) para o Porto. Carimbo de dupla oval 
batido o verso “R.A. DE VALENÇA – PORTO / CC”.

10.00

3029 IC 1880/81 – D. Luís I, fita direita. OM7d, 10 reis, castanho-vermelho, cartolina branca, média, lisa. Exem-
plar circulado da Lousã (21.07.83) para Lisboa (21.07.83) com trânsito por Coimbra (21.07.83). Marca 
nominativa a preto “LOUZÃ”.

12.00

3030 IC 1880/81 – D. Luís I, fita direita. OM7d, 10 reis, castanho-vermelho, cartolina branca, média, lisa. Exem-
plar circulado de Lamego (30.12.83) para o Porto. Marca nominativa a preto “LAMEGO”.

6.00

3031 IC/IN 1893 – D. Luís I. De frente, com sobrecarga “Válido 1893”. OM19, 10 reis. Lote com inteiro novo e outro 
circulado. Lote a ver.

4.00

3032 IN/IC 1894 – V Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. OM20, 10 reis lilás-cinzento. Lote composto 
por inteiro circulado do Porto (26.03.94) para Lisboa e 3 novos, com selos adicionais de 5 reis (par), 10 
reis e 25 reis, obliterados com carimbos de cortesia.

10.00

3033 IC/IN 1894 – V Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. OM20, 10 reis. Lote com inteiro novo e 
inteiro circulado,

4.00

3034 IC/IN 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. OM21, 10 reis. Lote com inteiro novo e inteiro 
circulado,

4.00

3035 IC 1896/1907 – D. Carlos I Mouchon. OM23, 42 e 44, 10 reis verde. Lote com 12 inteiros postais circulados 
com carimbos circulares datados todos diferentes.

15.00

3036 IC 1900/04 – D. Carlos I, Mouchon. OM36, 25 reis, rosa, cartolina camurça. Circulado de Lisboa (14.03.99) 
para Erfurt (17.03.99).

10.00

3037 IN 1907/08 – D. Carlos I Mouchon. Bilhetes-postais. Lote composto por 3 inteiros novos, bem conservados 
de 10 reis verde, OM44 + 20 reis vermelho-claro, OM45 e 10+10 reis verde, OM46.

8.00

3038 IN 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA a verde. OM55, 20+20 reis, carmim, cartolina branca. 
Exemplar novo.

10.00

3039 IC 1918/20 – Ceres. OM62, 3c carmim. Circulado de Lisboa (14.01.21) para a Bélgica. Censurado. 4.00

3040 IN 1921 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobretaxa, sobre bilhetes-
-postais da Madeira. OM65, 06 s/ 10 reis, rosa-carmim. Lote com 7 bilhetes-postais, sendo 5 diferentes 
(tipos B, C, D, F E H) e dois repetidos.

8.00

3041 IC 1921 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobretaxa, e sobrecarga 
REPUBLICA, sobre bilhetes-postais da Madeira. OM65F, $06 s/ 10 reis, rosa-carmim. Circulado Em 
Lisboa (31.05.21).

8.00

3042 IC 1924 – Ceres. Aumento de porte. MF74b, 25c, preto, cartolina camurça, legenda “Endereço”. Circulado 
de Santarém (11.04.26) para Lisboa (12.04.26). Repicado no verso  por “ARMAZÉNS DE MIUDEZAS / 
DE / MANOEL MARIA D’ANTUNES, LDA”.

8.00

3043 IC 1931 – Lusíadas. OM79b, 25c, verde, cartolina branca. Circulado da Figueira da Foz (17.08.34) para 
Alqueidão. Repicado por “COSTA & C.ª”.

8.00

3044 IC 1931 – Lusíadas. OM80, 25c, carmim. Lote com 12 inteiros postais circulados com diversas marcas 
postais, 3 deles repicados. Lote a ver.

18.00

3045 IC 1936/41 – Tudo pela Nação. OM81, 83 e 84, 25c e 30c. Lote com 12 inteiros postais circulados com 
diversas marcas postais, incluindo 5 inteiros repicados diferentes. Lote a ver.

20.00

3046 IC 1937 – Tudo pela Nação. Ilustrados no verso com monumentos, costumes e paisagens. OM86, $25, 
azul. Série não numerada. Motivo AB (Minho – Paisagem), circulado de Lisboa (09.05.37) para Évora 
(10.05.37).

6.00

3047 IN 1941 – Tudo pela Nação. Série B * Costumes Portugueses, ilustrados no verso com aguarelas de Alberto 
de Sousa. OM92, $25, azul-claro (“Custo incluindo a franquia: 1$00”). Lote composto por 26 inteiros 
postais diferentes, dos n.ºs 1 a 23, 30, 31 e 37.

35.00

3048 IC 1943/47 – Boas Festas. Lote com 4 bilhetes postais circulados: n.ºs 59, 93, 98 e 127. 6.00

3049 IN 1944/46 – Boas Festas. Selo tipo Caravela. OM103 e OM107, $30, castanho. Lote com 7 inteiros postais 
novos: n.ºs 82(2), 103, 105, 106, 110 e 111.

12.00

3050 IC 1944 – “CONHEÇA A SUA TERRA”. 2.ª Série SPP. OM104, $30. Castanho. Lote com 11 inteiros postais 
circulados, incluindo algumas repetições. Lote a ver.

10.00

3051 IC 1946 – Boas Festas. Selo tipo Caravela. OM106, $30, com sobrecarga e sobretaxa “Novo preço – 1$20”. 
Exemplar n.º 66 circulado de Porto de Mós (25.12.48) para Lisboa (26.12.48) com selo adicional de 30c, 
MF691.

15.00

3052 IN 1947 – Propaganda da Câmara Municipal de Lisboa. 4.ª série S.P.P. Selo tipo Caravela. OM108, $30 
castanho. Série completa, nos três motivos e nas três cores. Inteiros novos em excelentes condições 
de conservação.

12.00

3053 IC 1947 – Propaganda da Câmara Municipal de Lisboa. 4.ª série S.P.P. Selo tipo Caravela. OM108, $30 
castanho. Lote com 4 inteiros circulados: três do tipo B (rosa,  e sépia), um tipo A (verde).

6.00

3054 IN 1948 – “CONHEÇA A SUA POESIA”. Selo: Camões. OM110, $30. “Poesia”, preto (composição amarelo-
-castanho). Série completa com 26 inteiros novos, bem conservados.

40.00

3055 IN 1948 – Padre Vieira. Série “CONHEÇA OS SEUS PROSADORES”. OM111 $30 “Prosadores”. Preto. 
Composição verde azeitona. Série incompleta com 25 inteiros novos, muito bem conservados (falta 
inteiro n.º 26).

20.00
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3056 IN 1948 – Propaganda da Câmara Municipal de Lisboa. 5.ª Série S.P.P.. Selo tipo Caravela. OM112, $30 
castanho. Lote com 4 inteiros postais: 2 exemplares tipo B (verde e sépia), tipo A (rosa) e tipo C (verde).

6.00

3057 IN 1948 – Camões. Série “CONHEÇA A SUA POESIA”. OM114 $50 s/ $30 “Poesia”. Preto. Composição 
bistre e sobretaxa carmim. Série completa com 26 inteiros novos, muito bem conservados.

20.00

3058 IN 1952 – Nossa Senhora de Fátima. Folha dupla, sobrada em cima. Selo tipo Caravela. OM122, 1$00, 
lilás-vermelho-escuro. Lote com 3 inteiros novos, motivo “NOSSA SENHORA DE FÁTIMA” nas cores 
verde-oliva, azul e castanho-escuro.

8.00

3059 IN 1953 – Série G. Selo tipo Caravela. OM124, $50 lilás-rosa. Lote com 4 inteiros postais novos: IM7(2), 
IM8 e IM9.

6.00

3060 IN 1953 – Série G. Selo tipo Caravela. OM124, $50 lilás-rosa. Lote com 5 inteiros postais novos: IIIM3 (2), 
IXM4, IXM7 e IXM8.

8.00

3061 IN 1953 – Tudo pela Nação, com sobretaxa. Bilhetes-postais ilustrados no verso com desenhos de monu-
mentos, paisagens e costumes. Série A numerada.  OM125, n.º 10, $50 s/ $25. Novo.

6.00

3062 IC/IN 1953 – Série F. Selo tipo Caravela, com sobretaxa, na margem inferior esquerda. OM128, $50 s/ $30, 
castanho. Lote com 6 inteiros postais novos n.ºs 1, 2 (3), 3 (2), e 3 circulados, n.ºs 1 e 3 (2).

12.00

3063 IC 1957 – Postilhão, com taxa. OM138, $50, castanho-lilás escuro. Circulado do Porto (15.07.59) para 
Lisboa. Repicado por “LIVRARIA ACADÉMICA”.

10.00

3064 IC 1957/58 – Conheça as suas danças. Postilhão sem taxa. OM140, ($50), verde claro. Lote com 8 inteiros 
postais circulados do n.º 2 ao n.º 9. Falta n.º 1 para completar série.

12.00

3065 IN 1958 – Série G. Selo tipo Cavaleiro Medieval. Ilustrados no verso com quadros de José Tavares da 
cidade de PORTALEGRE. OM142, $50, preto e cinzento. Série completa com os inteiros novos (M IX 17 
a M IX 24). Emitidos apenas 10.000 exemplares de cada. MB e MR.

70.00

3066 IC 1963 – Série G, com selo tipo caravela, com sobretaxa a preto. OM153, ($50) s/ $50, lilás-rosa, tipo VC4 
(Serra da Estrela – Rachadores), circulado de Unhais da Serra (14.09.63) para Lisboa.

8.00

3067 IN 1964 – Fardamentos do Exército. Selo “Postilhão” com taxa. OM158, $50, castanho lilás-escuro. Série 
completa com 24 inteiros numerados de 1 a 24, novos, sem defeitos nem reparações.

40.00

3068 IC 1975 – Paisagens e Monumentos. OM163, 1$50, com selo adicional de $50 tipo Paisagens e Monumen-
tos, circulado de Fátima (06.04.76) para Lisboa. Repicado por “ROSÁRIO DE FÁTIMA”.

8.00

3069 IN 1976 – 6.ª Lubrapex. Emissão Comemorativa. Selo tipo Paisagens e Monumentos. OM166, 2$00, lilás-
-vermelho e castanho. Série completa com 6 inteiros novos, bem conservados.

10.00

3070 IC 1976 – 6.ª Lubrapex. Emissão Comemorativa. Selo tipo Paisagens e Monumentos. OM166, 2$00, lilás-ver-
melho e castanho. Série completa circulada de Viseu para Lisboa, com selo adicional de 1$00, MF1305.

15.00

3071 IN 1998 – Pavilhões da Expo´98. Carteira com cinco bilhetes-postais pré-franquiados, válidos para todo o Mundo. 8.00

3072 IN 1998 – Temas da Expo´98. Carteira com seis bilhetes-postais pré-franquiados, válidos para todo o Mundo. 8.00

3073 IN 1908 - Bilhetes postais isentos de franquia. Cruz Vermelha Portuguesa. OM CV1, preto e vermelho, cartolina creme, repicado no verso 
“SOCIEDADE PORTUGUEZA DA CRUZ VERMELHA / COMISSÃO CENTRAL”.

15.00

3074 IN 1893 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobrescritos. OM3, 25 reis verde sobre papel camurça-claro. Exem-
plar novo, com sobrecarga “traço a preto de 20mm. R.

25.00

3075 IC 1896 – D. Carlos I Mouchon. Sobrescritos. OM5, 25 reis verde sobre papel camurça claro, acetinado. 
Circulado de Lisboa (25.10.09) para Madrid / Espanha (27.10.09).

6.00

3076 IC 1910 - D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Sobrescritos. OM9, 25 reis castanho, circulado pela 
Ambulância Minho II (16.09.12) para o Porto (16.09.12).

5.00

3077 IC 1912 - Ceres. Sobrescritos. OM11, 2 ½ c violeta claro sobre papel amarelo, corte I. Circulado de Man-
gualde (02.05.14) para a Lucerna / Suíça (06.05.14) com selo adicional tipo Ceres de 2 ½ c violeta claro, 
papel porcelana ordinário, denteado 15x14, MF211a.

10.00

3078 IC 1991 – Série A. Lote com 5 bilhetes-postais, incluindo 4 circulados e um novo da “Walt Disney World”. 10.00

3079 IC 1887 – D. Luís I, de perfil. Bilhetes-cartas. OM2, 50 reis azul sobre cartolina azul-clara. Exemplar circula-
do do Funchal (19.01.92) para Hamburgo (28.01.92), com trânsito por Londres (27.01.92).

8.00

3080 IN 1910 – D. Manuel II. Bilhetes-cartas. OM10, 25 reis, castanho, cartolina amarela. Novo. 10.00

3081 IC 1910 - D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Bilhetes-cartas. OM15, 50 reis azul sobre cartolina 
branca, circulado de Vila do Conde (30.09.11) para a Suíça (04.10.11).

8.00

3082 IC 1939 – Tipo Hélice. Sobrescritos de Correio Aéreo. OM1, 3$50 azul. Sobrescrito circulado de Lisboa 
(17.09.41) para o Brasil (27.09.41) com selos de 1$75 e 10$00 MF CA2 e 7.

10.00

3083 IN 1941 – Forças Mobilizadas * 2.ª Guerra Mundial. Selo tipo “Tudo pela Nação”, com sobrecarga “ISENTO 
/ PORTARIA / 10509”. OM FM2, ($25), azul claro, n.º 9. Novo.

5.00

3084 IN 1941 – Forças Mobilizadas * 2.ª Guerra Mundial. Selo tipo “Tudo pela Nação”, com sobrecarga “ISENTO 
/ PORTARIA / 10509”. OM FM2, ($25), azul claro, n.º 39. Novo.

5.00

3085 IC Açores * 1887 - D. Luís I, de frente. Cartões-postais do Continente com sobrecarga “AÇORES” peque-
na. OM1, 25 reis castanho-claro sobre cartolina amarela-castanha, circulado de Santa Cruz / Flores 
(02.02.93) para Lisboa (24.03.93). Carimbo de dupla oval “STA CRUZ (AÇORES).

12.00

3086 IC Angola * 1903 – D. Carlos I Mouchon. OM5, 25 reis rosa sobre cartolina camurça, circulado de Luanda 
(28.01.06) para Beuel / Alemanha (25.02.06). B.

16.00

3087 Lote Índia Portuguesa – Lote com 9 inteiros postais novos, a maioria da emissão da Descoberta do Caminho 
Marítimo para a Índia.

6.00
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3088 IC Índia Portuguesa * 1886 - D. Luís I, tipo Mouchon. OM3, ¼ Tg verde s/ cartolina camurça, remetido de 
Piterne (16.08.93) para Bombaim, via Nova Goa (17.08.93). Exemplar com dobre vertical.

8.00

3089 IN Índia Portuguesa * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM 8/9, 10 
reis + 20 reis. Série completa nova, bem conservada.

15.00

3090 IN Índia Portuguesa * 1912 – D. Carlos I Mouchon. Bilhete-postal de 1903 de resposta paga com as folhas 
separadas e com traço preto sobre as inscrições “COM RESPOSTA PAGA” e “RESPOSTA”, a fim de serem 
utilizados como bilhetes postais simples. OM21, 3 reis, azul (1. Folha “COM RESPOSTA PAGA”. MB e MR.

15.00

3091 IN Índia Portuguesa * 1950 – Ano Santo. Bilhetes-cartas de correio aéreo. OM 1/2. Série completa em 
estado de novo, bem conservados.

5.00

3092 IN Índia Portuguesa * 1951 – Tricentenário do Nascimento do Padre José Vaz. Bilhetes-cartas de correio 
aéreo. OM3, 12 Tgs, azul-violeta e preto. Lote com 3 exemplares novos, sem defeitos nem reparações, 
em papel branco, creme e acinzentado.

10.00

3093 IN Índia Portuguesa * 1959 – Edifícios Públicos. Fundos com trabalhos agrícolas. Bilhetes-cartas de cor-
reio aéreo. OM 7/9. Série completa nova, bem conservada.

10.00

3094 IN Moçambique * 1948 – Vistas de Moçambique. Bilhetes-cartas do correio aéreo (aerogramas). Lote 
composto por 12 inteiros novos sendo quatro OM3, 1$00 + quatro OM5, 1$75 + quatro OM6, 2$50. 
Todos diferentes.

25.00

3095 IN Moçambique * 1948 – Vistas de Moçambique * 1.ª série. OM5, 1$75, castanho: Lote com 4 bilhetes-
-cartas com motivos G, I, J e K.

8.00

3096 IC Companhia de Moçambique * 1906/07 – Elefantes. OM13, 10 reis, castanho-vermelho, cartolina ca-
murça. Circulado da Beira (18.01.11) para Génova com selo adicional tipo Elefantes de 10 reis MF50.

15.00

3097 IC S. Tomé e Príncipe * 1886 – D. Luís I. OM1, 10 reis, azul, cartolina camurça. Lote com dois inteiros 
postais circulados de S. Tomé para Aveiro (25.10.95 e 11.09.95).

8.00

PORTEADO

3098 * Porteado * Portugal. Castas do Estrangeiro. Carta remetida de Génova (29.01.58) para Lisboa 
(09.02.58), porteada em 480 réis por selo fixo batido a preto.

15.00

3099 IC Porteado. Portugal. 1911 – Emissão regular, com sobrecarga REPÚBLICA da Casa da Moeda. MF 
POR16, 20 reis lilás-claro em inteiro postal de ½ p, circulado de Frant (17.11.11) para Lisboa (20.11.11) 
com insuficiência de franquia. Foi porteado com o dobro do porte em falta.

12.00

3100 PI Porteado. 1915 - Emissão regular. Valor em centavos. Postal ilustrado circulado do Porto (06.11.19) para 
a Foz do Douro (07.11.19) com selo de 2c tipo Ceres, MF223. Insuficientemente franquiado foi porteado 
com o sobro do porte em falta com selo de 2c lilás-vermelho. MF POR23.

12.00

3101 PI Porteado * 1915 - Emissão regular. Valor em centavos. Postal ilustrado circulado para o Porto sem 
franquia, foi porteado à chegada com o dobro do porte em falta com selo de 4c violeta-cinzento, papel 
porcelana, MF POR25.

10.00

3102 PI Porteado. 1922/27 - Emissão Regular. Unicolor + Ceres. Postal ilustrado circulado para Lisboa (01.06.25) 
com selo de 15c preto, denteado 12x11 ½, MF253. Insuficientemente franquiado em 10c foi porteado 
com o dobro do porte em falta com selos e 20c verde, MF POR34.

12.00

3103 PI Porteado * 1922/33 - Emissão regular * Unicolor + Etiqueta. Postal ilustrado remetido dos EUA para Lis-
boa (27.05.36) com insuficiência de porte. Foi porteado à chegada com selos de 60c verde, MF POR41 
e 0$10 azul-claro, MF POR46.

12.00

3104 PI Porteado. Portugal. Algarismo ladeado de ramos. Postal ilustrado circulado de França (01.01.58) para 
Lisboa, insuficientemente franquiado, foi porteado com o dobro do porte em falta com selos de 30c e 
60c, MF POR57 e 60.

8.00

POSTAIS ILUSTRADOS

3105 PI Bombarral . Brandy “PATULEIAS”. Vila com o armazém n.º 7. Postal ilustrado fotográfico. 8.00

3106 PI Lisboa – Rua 24 de Julho. Edição Martins. Circulado. 8.00

3107 PI Lisboa. Vista panorâmica do Monte da Graça. Edição Faustino Martins. Circulado. 7.00

3108 PI Lisboa. Uma Doca d’abrigo + Lisboa. Descarga de peixe. Dois postais ilustrados circulados. 8.00

3109 PI Lisboa. Estação do Rocio + Lisboa. Praça do Commercio & Arco Triumphal. Circulados. 8.00

3110 PI Porto * tipo Grous Escola Polytechina + Igreja do Carmo e Hospital. Edição de Emilio Biel .Novo. 5.00

3111 PI Lisboa * Panorama de Lisboa visto de S. Pedro d’Alcantara. Edição Costa. Colorido. Circulado. 5.00

3112 PI Lisboa. Palácio Real das Necessidades. Circulado. Edição Tabacaria Costa. 5.00

3113 PI Pedrouços * Lisboa — Rua direita * Villa Garcia. Edição A. Malva. Circulado. 5.00

3114 PI Lisboa. Jardim de S. Pedro de Alcântara. Edição de F. Martins. 6.00

3115 PI Alcobaça – Capela de N. Senhora do Desterro. Postal ilustrado novo a sépia-escuro. 6.00

3116 PI Cascaes – Farol da Guia. Postal ilustrado novo a sépia-escuro. 6.00

3117 PI Caldas da Rainha – Vista Geral. Postal ilustrado novo a sépia. Edição da Comissão de Turismo. Ano 
de 1934.

6.00

3118 PI Câmara Municipal – Guarda. Edição da Tipografia e Oficina de Gravura do Comércio do Porto. 8.00
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3119 PI Temática * Estações Ferroviárias. Valença – Estação do Caminho de Ferro – Interior. Edição de António 
Toga. Circulado com selo Ceres.

12.00

3120 PI Lote com 4 postais ilustrados (3 novos e um circulado) de Tomar, Guimarães e Figueira da Foz. 4.00

3121 PI Braga – Pensionato Escolar Bracarense * Edifício. Circulado. 4.00

3122 PI Costumes Portugueses. Lote com 7 postais ilustrados, com diversas repetições. Lote a ver 5.00

3123 PI Temáticos. Manuel Arriaga + Selos Ceres. Postal ilustrado a cores, com relevo, edição de GLORIA. 8.00

3124 PI Temáticos. Paquetes portugueses. Companhia Colonial de Navegação. 8.00

3125 PI Temáticos. Paquetes portugueses. Companhia Nacional de Navegação. Paquete “Moçambique”. Postal 
ilustrado fotográfico.

8.00

3126 PI Temáticos. Paquetes portugueses. Companhia Colonial de Navegação. N/M “Luanda”. 8.00

3127 PI Temáticos. Paquetes portugueses. Companhia Nacional de Navegação. Paquete “Niassa”. 8.00

3128 PI Temáticos. Paquetes. R. M. S. P. “ARAGUAYA”. Circulado. 8.00

3129 PI Temáticas. Barcos de Guerra. Marine de Guerre Française * Le Sous-Marine “Morse”. + Le Navire Porte-
Avions “Béarn”.

12.00

3130 PI Sociedade de Geografia de Lisboa. Carnet com 10 postais ilustrados a sépia, editados em 1929. B e R. 15.00

3131 PI Tipos do Império Português. Carteira com 12 postais ilustrados a sépia, com desenhos do pintor Eduar-
do Malta, editada pelo Ministério das Colónias.

12.00

3132 PI Cabo Verde. S. Vicente. Ponte da Alfandega., circulado com selo de 10 reis D. Carlos I Mouchon de S. 
Tomé.

6.00

3133 PI Macau. Lote com 5 postais ilustrados coloridos: Temple of fisherfolk; Macau Jai-Alai Casino; The border 
gate separating Macao from China mainland; 400 year anniversary of the Jesuits at Ruins of St, Paul’s 
1964; Floating Casino (Macao Palace).

25.00

3134 PI Um timorense. Postal ilustrado a preto e branco, assinado Nogueira. 6.00

PERFURADOS

3135 Lote Perfurados. Portugal. Conjunto com 13 etiquetas de encomendas postais de farmacêutica, com diferen-
tes franquias. A grande maioria com selos das emissões tipo Caravela, circuladas noas anos de 1950 a 
1952 e perfuradas “S I L - SOCIEDADE INDUSTRIAL FARMACÊUTUCA”.

10.00

3136 8 Perfurados. Portugal. Lote com 6 selos com perfurações: “B.N.U”, “CFP”, “C.U.F.”, “A.I.”, “R&S” e “TOTTA”. 8.00

FISCAIS E VINHETAS

3137 DOC Fiscais. Portugal. Letra de 100 reis, datada de 07.02.1890, com duplo círculo com legenda “Imposto 
do Sello / Letras de Câmbio” e efígie de D. Luís I, em albino + cheque do London & River Plate Bank, 
agência de Lisboa, com sobrecarga “Nullo”.

5.00

3138 Lote Fiscais. Portugal. Lote com 11 letras da Casa Moeda, com Imposto do Selo desde 18$00, incluindo letras 
de 250$00, 400$00 e 1.000$00(4), com estampilhas fiscais diversas com os seguintes valores 70 reis, 
100 reis, 200 reis, 500 reis e 1.000$00, PB 1414, 1417/78 e 1421/s2. Inclui ainda uma letra particular.

5.00

3139 Lote Fiscais. S. Tomé e Príncipe – Lote com 9 letras da Casa Moeda com sobrecarga “S. THOMÉ e PRINCI-
PE”, com Imposto do Selo de 400, 600, 1$000 e 5$000 reis, utilizados. de 1908 a 1922, com adicionais 
de 200, 300, 500, 800(2), 1$000(2), 2$000(4), 3$000 e 6$000 reis, PB 37, 38, 40, 43, 45/47 e 50. Valor 
de catálogo só das estampilhas € 190.00.

30.00

3140 DOC Fiscais. Portugal. Período de Ocupação Espanhola. Papel Selado. Testamento em papel com STO de 3º 
de 34 Maravedis, de 1646, mantendo o brasão de Portugal, como um dos reinos de Espanha.

8.00

3141 DOC Fiscais. Portugal. Papel Selado. Translado de procuração em papel STO “Sello quarto de dez reis / 
1662”, com sobrecarga com STO de selo “IIII / 10 reis / 1863”, para revalidação do papel do ano anterior.

25.00

3142 DOC Fiscais. Portugal. Papel selado. STO de 20 reis da “Junta de Juros”, de formato invulgar, em declaração 
de venda de 28.12.1827.

8.00

3143 DOC Fiscais. Portugal. Papel selado. Intimação em papel com STO oval, azul, “Imposto do Sello / 1902 / 80 
reis” de 09.07.1902. Pouco vulgar.

8.00

3144 DOC Fiscais. Portugal. Papel selado. Atestado médico da Atris Laurentina Santos de 16.08.23, em papel com 
STO circular preto de 30C.

5.00

3145 DOC Fiscais. Portugal. Papel selado. Certidão Notarial de 31.12.1925 em duas folhas de papel selado com 
STO com sobretaxa 1$50 / 1$10, circular a verde, com estampilhas fiscais várias incluindo 2$00 (2), 
PB656. Rara sobretaxa.

12.00

3146 Lote Fiscais. Portugal. Lote com 7 recibos com estampilhas fiscais diversas incluindo PB7, 333(2), 685, 1173, 
1190, 1193 + 12 documentos diversos para treino de alunos de Escola Comercial.

5.00

3147 Lote Fiscais. Portugal e Moçambique. Escudo da República, PB1444/45, 300$00 (par) e 400$00 + Armas do 
Reino * Moçambique, PB IS40/42, 10, 20 e 30 reis + Armas do Reino, com sobrecarga REPUBLICA. PB 
IS67/71, 10, 20, 30, 40 e 50 reis.

5.00

3148 8 Fiscais. Portugal. Lote com 6 fragmentos com estampilhas fiscais do imposto do selo e da contribuição 
industrial.

5.00

3149 Lote Fiscais. Portugal. Classificador com cerca de três centenas de estampilhas fiscais de Portugal, algumas 
francesas e espanholas em estado de novo e usado. Lote a ver.

30.00
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3150 DOC Fiscais. Índia. Papel selado. Requerimento de 26.04.1922 com STO circular castanho de 100 reis. 5.00

3151 DOC Fiscais * Macau. 1942/45 - Nossa Senhora das Misericórdias + Nossa Senhora das Misericórdias, com 
sobrecarga. Recibo selado com estampilha fiscal do imposto do selo de 10 avos verde, PB324 e estam-
pilha da Assistência de 5 avos, PB4. B e R.

20.00

3152 Lote Fiscais. Moçambique. Lote com 6 documentos com várias sobretaxas e estampilhas fiscais “Colónias”, 
com sobretaxas. África, PB149 + Moçambique, PB175, 181/84 e 186/88.

7.00

3153 « Fiscais * Companhia de Moçambique. Armas do Reino. Estampilhas fiscais de Moçambique com sobre-
carga COMP.ª DE MOÇAMBIQUE. PB7, 80 reis verde. Folha completa.

12.00

3154 * Vinhetas. Portugal. 1932/33 - Assistência Nacional aos Tuberculosos + Lusíadas. Sobrescrito circulado 
de Póvoa de Varzim (02.12.32) para Lisboa (03.12.32) com selo de 40c laranja-vermelho, MF520 e 
vinheta castanho/vermelho, emitida para os anos 1932/33.

6.00

3155 * Vinhetas. Portugal. 1930/31 - Assistência Nacional aos Tuberculosos + Ceres * Emissão Londres. So-
brescrito circulado de Braga (28.05.31) para Lisboa (30.05.31) com selos de 4c laranja (par) e 16c ultra-
mar (par), MF398 e 403 e vinheta a vermelho e laranja, emitida para os anos 1930/31.

18.00

3156 * Vinhetas. Portugal. 1930/31 - Assistência Nacional aos Tuberculosos + Ceres * Gravura retocada. So-
brescrito circulado registado da Guarda (02.02.31) para Lisboa (04.02.31) com selo de 80c verde-es-
curo, MF507 e vinheta a castanho e vermelho, emitida para os anos 1930/31. Carimbo tipo francês da 
GUARDA, batido a preto

10.00

3157 * Vinhetas. Portugal. 1930/31 - Assistência Nacional aos Tuberculosos + Ceres * Gravura retocada. 
Sobrescrito circulado de Braga (13.05.31) para Lisboa (14.05.31) com selo de 40c verde-esmeralda, 
MF503 e vinheta a vermelho e laranja, emitida para os anos 1930/31.

8.00

3158 * Vinhetas. Portugal. 1932/33 - Assistência Nacional aos Tuberculosos + Lusíadas. Sobrescrito circulado 
de Aveiro (06.02.33) para Lisboa (07.02.33) com selo de 40c laranja-vermelho, MF520 e vinheta violeta/
vermelho, emitida para os anos 1932/33.

8.00

3159 * Vinhetas. Portugal. 1930/31 - Assistência Nacional aos Tuberculosos + Ceres * Gravura retocada. 
Sobrescrito circulado de Aveiro (26.03.31) para Lisboa (27.03.31) com selo de 40c verde-esmeralda, 
MF503 e vinheta a violeta e vermelho, emitida para os anos 1930/31.

8.00

3160 Lote Vinhetas. Portugal. Centenário dos selos postais de D. Pedro V. Lote composto por dois blocos e 5 
vinhetas com fac-similes dos selos de 5, 25 (2), 50 e 100 reis.

12.00

3161 «««/«« Vinhetas. Portugal. Lote com duas vinhetas: A. Myre Philateliste a verde + Monte Banzão Collares, verde. 5.00

3162 ««« Vinhetas. Portugal. Associação dos Médicos Portugueses. Três vinhetas em azul de 5, 10 e 50 centavos. 6.00

3163 BLC« Vinhetas. Portugal. Dia da Caridade. Bloco completo com 9 vinhetas com imagem de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, em três cores distintas: ardósia, vermelho e verde.

6.00

3164 « Vinhetas. Portugal. Primeiro Centenário da Associação Comercial de Lisboa / 1834 – 1934. Lote com 4 
vinhetas diferentes.

8.00

3165 PI Vinhetas. Portugal * 1947 - Exposição Filatélica do B.E.P. Postal ilustrado circulado com marca de dia 
da exposição (30.06.47) para Lisboa com selo MF673 e vinhetas em vermelho / preto e castanho / azul.

10.00

3166 « Vinhetas. Cinquentenário das Aparições. Fátima. Altar do Mundo Rezemos Pela Paz. Exemplar novo 
sem goma.

5.00

3167 ««« Vinhetas – XV Circuito Internacional de Vila Real * 6 e 7 de Julho de 1968. Exemplar novo, com goma 
original sem charneira. B e R.

5.00

3168 ««« Vinhetas * Festas dos Tabuleiros * Tomar 1956. Bloco com seis vinhetas (3x2), com goma original sem 
charneira. B e R.

8.00

3169 Lote Vinhetas. Portugal. Temáticas de Pintura, Religião e Assistência. Lote com 43 vinhetas do I.A.N.T, de 
1969 (18) e 1970 (25).

5.00

3170 «««/« Vinhetas. Assistência Nacional aos Tuberculosos + Cinquentenário de Nova Lisboa. Lote com seis vinhetas. 6.00

3171 * Vinhetas. Moçambique só é Moçambique porque é Portugal. Exemplar em sobrescrito circulado da Beira 
(19.07.63) para Lisboa, com par de selos de 2$50, MF439.

6.00

CORREIO AÉREO, MARÍTIMO E FERROVIÁRIO

3172 Q 1941 – Lisboa – Saint-Cyr-sur Mer via Barcelona. Sobrescrito circulado registado por via aérea de Lisboa 
(06.04.41) para França (12.04.41) com trânsito por Barcelona (09.08.41) pela Tráfico Aéreo Espanhol 
com o porte de 8$25 para pagar: 1$75 + 1$00 pelos 1.º e 2.º portes do correio ordinários para cartas 
remetidas para o estrangeiro com o peso entre 21 e 40g + 3$50 pelo 2.º porte da sobretaxa do correio 
aéreo para cartas com o mesmo peso + 2$00 pelo prémio de registo.

15.00

3173 Q 1941 – Lisboa – Saint-Cyr-sur Mer via Barcelona. Sobrescrito circulado registado por via aérea de Lisboa 
(29.07.41) para França (04.08.41) com trânsito por Barcelona (31.07.41) pela Tráfico Aéreo Espanhol 
com o porte de 8$25 para pagar: 1$75 + 1$00 pelos 1.º e 2.º portes do correio ordinários para cartas 
remetidas para o estrangeiro com o peso entre 21 e 40g + 3$50 pelo 2.º porte da sobretaxa do correio 
aéreo para cartas com o mesmo peso + 2$00 pelo prémio de registo.

15.00

3174 Q 1941 – Lisboa – França via Barcelona. Sobrescrito circulado registado por via aérea de Lisboa (06.09.41) 
para França (15.09.41) com trânsito por Barcelona (09.09.41) pela Tráfico Aéreo Espanhol com o porte 
de 8$25 para pagar: 1$75 + 1$00 pelos 1.º e 2.º portes do correio ordinários para cartas remetidas para 
o estrangeiro com o peso entre 21 e 40g + 3$50 pelo 2.º porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas 
com o mesmo peso + 2$00 pelo prémio de registo.

15.00

3175 Q 1941 – Lisboa – Saint-Cyr-sur-Mer, via Marselha. Sobrescrito circulado registado por via aérea de Lisboa 
(03.12.41) para França (08.2.41) com trânsito por Marselha pela Air France com o porte de 10$15 para 
pagar: 1$75 + 1$00 + 1 pelos 1.º e 2.º portes do correio ordinários para cartas remetidas para o estran-
geiro com o peso entre 21 e 40g + 5$25 pelo 3.º porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas reme-
tidas via Marselha com o peso de 21 a 30g + 2$00 pelo prémio de registo + §15 de excesso de porte.

15.00
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3176 Q 1941 – Lisboa – Saint-Cyr-sur-Mer via Marselha. Sobrescrito circulado registado por via aérea de Lisboa 
(12.12.41) para França (19.12.41) com trânsito por Marselha pela Air France com o porte de 8$25 para 
pagar: 1$75 + 1$00 pelos 1.º e 2.º portes do correio ordinários para cartas remetidas para o estrangeiro 
com o peso entre 21 e 40g + 3$50 pelo 2.º porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas com o mesmo 
peso + 2$00 pelo prémio de registo.

15.00

3177 Q Correio aéreo * Etiqueta do Aero Clube de Cabo Verde em papel branco com impressão a vermelho, 
obliterada com marca postal. B e R.

10.00

3178 Q 1935 – 1.º Voo sem escalas França – América do Sul, pela Air France. Postal ilustrado comemorativo do 
evento, circulado de Marselha (16.02.35) para a América do Sul, com trânsito pela Praia / Cabo Verde 
(17.02.35).

20.00

3179 Q 1937 - Correio aéreo. 1.º Voo Macau / EUA. Sobrescrito circulado de Macau (28.04.37) para Hong Kong, 
com série completa “Padrões, com sobrecarga), MF CA 1/6.

25.00

3180 * Correio marítimo. Sobrescrito lançado a bordo de paquete da Royal Mail para Vila do Conde com trânsito 
em Lisboa (05.05.13) franquiado com par de selos de 2 ½p (Yvert 143), obliterado com marca de deno-
minação de origem “RIO DE JANEIRO / PAQUEBOT / 3.ª SECÇÃO”, Hosking 1218.

15.00

3181 IC Correio ferroviário. 1949/50 - Caravela. OM116, $50 lilás rosa circulado pela Ambulância / Ramal de 
Lagos (23.09.50) para Queluz (25.09.50).

8.00

3182 * Correio ferroviário. Sobrescrito circulado do Bié (29.08.55) para Parede, com trânsito por Nova Lisboa 
(31.08.55) com par de selos de 2Ags, MF363. Carimbo batido a preto “AMBULÂNCIA LOBITO-VILA 
TEIXEIRA DE SOUSA”.

12.00

3183 8 Correio ferroviário. Carimbo de dupla oval, violeta da “Trans-Zambesia Railway Cº Ltd / BEIRA”, recons-
tituído com 3 selos Lusíadas, montados sobre desenho do carimbo.

9.00

3184 Q 1929/39 – Lote com dois sobrescritos circulados por via aérea: um da Alemanha (19.05.39) para a África 
do Sul, com selo Yvert 459 e outro da Suíça (09.09.29) para França, com selos Yvert CA3 e 6.

8.00

3185 Q 1929 – 1.º Voo Gdansk / Poznan (Polónia). Sobrescrito circulado de Bydgoszcz (01.06.29) para Poznan 
com selo Yvert CA5 e carimbo comemorativo do evento.

10.00

3186 Q Suíça * 1.ª Mala Aérea La Locle a Bale. Sobrescrito circulado de Basel (17.05.10) para Genéve com 
selos Yvert 130(2) , 161 e CA3, com carimbo comemorativo batido a violeta “1ere Poste Aerienne La 
Locle – Bale / 15.V.1926”

10.00

CORREIO MILITAR, CENSURAS E ISENTOS DE FRANQUIA

3187 * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Corpo Expedicionário Português. Sobrescrito circulado isento de franquia 
do CEP/SPC7 (02.08.17) para o Porto (07.08.17) e reexpedido para Afife (09.08.17). Censurado com 
cinta branca “ABERTO / PELA / CENSURA” e carimbo batido a violeta.

12.00

3188 Lote 1914/19 - 1.ª Guerra Mundial. Censuras. Lote com 12 sobrescritos som destino a Vila do Conde, mar-
cados com carimbos da censura portuguesa retangular n.ºs 17 (4), 18, 20, 49, 53, 54 e circular a preto 
do Porto (3). Lote a ver.

25.00

3189 * 1939/45 - 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar a Cabo Verde. Sobrescrito circulado isento de franquia 
de S. Vicente (17.05.44) para Faro (21.05.44), censurado com cinta camurça com legendas a vermelho 
“ABERTO PELA CENSURA MILITAR / LISBOA”, Carimbo de isenção batido a violeta “EXPEDIÇÃO 
MILITAR A CABO VERDE / ISENTO DE FRANQUIA” e carimbo da unidade também batido a violeta 
“R. I. N.º 26 / COMANDO”. Censura em cabo verde manuscrita a vermelho “Censurado por”. B e MR.

20.00

3190 PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Censuras em Moçambique. Postal ilustrado circulado da Beira (18.07.17) 
para Oliveira do Hospital (23.09.17) com selo de 10 reis , tipo Elefantes, da Companhia de Moçambique, 
MF50, censurado na Beira com carimbo batido a violeta “PASSOU PELA CENSURA / BEIRA”.

8.00

3191 PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar a Moçambique. Postal ilustrado circulado isento de 
franquia de Mocímboa da Praia (03.06.17) para Cinfães (30.06.17) e reexpedido para o Porto. Carimbo 
batido a preto “EXPEDIÇÃO / A / MOÇAMBIQUE / CORREIO”.

8.00

3192 PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar a Moçambique. Postal ilustrado circulado isento de 
franquia de Angoche (23.12.18) para Lisboa. Carimbo batido a preto “EXPEDIÇÃO / A / MOÇAMBIQUE 
/ CORREIO”.

8.00

3193 PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar a Moçambique. Postal ilustrado circulado isento de 
franquia de Moçambique (07.10.16) para Lisboa (27.11.16). carimbo batido a preto “EXPEDIÇÃO / A / 
MOÇAMBIQUE / CORREIO”.

15.00

3194 * 1939/45 - 2.ª Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito circulado de Lamego para Ponta Delgada, com 
trânsito por Lisboa (28.09.43) com selo de $50 tipo Caravela. Censurada com carimbo oval a violeta 
“C.M.P.T. / C. 14 / CENSURADO” e cinta camurça com legendas a preto “ABERTO PELA CENRURA 
MILITAR/ LISBOA”.

15.00

3195 * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito circulado da Horta (01.02.??) para Inglaterra, com 
selos tipo Caravela de $05, $20 e $50 E SELOS DA 3.ª Exposição Filatélica de 1$00 e 1$65. Cinta de 
censura de Lisboa e cinta da censura inglesa.

12.00

3196 * 1939/45 - 2.ª Guerra Mundial. Lote com duas cartas circuladas de Beja (08.04.44) e Lisboa (30.01.45) 
para Ponta Delgada, franquiadas cada uma com selos tipo Caravela de $50. Censurados com cinta 
camurça com legendas a vermelho “ABERTO PELA CENSURA MILITAR / LISBOA” e por carimbos 
batidos a violeta.

15.00

3197 * Correio militar. Presença dos Estados Unidos da América nos Açores. Operação Alacrity. “ARMY POST 
OFFICE 406”. Lote com dois sobrescritos circulados da estação postal americana nos Açores em 
06.07.48 e 01.05.50.

20.00

3198 IC 1961/75 – Guerra Colonial. Lote com dois aerogramas circulados de Moçambique para Luanda e Viana 
do Castelo, com marcas da EPM-44, a preto, e da EPM-4, a verde.

4.00
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3199 * Isentos de franquia. Serviço de Socorros a Náufragos. Isentos de Franquia. Circulado isento de franquia 
para Sesimbra (16.01.16).

10.00

PROVAS E ENSAIOS
     Portugal 

3200 PRV 1912 – Ceres. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de Carvalho e 
Silva. MF216, 15c. Prova de cor em lilás vermelho, não denteada.

5.00

3201 PRV 1931 – Lusíadas. MF520, 40c. Prova de cor em lilás-escuro, em cartão, colada sobre bloco de cartolina 
medindo 61x102mm, não denteada, com defeitos.

12.00

3202 PRV 1926/31 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Fragoso. Prova de cor em verde 
e carmim da taxa de 10$00, não emitida, em papel porcelana, denteada.

12.00

3203 PRV 1926/31 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Fragoso. MF545, 95c. Prova de 
cor em verde-amarelo, em bloco medindo 40x38mm, não denteada, papel liso amarelado.

7.00

3204 PRV 1947 – 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. MF691, $30. Prova de cor em cinzento-violeta, 
não denteada, impressa a talhe doce, papel liso médio. Exemplar com ligeiras aflorações de óxido.

8.00

3205 PRV 1951 – 1.º Centenário do Nascimento de Guerra Junqueiro. Desenho de Pedro Guedes. MF729, $50. 
Prova fotográfica ampliada, a preto e branco, não denteada.

10.00

3206 PRV 1951 – 25.º Aniversário da Revolução Nacional de 28 de Maio de 1926. MF740, 2$30. Desenho de Do-
mingos Maria Xavier Rebelo. Prova fotográfica ampliada, a preto e branco, não denteada. 

10.00

3207 PRV 1990 – Europa CEPT * Edifícios do Correio. MF1936, 1938 e 1940. Lote com 3 provas de cor em preto, 
não denteadas, em blocos com 87x72mm. 

8.00

3208 PRV 1994/204 - Europa * Lendas + Europa * Paz e Liberdade + Europa * Portugal + Europa * Férias. MF 
2413/15, 2198, 2276 e 3128. Lote com 6 provas de cunho a preto e branco, não denteadas.

10.00

3209 PRV 1995/97 – Artesanato da Madeira * 2º grupo + 100 Anos da Proclamação de D. Manuel I + 100 Anos do 
Nascimento de Eça de Queiroz + Projeto Vida. MF2284, 2294, 2317 e 2398. Selos originais com traço 
oblíquo a preto no canto inferior direito.

10.00

3210 PRV 1995 – Escultura Portuguesa * Lubrapex’95 * 3.º grupo. MF 2300/2305. Série completa com selos origi-
nais com traço oblíquo a preto no canto inferior direito.

12.00

3211 PRV 1995 – A Arte e os Descobrimentos. MF 2310/15. Série completa com selos originais com traço oblíquo 
a preto no canto inferior direito.

12.00

3212 PRV 1997 – Naus da Carreira da Índia. Fragata D. Fernando II e Glória. MF 2390/93. Série completa com 
selos originais com traço oblíquo a preto no canto inferior esquerdo.

10.00

3213 PRV 1998 – O Mar dos Açores. MF 2533/34. Série completa com traço preto, obliquo, no canto inferior direito 
dos selos. B e R.

8.00

3214 PRV 1918 – Serviço Oficial. Emissão projetada. Alegoria da República. Tipo aprovado. Com indicação “Cen-
tavos”. OM28 1c. cinzento. Bloco com seis provas (3x2), não denteadas, em papel pontinhado. B e R.

15.00

3215 PRV 1922/27 - Porteado. Emissão regular. Unicolor. MF POR40, 50C verde-oliva. Quadra de provas de cor, 
na cor aprovada, não denteada, em papel liso, sem goma.

12.00

3216 PRV 1937/39 - Porteado. Algarismo ladeado por ramos. Desenho de Álvaro Duarte de Almeida e gravura de 
Guilherme Santos. Lote com 4 provas em papel liso, bordos de folha, não denteadas: duas de 10c em 
azul-escuro e violeta e duas de 40c em laranja e azul-escuro. Não catalogadas por OM.

15.00

3217 PRV 1937/39 - Porteado. Algarismo ladeado por ramos. Desenho de Álvaro Duarte de Almeida e gravura de 
Guilherme Santos. MF POR55, 10c. Quadra, bordo de folha, com provas de cor em verde-escuro (cor 
não aprovada para esta taxa), não denteadas, papel liso, sem goma. Não catalogada por OM.

18.00

3218 PRV 1925 - Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. Série completa em quadras de provas den-
teadas, nas cores aprovadas, com furos de segurança da casa impressora. 
 

15.00

     África

3219 PRV África * Emissões gerais. 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 
1/8. Série completa, de provas, retiradas da folha do arquivo da casa impressora Waterlow & Sons, Ltd, 
com furos de segurança. B e R.

20.00

     Companhia de Moçambique

3220 PRV 1895 – Elefantes. MF13, 10 reis. Prova de cor, bordo de folha, em carmim (cor não aprovada para este 
valor), não denteada, em papel porcelana. MB.

8.00

3221 PRV 1918 – Motivos locais. MF128, 20c. Prova de cor, canto de folha, em castanho e preto (cor não aprova-
da), denteada com sobrecarga “WATERLOW & SONS, LTD”.

8.00

SELOS E CORRESPONDÊNCIAS
     Portugal

3222 8 1853 – D. Maria II. MF1, 25 reis, castanho, tipo I, com duas margens de luxo e duas curtas, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “77 – COIMBRA”. Valor de catálogo € 1.600.00.

100.00
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3223 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul. Lote com dois selos com margens normais, um do tipo I e outro do 
tipo II, ambos obliterados com carimbos numéricos, a verde-azul “52 – PORTO”.

12.00

3224 8 Açores * Percursores * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, tipo II, com margens normais, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma “50 – PONTA DELGADA”, tipo 6.8.6. Valor de catálogo € 140.00.

15.00

3225 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul. Lote com 4 selos, com margens curtas na generalidade, três 
deles obliterados com carimbo numérico da 1.ª reforma “192 – BEJA”, tipo 5.10.5, e um com carimbo 
nominativo a preto “BEJA”.

30.00

3226 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, tipo II, com margens curtas, em carta circulada de Esposende 
(27.11.54) para Lisboa, com trânsito pelo Porto (28.11.54). Carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a 
preto “103”, tipo 5.10.5 e nominativo “ESPOZENDE” a preto. Carta com defeitos no papel.

20.00

3227 * 1853 - D. Maria II. MF2, 25 reis azul, tipo II. Exemplar com margens curtas em carta circulada de Lisboa 
(17.08.54) para o Porto (18.08.54).

10.00

3228 8 1853 – D. Maria II. MF3a, 50 reis, verde-amarelo, papel médio, com margens muito curtas, com boa cor 
e relevo, sem reparações e pequena transparência. Valor de catálogo € 1.800.00.

150.00

3229 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis, verde-amarelo, com margens muito curtas, tocando o quadro. Exemplar 
de 2.ª escolha. Valor de catálogo € 300.00.

20.00

3230 8 1853 – D. Maria II. MF4, 100 reis, lilás, com as margens muti curtas, tocando o quadro, usado. Exemplar 
de 2.ª escolha. Valor de catálogo € 600.00.

40.00

3231 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Lote com 3 selos: MF6, 25 reis, azul, com 3 margens de luxo e uma 
curta + MF8, 50 reis, verde-amarelo com margens curtas + MF9, 100 reis, lilás, com margens curtas.

25.00

3232 «« 1855/56 - D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis lilás claro. Exemplar com goma e charneira, FALSO. 12.00

3233 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10, 5 reis, castanho, tipo II, com margens de luxo. Valor 
de catálogo € 125.00.

15.00

3234 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10, 5 reis, castanho-escuro, tipo II, com três margens de 
luxo e uma curta. Valor de catálogo € 170.00.

15.00

3235 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Lote com dois selos. MF10, 5 reis, castanho, tipo II, com 3 
margens de luxo e uma curta + MF13, 25 reis, carmim-rosa, com 3 margens de luxo e uma normal. Valor 
de catálogo € 137.00.

15.00

3236 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF 10/13. Série completa, com margens normais a luxo. 
Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 273,00.

25.00

3237 * 1856/58 — D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf11, 25 reis azul (linhas simples), tipo I em carta datada da 
Régua (05.07.56) para o Porto (06.07.58). Carimbo numérico da 1.ª reforma batido a preto “71 - RÉ-
GUA”, tipo 6.8.6 + nominativo “PEZO DA REGOA”.

15.00

3238 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas, tipo I, com margens de luxo. 
Valor de catálogo € 26.00++

10.00

3239 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, com margens curtas, em carta circulada 
de Serpa (06.06.68) para Lisboa (08.06.68), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, a preto 
“204 – SERPA”, tipo 6.8.6 e nominativo “SERPA”.

20.00

3240 * 1856/58 – d. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, rosa, tipo V, canto de folha restantes duas boas 
margens, em capa de carta não datada circulada de Guimarães para Valença. Carimbo da 1.ª reforma 
“61”, tipo 3.5.3 e nominativo “GUIMARÃES” a preto.

12.00

3241 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim-rosa, tipo V, em carta datada da Torres 
Novas (17.11.59) para o Lisboa, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, a preto “157”, tipo 
4.3.4 e nominativo “TORRES / NOVAS”, a azul.

12.00

3242 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim-rosa, tipo IV, em carta datada da Régua 
(02.06.60) para o Porto (03.06.60), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, a preto “71”, tipo 
3.5.3 e nominativo “REGOA”, a preto.

12.00

3243 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, carmim-rosa, em carta circulada de Tavira 
(06.12.59) para Lisboa, com trânsito por Faro, obliterado com carimbo da 1.ª reforma, batido a preto 
“215 – TAVIRA”, tipo 4.3.4 e nominativo “TAVIRA”, também a preto

10.00

3244 («) 1862/64 – D. Luís I. MF14, 5 reis, castanho, com 3 margens normais e uma curta, tipo III, com goma não 
original. Valor de catálogo € 90.00.

15.00

3245 8 1862/64 – D. Luís I. MF14s, 5 reis, castanho-escuro, com margens curtas, tipo XIII. Valor de catálogo 
€ 50.00.

10.00

3246 «« 1862/64 - D. Luís I. MF14a, 5 reis castanho-escuro, papel liso médio, tipo III. Exemplar com goma origi-
nal e charneira. Com duas margens de luxo e duas normais, sem reparações, com mancha de óxido no 
borda esquerdo. Valor de catálogo € 215.00.

18.00

3247 8 1862/64 – D. Luís I. MF 14/18. Série completa, com boas margens na generalidade. Valor de catálogo 
€ 420.00.

45.00

3248 8 1862/64 – D. Luís I. MF 14/18. Série completa, usada, com margens normais a curtas. Valor de catálogo 
€ 416.00.

25.00

3249 « 1862/64 – D. Luís I. MF15, 10 reis amarelo-laranja. Exemplar sem goma, com margens de luxo. Valor 
de catálogo € 110.00.

20.00

3250 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, rosa. Dois exemplares usados, tipo V, com margens de luxo, oblite-
rados com carimbos de pontos “1 – LISBOA”.

5.00

3251 8 1862/64 – D. Luís I. MF17, 50 reis, verde-amarelo, com margens de luxo, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 140.00.

15.00
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3252 8 1862/64 – D. Luís I. MF17, 50 reis, verde-amarelo, com margens de luxo, com ligeira transparência no 
bordo superior, não afetando o quadro. Valor de catálogo € 140.00.

12.00

3253 « 1866/70 – D. Luís I. Fita direita, não denteados. MF19, 5 reis, preto, tipo I. Exemplar sem goma, com 
margens de luxo. Valor de catálogo € 90.00.

20.00

3254 8 1866/67 - D. Luís I. Fita direita, não denteados. MF19, 5 reis preto, papel liso. Lote com dois selos, am-
bos com duas margens de luxo e duas normais, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, tipo 
4.3.4, batidos a preto “56 - Braga” e “103 - Barcelos”. Valor de catálogo € 34.00.

10.00

3255 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF21, 20 bistre. Par vertical, com margens normais, 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma “106 — VILA REAL”. Valor de catálogo € 230,00.

20.00

3256 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF24, 80 reis laranja. Exemplar com 3 margens de luxo 
e uma normal. Valor de catálogo € 120.00.

12.00

3257 ««« 1866/67 - D. Luís I, fita curva, não denteados. MF26, 120 reis azul. Exemplar FALSO ITALIANO, com 
goma original sem charneira.

15.00

3258 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Lote com 4 selos: MF19, 5 reis, preto + MF22, 25 reis, 
carmim-rosa + MF23, 50 reis, verde-amarelo + MF26, 120 reis, azul. Selos com as margens curtas na 
sua generalidade.

20.00

3259 «« 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. MF29, 20 reis bistre, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, com goma original e charneira, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido e com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 520.00.

40.00

3260 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 reis, carmim-rosa, com REPINTE, obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma “165 - ELVAS”, tipo 3.5.3. Certificado de peritagem do NFACP.

12.00

3261 * 1867/70 – D. Luís I, Fita curva, denteados. MF30, 25 reis, carmim-rosa em carta circulada da Figueira da 
Foz para o Porto (15.04.68). Carimbo numérico da 1.ª reforma a sépia “87 – FIGUEIRA DA FOZ”. Tipo 
4.3.4 + nominativo a sépia “FIGUEIRA”.

12.00

3262 * 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40, 25 reis carmim, papel liso, denteado 12 ¾. Dois selos em carta 
circulada de Vila Real de S. António (13.08.74) para Lisboa (15.08.74). Carimbo numérico da 2.ª reforma 
“220” e nominativo “V.A R. DE S. ANT.O, ambos a preto.

12.00

3263 * 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 reis rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo IV, em 
carta circulada de Mértola (21.04.68) para Lisboa (22.04.68) com trânsito por Beja (22.04.68), obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma a preto “199 - MERTOLA”, tipo 4.3.4 e nominativo “MERTOLA”. 
Nome do destinatário recortado.

12.00

3264 * 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 reis rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo XIII, 
em carta circulada de Vila Real de S. António (16.06.69) para Lisboa (18.06.69) com trânsito por Faro 
(17.06.69), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma a preto “219 - VILA REAL DE S. ANTÓNIO”, 
tipo 4.3.4 e nominativo “V.ª R. DE S. ANT.”. 

14.00

3265 («) 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. MF32, 80 reis laranja vermelho, papel liso, denteado 12 ¾. 
Selo novo, com goma não original, sem reparações, com um dente curto, com boa cor e relevo. Valor 
de catálogo € 195.00.

55.00

3266 8 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. MF33b, 100 reis lilás malva, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
II. Exemplar usado, sem reparações, com denteado retocado no bordo esquerdo e dois pontos de óxido, 
com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 195.00.

24.00

3267 ««« 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF37a, 10 reis amarelo-laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II. Exem-
plar com goma original, e sinal de charneira, sem reparações e com um ponto de óxido num dente. Valor 
de catálogo € 170.00.

36.00

3268 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF37a, 10 reis amarelo-laranja, papel liso, tipo I. Lote com dois selos 
usados, em denteados 12 ¾ e 13 ½, sem reparações e com ligeira transparência o selo com denteado 
13 ½. Valor de catálogo € 118.00.

24.00

3269 «« 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF38, 15 reis castanho-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar 
com goma original e charneira. Valor de catálogo € 185.00.

20.00

3270 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF40al, 25 reis rosa, papel liso, denteado 14. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 60.00.

10.00

3271 * 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40, 25 reis carmim, papel liso, com o denteado aparado à tesoura, em 
carta datada de Barrancos (16.07.71) para Lisboa. Carimbo nominativo “MOURA” a preto.

10.00

3272 * 1870/76 – D. Luís I, Fita direita. MF40, 25 reis carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em carta circula-
da do Porto (17.03.76) para Moncorvo.

5.00

3273 * 1870/76 – D. Luís I, Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em carta cir-
culada de Vila Real de S. António (01.08.71) para Lisboa (04.08.71) com trânsito por Faro (02.08.71). 
Carimbo numérico da 2.ª reforma “220” e nominativo “VA R. DE S. ANTº”.

15.00

3274 * 1870/76 – D. Luís I, Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, em carta circu-
lada da Figueira da Foz (04.01.79). Carimbo numérico da 2.ª reforma a preto “93 – FIGUEIRA DA FOZ” 
+ nominativo a preto “FIGUEIRA / DA FOZ”.

15.00

3275 * 1870/76 – D. Luís I, Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo III. Dois 
selos em carta circulada do Porto (21.06.71) para Lisboa.

8.00

3276 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF40au, 25 reis rosa, papel costelado na frente, denteado 12 ¾. Exem-
plar usado, sem reparações, com leve vinco num canto, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 45.00.

15.00

3277 8 1870/76 - D. Luís I, fita direita. MF42i, 80 reis, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I, com perfuração da 
telegrafia elétrica. Valor de catálogo € 33.00.

5.00

3278 FRG 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF43, 100 reis lilás-cinzento, papel liso, denteado 12 ¾. Par horizontal em 
fragmento de sobrescrito obliterado com carimbo de duplo círculo da “R.A. NORTE / I / 11 AGO 80”. MB.

20.00
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3279 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF43b, 100 reis lilás cinzento, papel liso, denteado 13 1/2. tipo I. Exem-
plar usado, sem reparações, com vestígios de óxido, obliterado com carimbo nominal batido a preto de 
“POVOA DE VARZIM”.

38.00

3280 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF43f, 100 reis lilás claro, papel porcelana, denteado 12 ¾. Lote com 
3 selos usados, sem reparações e um deles com um canto curto, obliterados com carimbos nominais 
batidos a preto “NAZARETH”, “CEZIMBRA” e “PENAFIEL”.

28.00

3281 « 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF43g, 100 reis lilás claro, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par vertical, sem 
goma, sem goma, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor e relevo. Valor de catálogo € 112.00.

15.00

3282 * 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF43k, 100 reis lilás claro, tipo II, denteado 13 ½, papel porcelana em 
sobrescrito circulado de Lisboa (12.11.84) para o Rio de Janeiro (09.12.84). Sobrescrito com pequeno 
rasgo e selo com defeito.

20.00

3283 « 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF44, 120 reis azul, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, sem reparações, com transparência. Valor de catálogo € 132.00.

20.00

3284 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF45, 150 reis azul-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 220.00.

26.00

3285 «« 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF47, 300 reis violeta, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar com 
goma original e charneira, sem reparações, mas com vestígios de óxido, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 600.00.

130.00

3286 8 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF49/51. Série completa em denteado 12 ¾, com exceção 
selo de 50 reis em denteado 13 ½, papel liso, com vestígios de óxido. Inclui selos de 10 reis em verde-
-amarelo e verde-azul. Valor de catálogo € 780,00.

45.00

3287 («) 1879/80 - D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF49d, 10 reis verde-azul, tipo II, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, com goma não original e leves vestígios de óxido. Valor de catálogo € 500.00.

50.00

3288 8 1879/80 – D. Luís I, fita direita. Novas cores. MF50a, 50 reis azul-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II. 
Exemplar usado, com defeito de impressão “barra azul claro” em “I” de “REIS”. Valor de catálogo € 95.00.

25.00

3289 («) 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF49, 10 reis, verde-amarelo, denteado 12 ¾, papel liso 
+ MF50b, 50 reis, azul, papel liso, denteado 13 ½. Ambos com goma não original. Selo de 50 reis com 
certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 350.00.

35.00

3290 * 1882/83 - D. Luís I, de frente. MF57a, 25 reis castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par horizontal 
em carta circulada de Braga (06.02.86) para o Porto.

8.00

3291 («) 1884/87 - D. Luís I. De frente. Novos valores. MF 60/63, 10 reis verde, 20 reis rosa, 25 reis violeta e 50 
reis azul. Exemplares em papel porcelana, denteado 11 ¾, com goma não original e vestígios de char-
neira, com muito ligeira transparência no selo de 25 reis. Valor de catálogo € 99,00.

20.00

3292 8 1884/87 – D. Luís I, de frente. Novos valores. Lote com 3 selos em papel porcelana, denteado 11 ¾: 
MF60, 5 reis + MF63 em lilás-rosa e violeta-azul. Valor de catálogo € 55.00.

8.00

3293 ««/(«) 1884 - D. Luís I, fita direita. Nova cor e valor. MF 66/67. Série completa em denteado 13 ½. Selo de 20 
reis em papel porcelana, goma original e charneira e ponto de óxido no verso + selo de 1000 reis em 
papel liso, goma não original com aflorações de óxido no verso. Valor de catálogo € 845.00.

85.00

3294 8 1884 – D. Luís I, fita direita. Nova cor e valor. MF 66/67. Série completa, usada, em denteado 12 ¾. Valor 
de catálogo € 283.00.

25.00

3295 8 1884 – D. Luís I, fita direita. Nova cor e valor. MF67, 1000 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾. Exem-
plar usado sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 185.00.

20.00

3296 («) 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF68/79. Série completa, com selos novos e goma não original 
em denteado 12 ¾, com exceção selos de 5, 25 e 50 reis em denteado 11 ¾ e selos de 150 e 300 reis 
em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 790.00.

75.00

3297 8 1892/93 – D. Carlos I. Tipo Diogo Neto. Lote com dois selos em papel porcelana: MF73, 100 reis, den-
teado 11 ¾ + MF78, 200 reis, denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 108.00.

12.00

3298 «« 1892/93 – D. Carlos, tipo Diogo Neto. MF78, 200 reis azul s/ azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar com goma original e charneira, com dois pontos de óxido no verso. Valor de catálogo € 280.00.

22.00

3299 («) 1892/93 – D. Luís I. Sobrecarga “PROVISORIO”. MF80/97. Série completa com selos novos, goma não 
original. Valor de catálogo € 1.415.00.

125.00

3300 («) 1892/93 – D. Luís I. Sobrecarga PROVISORIO. MF 80/96. Série incompleta, faltando MF97. Exemplares 
com goma não original. Valor de catálogo € 1.500.00. Lote a ver.

150.00

3301 8 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. Lote com 3 selos: MF80, 5 reis, sobrecarga a) + 
MF81, 10 reis, sobrecarga b) + MF82, 5 reis, sobrecarga c. Valor de catálogo € 34.00.

5.00

3302 8 1892/93 - D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. MF83, 10 reis verde, sobrecarga c. Quadra usada. 
Valor de catálogo € 96.00.

10.00

3303 8 1892/93 - D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. MF93, 50 reis, sobrecarga d. Exemplar usado, com 
a sobrecarga FALSA.

5.00

3304 8 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. MF 98/110. Série completa usada. Valor 
de catálogo € 600.00.

50.00

3305 ««« 1895/96 - D. Carlos I Mouchon. MF126, 2 ½ reis, cinzento. Quadra com selos novos, goma original sem 
charneira, sem reparações, com dois pequenos pontos de óxido num dos selos, com a impressão da 
taxa DESLOCADA.

12.00

3306 ««« 1895 - D. Carlos I Mouchon. MF127, 5 reis laranja. Quadra nova, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, SEM IMPRESSÃO DA TAXA.

12.00

3307 « 1895/96 - D. Carlos I Mouchon. Lote composto por selos, nas cores de cinzento, laranja, verde-amarelo 
e carmim, aprovadas para as taxas de 2 ½ reis, 5 reis, 10 reis e 25 reis, MF126/128 e 141, SEM IM-
PRESSÃO DA TAXA.

20.00
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3308 «« 1895/1905 - D. Carlos I Mouchon. Lote com quatro selos novos comas cores cinzenta, verde, carmim e 
ultramar correspondente aos selos de 2 ½ reis MF126, 10 reis, MF128, 25 reis, MF141 e 50 reis, MF142. 
Todos SEM IMPRESSÃO DO VALOR.

15.00

3309 «/8 1895/1905 - D. Carlos I Mouchon. Lote com três selos das taxas de 2 ½ reis, cinzento, 25 reis verde azul 
e 50 reis ultramar, MF126, 131 e 142, os primeiros dois em estado de usado e o outro em estado de 
novo, sem defeitos nem reparações, com impressão da taxa DESLOCADA.

12.00

3310 IMP 1895/96 - D. Carlos I Mouchon. MF128, 10 reis verde-amarelo. Exemplar em capa de Relatório e Con-
tas de Banco Comercial do Porto, circulado do Porto (01.02.07) para Braga, para pagar o 2.º porte de 
impressos com peso entre 50 e 100g, circulados internamente.

12.00

3311 * 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim, em sobrescrito publicitário (Arte Deco” circu-
lada do Porto (15.01.09) para Leiria (16.01.09). MB.

6.00

3312 «/(«) 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF148/155. Série completa 
com goma não original ou sem goma.

10.00

3313 ««/(«) 1898 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 148/155. Série completa, 
com goma original (exceto selos de 2 ½ e 5 reis com goma não original) e charneira. Valor de catálogo 
€ 306.00.

15.00

3314 IMP 1910 – D. Manuel II. MF157, 5 reis preto, em separata publicitária da Revista “O Ocidente”, com publici-
dade diversa, incluindo datas de saídas dos vapores para África.

8.00

3315 «« 1910 — D. Manuel II. MF 158/169. Série completa com goma original e ligeira charneira. Série de ótima 
qualidade. Valor de catálogo € 160,00.

50.00

3316 «« 1910 – D. Manuel II. MF 156/164. Série incompleta, faltando selos de 100 e 1000 reis. Valor de catálogo 
€ 155.00.

15.00

3317 ««/(«) 1910 – D. Manuel II. MF 170/183. Série incompleta, faltando selo de 75 e 1000 reis. Maioria dos selos 
com goma não original. Valor de catálogo € 91.00.

8.00

3318 ««« 1911 – D. Carlos Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 170/174 + 176/179. 
Lote com 9 quadras com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 420.00.

40.00

3319 «« 1910 — D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF 170/183. Série completa com goma original e 
ligeira charneira. Série de ótima qualidade. Valor de catálogo € 130,00.

40.00

3320 ««« 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF174, 20 reis, carmim. Quadra com goma original 
sem charneira. Um selo com ponto de óxido. Valor de catálogo € 60.00.

6.00

3321 Lote 1910 - D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Lote composto por quadra + 2 selos de 15 reis, selos 
isolados de 20 reis, 2x100 reis, 2x200 reis, 300 reis e 1.000 reis (««), com sobrecargas ligeiramente 
deslocadas.

30.00

3322 8 1910 — D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF 170/183. Série completa usada. Exemplares de 
ótima qualidade. Valor de catálogo € 130,00.

30.00

3323 « 1910/11 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA + 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Ma-
rítimo para a índia, com sobrecarga RE*UBLICA sobre Selos Postais e de Porteado do Continente. Lote 
composto por sobrescrito circulado de Lisboa para o Porto com selos de 2 ½ reis, violeta, MF170 e 2 ½ 
reis, verde, MF184 + postal ilustrado circulado para a Bélgica com selos de 5 reis, preto, MF185 e 15 s/ 
5 reis, vermelho, MF192.

5.00

3324 «/(«) 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA 
sobre selos postais do Continente. MF184/191. Série completa com goma não original ou sem goma.

18.00

3325 « 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA 
sobre selos postais do Continente. MF184b, 2 ½ reis verde-azul. Exemplar sem goma, com vestígios de 
óxido no verso, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 30.00.

6.00

3326 8 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA, 
sobre selos postais do Continente. MF186, 25 reis. Exemplar usado com a SOBRECARGA DESLOCADA.

6.00

3327 * 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a índia, com sobrecarga RE*UBLICA 
sobre Selos Postais e de Porteado do Continente. Lote composto por sobrescrito circulado de Lisboa 
(10.02.12) para a Alemanha com dois selos de 25 reis, MF186 + postal ilustrado circulado no Porto 
(28.02.12) com dois selos de 5 reis, MF192.

5.00

3328 («) 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA 
sobre selos do Porteado do Continente. MF 192/197. Série completa, nova, com goma não original, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 340.00.

65.00

3329 «« 1915 - Ceres. MF 206/216. Série completa em papel pontinhado, denteado 15x14, goma original e char-
neira. Valor de catálogo € 104.10.

12.00

3330 («) 1912 — Ceres. Mf208, 1C verde, denteado 15x14, papel acetinado. Quadra. Selos sem goma original. 5.00

3331 */PI 1912 – Ceres + Ceres, com sobrecarga “ASSISTÊNCIA”. Lote com 3 bilhetes-postais e um sobrescritos 
com selos de ½ c, MF207 e 1c, MF208 e 1c, MF IP3. Com variedades de clichés não catalogados. 

12.00

3332 PI 1912/29 – Ceres + Ceres, com sobretaxa + Ceres, com sobrecarga. Lote com 5 postais ilustrados, 
franquiados com selos tipo Ceres, MF208, 221, 458 e 488, com variedades de clichés não catalogados.

10.00

3333 « 1912 – Ceres. MF209, 1 ½ c, castanho, denteado 15x14. Lote composto por bloco de 6 selos (3x2) em 
papel porcelana médio e quadra em papel porcelana espesso. Exemplares sem goma.

15.00

3334 * 1912 – Ceres. MF211, 2 ½ c, violeta-escuro, papel porcelana, denteado 15x14 em sobrescrito publicitá-
rio circulado de Lisboa (17.07.12) para Dominguiso, com trânsito por Tortosendo (18.07.12). Selo com 
variedade de cliché não catalogada (traços à direita do busto)..

10.00

3335 «««/«« 1912 - Ceres. MF213, 7 ½ c bistre, papel porcelana, denteado 15x14. Quadra com goma original, selos 
superiores com charneira e selos inferiores sem charneira, sem reparações, com pontos de óxido no 
verso. Valor de catálogo € 520.00.

50.00



113

3336 8 1912 - Ceres. MF213, 7 ½ bistre, papel porcelana médio, denteado 15x14. Exemplar usado obliterado 
por carimbo batido a vermelho, em utilização fiscal.

4.00

3337 * 1920 - Ceres. MF215g, 10c tijolo, papel liso espesso, denteado 15x14. Lote com dois sobrescritos, am-
bos circulados do Porto em 30.11.21 e 15.10.21 para a Alemanha, o primeiro com quadra perfazendo o 
porte de 40c e o segundo com quadra + para perfazendo o porte de 60c.

25.00

3338 ««/8 1912 – Ceres. MF217, 20c, chocolate s/ verde, papel porcelana colorido espesso, denteado 15X14. Lote 
composto por par horizontal + dois selos isolados, com goma original e charneira + dois selos em estado 
de usado. Valor de catálogo € 146.40.

20.00

3339 8 1920 - Ceres. MF219c, 50c laranja s/ salmão, denteado 12x11 ½, papel porcelana colorido. Par horizon-
tal usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 84.00.

8.00

3340 «« 1917/20 - Ceres. MF 221/234. Série completa em papel pontinhado, denteado 15x14, goma original e 
charneira. Valor de catálogo € 73.00.

10.00

3341 ««« 1917/20 - Ceres. Novas taxas e cores. MF221, 1c castanho, papel pontinhado, denteado 12x11 ½. Bloco 
com 6 selos, com goma original sem charneira, com ligeiras aflorações de óxido no verso, com varieda-
de de cliché MM XXXV no 3.º selo.

10.00

3342 ««« 1917/20 - Ceres. Novas taxas e cores. MF221, 1c castanho, papel pontinhado, denteado 15x14. Quadra 
com goma original sem charneira, com aflorações de óxido no verso, com variedade de cliché MM LXVI 
no 4.º selo.

10.00

3343 8 1917/20 - Ceres. Novas taxas e cores. MF221c, 1c castanho, denteado 15x14, papel espesso. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com variedade de cliché “CQRREIO”. Valor de catálogo € 90.00.

10.00

3344 «« 1917/20 - Ceres. Novas taxas e cores. MF221j, 1c castanho, denteado 12x11 ½, papel cartolina. Exem-
plar novo sem goma, sem reparações e com ponto de óxido na frente com variedade de cliché “CQR-
REIO”. Valor de catálogo € 220.00.

30.00

3345 * 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF221, 1c, castanho, papel liso, denteado 15x14. Bloco com 
10 selos (5x2) circulado de Coimbra (10.10.21) para Lisboa, com o denteado ligeiramente deslocado.

12.00

3346 PI 1917/20 - Ceres. Novas taxas e cores. Postal ilustrado circulado de Lisboa (10.05.21) para a Alemanha, 
com dois selos de 3c carmim MF224 e 30c castanho-amarelo, MF242, todos em papel liso, denteado 
12x11 ½.

15.00

3347 8 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF226e, 4c verde amarelo, denteado 12x11 ½. Exemplar com 
variedade “4 GROSSO”. Valor de catálogo € 250,00.

25.00

3348 ««/« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF226f + 226g, 4c verde, papel cartolina em denteados 15x14 
(sem goma original e ponto de óxido) e 12x11 ½ (com ponto de óxido). Valor de catálogo € 250,00.

20.00

3349 ««« 1917/23 - Ceres. Novas taxas e cores. Lote composto por: MF229b, 7 ½ c azul, denteado 12x11 ½ em 
bloco com 97 selos + MF242, 30c castanho-amarelo, denteado 12x11 ½ em bloco com 140 selos + 
MF254, 20c verde, denteado 12x11 ½ em bloco de 100 selos. Valor de catálogo € 746.50.

60.00

3350 8 1917/20 — Ceres. MF233a, 20c castanho s/ salmão, denteado 12x11 ½. Par horizontal. Valor de catá-
logo € 400,00.

45.00

3351 PI 1920/22 – Ceres. Novas taxas e cores. MF236e, 6c, rosa claro, denteado 12x11 ½, papel cartolina, em 
postal ilustrado circulado de Vizela (05.09.21) para o Porto.

10.00

3352 «/8 1920/23 - Ceres. Novas tacas e cores. Lote composto por selo de 20c chocolate, denteado 15x14, 
MF240b + selo de 1$50, ardósia, denteado 12x11 ½, MF259. Ambos com o DENTEADO DESLOCADO.

20.00

3353 8 1920/22 - Ceres. Novas taxas e cores. MF240b, 20c chocolate, papel liso, denteado 15x14, em estado 
de usado, com DESLOCAÇÃO DO DENTEADO.

5.00

3354 8 1920/22 – Ceres. Novas taxas e cores. MF248c, 1E violeta claro, papel acetinado fino, denteado 15x14. 
Exemplar com muito ligeiro ponto de óxido. Valor de catálogo € 170,00.

12.00

3355 ««« 1920/22 - Ceres. Novas taxas e cores. Lote composto por bloco 20 selos de 80c lilás rosa, denteado 
15x14, papel liso, MF246a, e de 18 selos de 1E violeta claro, dentado 12x11 ½, papel liso, MF248. 
Exemplares com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 410.00.

40.00

3356 ««« 1920/22 - Ceres. Novas taxas e cores. MF249, 1$10, bistre, papel liso médio, denteado 12x11 ½. Bloco 
com 36 selos com goma original sem charneira, bordo inferior de folha. Valor de catálogo € 570.00.

50.00

3357 ««« 1920/22 - Ceres. Novas taxas e cores. MF249, 1$10, bistre, papel liso médio, denteado 12x11 ½. Bloco 
com 10 selos com goma original sem charneira, bordo inferior de folha. Valor de catálogo € 150.00.

20.00

3358 * 1923 - Ceres. Novas taxas e cores. MF252, 5c sépia esverdeado. Lote composto por dois sobrescri-
tos circulados abertos como impressos, com dois selos cada, ambos circulados de Lisboa (03.06.26 e 
23.12.26) para Tábua.

12.00

3359 * 1915/23 – Ceres + Ceres. Novas taxas e cores + Imposto Postal * Para os Pobres. Sobrescrito circulado 
de Avenida /Lisboa (21.08.23) para Pedras Salgadas (22.08.23) com selos de 10c, tijolo, denteado 12x11 
½, MF215, com variedade de cliché XXII + 25c rosa, MF255 + selo do Imposto Postal de 1c, MF IP7.

7.00

3360 «««/«« 1923/29 - Ceres. Novas taxas e cores + Ceres, com sobretaxa. Lote composto por par de selos de 1$50 
ardósia, MF259, com goma original sem charneira + selo de 2E verde-cinzento, MF292, com goma 
original e charneira + 10c s/ 4c verde, denteado 12x11 ½, com barra partida e variedade de cliché não 
catalogada. Valor de catálogo € 220.00.

40.00

3361 * 1924/26 – Ceres: Novas taxas e cores. MF283, 40c, chocolate. Lote com 3 sobrescritos circulados com 
selos com variedades de clichés MM VIII, XXXI e XVIII.

8.00

3362 «««/«« 1924/26 - Ceres. Novas taxas e cores. MF 296, 5E verde-esmeralda. Quadra com goma original, dois 
selos com charneira e dois sem charneira. Exemplar sem reparações, com ligeiras aflorações de óxido 
no verso e goma com pequenos defeitos. Valor de catálogo € 466,00.

40.00

3363 «« 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. MF 299/329. Série completa. Valor de catá-
logo € 100.00.

15.00
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3364 «« 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. MF 299/329. Série completa com goma 
original sem charneira, com exceção selo de 64c sem goma e com pontos de óxido em 4 selos. Valor 
de catálogo € 100.00.

15.00

3365 «« 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. MF 330/360. Série completa com goma 
original e charneira, com 3 selos com pontos de óxido. Valor de catálogo € 442.00.

45.00

3366 PM 1925 – Centenário de Camilo Castelo Branco. MF339, violeta-cinzento (Gabinete de Trabalho de Camilo 
Castelo Branco). Exemplar em postal ilustrado concordante, obliterado com marca do dia de Vila Nova 
de Famalicão (26.03.25).

25.00

3367 PI 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Selos de recurso. MF340, 25c carmim, em 
postal ilustrado circulado de Cascais (02.12.34) para Lisboa. 

15.00

3368 * 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Selos de recurso. MF353, 1$60, azul-
-escuro, em sobrescrito circulado do Porto (20.06.34) para Inglaterra.

25.00

3369 * 1926 – Ceres. Emissão Londres. Bilhete-carta publicitária do Paquete “CARINTHIA” lançado na caixa de 
correio a bordo do paquete e apresentado nos correios do Funchal (03.02.31) para os EUA com selos de 
16c e 80c MF403 e 410, para pagar o porte simples para bilhetes-postais remetidos para o estrangeiro.

10.00

3370 * 1926 – Ceres. Emissão Londres. MF413, 1$20, bistre, em sobrescrito circulado registado de Lisboa 
(27.02.28) para Luanda.

10.00

3371 «« 1927 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. MF 420/434. Série completa. Valor de catálogo € 140.00. 20.00

3372 «« 1927 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. MF 420/427. Série completa com goma original e 
charneira. Valor de catálogo € 140.00.

20.00

3373 * 1927 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. MF429, 40c, verde-amarelo em sobrescrito circulado 
de Lisboa (29.11.27 – 1.º dia de circulação) para o Porto. Sobrescrito com pequenos defeitos, provoca-
dos na abertura.

12.00

3374 «« 1928 – Independência de Portugal * 3.ª emissão. MF 435/442. Série completa com goma original e 
charneira. Valor de catálogo € 175.00.

20.00

3375 8 1928 – Independência de Portugal * 3.ª emissão. MF 435/450. Série completa. Valor de catálogo € 210.00. 25.00

3376 «« 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF452, 4c s/ 30c, castanho, denteado 12x11 ½, papel liso espesso. 
Exemplar novo com defeito de impressão.

10.00

3377 «« 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. Lote composto por: MF467g, 40c s/ 2c amarelo em par horizontal com 
barramento XI no primeiro selo + 3 selos isolados de 40 s/ 3c, azul, MF469g e 469h, com variedades de 
barramento IX, X e barramento partido. Valor de catálogo € 130.00.

15.00

3378 * 1934 - Ceres * Gravura retocada + Lusíadas. Sobrescrito circulado do Porto (04.02.34) para Inglaterra 
com selos tipo Ceres de 5c e 4x6c, MF 496/497 + selos tipo Lusíadas de 2x4c, 25c, 30c e 2x40c, MF513, 
519, 544, 520. Selos Ceres utilizados em 2.º período de circulação como selos de recurso.

15.00

3379 * 1931 - Lusíadas. Sobrescrito circulado aberto, como impresso, de pela Ambulância Ferroviária CAS-
CAIS IV (17.12.31) para Londres e reexpedido para Jersey, com selos de 4c, 5c, 6c e 10c, MF 513/516, 
totalizando o porte de 25c correspondente ao primeiro porte para impressos remetidos para o estran-
geiro com o peso até 50g.

20.00

3380 ««« 1931 - 7.º Centenário da Morte de S. António de Lisboa. MF531 + 531ª, 15C lilás-vermelho. Par vertical 
novo, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com variedade “CORRFIO”, no 
selo inferior. Valor de catálogo € 54.00.

10.00

3381 «««/8 1931 – 7.º Centenário da Morte de S. António. MF531a, 15c, lilás vermelho. Lote com dois selos, um em 
estado de novo, sem charneira e outro usado, com a variedade “CORRFIO”. Valor de catálogo € 68.00.

8.00

3382 «« 1931 - 5.º Centenário da Morte de Nuno Alvares Pereira. MF 537/542. Série completa com goma original 
e charneira. Valor de catálogo € 330.00.

35.00

3383 «« 1931 - 5.º Centenário da Morte de Nuno Alvares Cabral. MF540, 75c carmim. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem reparações, com dois pontos de óxido no verso, com a TAXA DESLOCADA.

12.00

3384 * 1935 – Lusíadas + Ceres, com sobrecarga AÇORES * Selos de recurso no Continente. Sobrescrito 
circulado de Lisboa (06.06.35) para França com selo de 25c, MF543 e par de selos de 75c, MF307.

15.00

3385 «« 1933 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira, com sobretaxa. MF  548/559. Série comple-
ta com goma original e charneira. Valor de catálogo € 52.00.

6.00

3386 PM 1933 – 7.º Centenário da Morte de S. António, com sobretaxa. MF556, 40 s/ 25c verde (Pia batismal da 
Sé de Lisboa). Exemplar em postal ilustrado concordante, obliterado com marca do dia da 1.ª secção 
de Lisboa Central (10.11.33).

40.00

3387 ««« 1935/41 – Tudo pela Nação. MF570, $25 azul. Bloco com 15 selos (5x3) com goma original sem char-
neira, sem reparações nem defeitos (apenas com um dente curto num selo). Valor de catálogo € 330,00.

35.00

3388 («) 1940 – Legião Portuguesa. MF 583/590. Série completa, com goma não original. Valor de catálogo € 228,00. 15.00

3389 FDC 1940 – 1.º Centenário do Selo Postal + Legião Portuguesa. FM 599/606. Série completa em sobrescrito 
circulado de Lisboa (11.08.40) para Nova York (15.08.40), incluindo selo de 5c MF583. O catálogo espe-
cializado refere a data de 12.08.40 como a data de início de circulação, porém este FDC é prova de que 
os selos já estariam disponíveis ao público um dia antes. B e MR.

25.00

3390 «« 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF 607/616. Série completa com goma original e charnei-
ra. Valor de catálogo € 134.00.

15.00

3391 PM 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF608, $05 (Tricana * Coimbra). Exemplar concordante 
com postal ilustrado, obliterados com marca de dia de Coimbra (08.12.41).

6.00

3392 PM 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF612, $40 (Varina). Exemplar concordante com postal 
ilustrado, obliterados com marca de dia de Aveiro (19.12.41).

6.00
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3393 PM 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF614, 1$00, vermelho (Mulher Minhota). Exemplar em 
postal ilustrado concordante, obliterado com marca do dia de Viana do Castelo (20.12.41).

25.00

3394 ««« 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF616, 2$00 laranja. Bloco com 10 selos, com vestígios 
de óxido no verso. Lote a ver. Valor de catálogo € 1.320,00.

35.00

3395 PM 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF616, 2$00, laranja (Ceifeira – Alentejo). Exemplar em 
postal ilustrado concordante, obliterado com marca do dia de Évora (19.12.41).

35.00

3396 «««/«« 1943 — Caravela. MF 617/633. Série completa, com goma original sem charneira, com exceção dos 
selos de 2$50 e 3$50 com sinal de charneira. Valor de catálogo € 1.670,00.

100.00

3397 «««/«« 1943 – Caravela. MF 617/633. Série incompleta (falta selo de 1$75) com goma original e charneira, sem 
charneira os últimos quatro valores. Valor de catálogo € 1.500.00.

125.00

3398 «« 1943 – Caravela. MF 617/632. Série incompleta. Falta selo de 50$00. Valor de catálogo € 305.00. 30.00

3399 * 1943/49 – Caravela + Dinastia de Avis + 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito + Correio 
Aéreo * Hélice. Sobrescrito circulado registado de Coimbra para Lisboa (15.09.40) com selos de $35, 
1$00, $10, 1$75 e 50c, 1$00, MF622, 624 692, 705, 710 e CA1.

10.00

3400 «« 1944 – 3.ª Exposição Filatélica Portuguesa + 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. MF 
636/39 + MF 640/643. As duas séries completas. Valor de catálogo € 43.00.

6.00

3401 8 1944 – 3.ª Exposição Filatélica Portuguesa. MF 636/639. Série completa, usada, bordos e cantos de 
folha, obliterada com carimbo comemorativo da exposição.

5.00

3402 ««« 1945 – Navegadores Portugueses. MF 644/51. Série completa. Valor de catálogo € 68.00. 10.00

3403 BLC««« 1987 - Leques da Região. MF BLC6. Exemplar novo com goma original sem charneira. Valor de catálogo 
€ 300.00.

60.00

3404 ««« 1945 - Presidente Carmona. MF 652/659. Série completa com goma original sem charneira. Valor de 
catálogo € 280.00.

30.00

3405 PM 1945 – Presidente Carmona. MF653, $35 verde-escuro. Exemplar concordante com postal ilustrado, 
obliterados com marca de dia de Lisboa (06.08.50).

6.00

3406 PM 1946 – Castelos de Portugal. MF666, $35 verde (Castelo da Feira). Exemplar em postal ilustrado con-
cordante, obliterado com marca do dia de Vila da Feira (08.03.49).

25.00

3407 FM««« 1983 - Fortalezas de Macau. MF FM2. Exemplar novo, com goma original sem charneira. Valor de 
catálogo € 420.00.

85.00

3408 CRT 1941/1949 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão + Dinastia de Avis. MF 607/616 + MF 705/712 + MF 
BLC10 e BLC13. Carteira editada pelos CTT, com as séries completas, e blocos das emissões, com 
goma original e charneira. Valor de catálogo € 804.00.

80.00

3409 PM 1946 – Costumes Portugueses. MF677, $10 violeta (Mulher do Caramulo). Selo concordante com postal 
ilustrado, obliterado com marca de dia do Caramulo (26.04.49).

6.00

3410 PM 1946 – Costumes Portugueses * 2.ª emissão. MF681, 1$00 (Minhota * Maia). Exemplar concordante 
com postal ilustrado, obliterados com marca de dia da Maia (13.10.49).

10.00

3411 PM 1946 – Costumes Portugueses * 2.ª emissão. MF683, 2$00 azul-esverdeado. Pauliteiro de Miranda 
do Douro em bilhete-postal de $25 da série B – Costumes Portugueses, n.º 2, OM92, obliterados com 
marca de dia de Miranda do Douro (08.02.50).

12.00

3412 PM 1946 – Costumes Portugueses * 2.ª emissão. MF683, 2$00, laranja (Pauliteiro de Miranda do Douro). 
Exemplar em postal ilustrado concordante, obliterado com marca do dia de Miranda do Douro (24.04.49).

25.00

3413 PM 1946 – Costumes Portugueses * 2.ª emissão. MF684, 3$50, verde-escuro (Mulher do Capote * Açores). 
Exemplar em postal ilustrado concordante, obliterado com marca do dia de Ponta Delgada.

25.00

3414 ««« 1947 – 8.º Aniversário da Tomada de Lisboa aos Mouros. MF685/690. Série completa. Valor de catálogo 
€ 77.00.

8.00

3415 «««/«« 1948/49 – Caravelas. MF 696/704. Série completa em quadras, a maioria com charneira no par superior 
e sem charneira no par inferior. Diversos selos com pontos de óxido. Cotada como com charneira. Valor 
de catálogo € 1.820.00.

100.00

3416 BLC««« 1940 - Centenários da Fundação e da Restauração de Portugal. MF BLC2. Exemplar novo com goma 
original sem charneira. Valor de catálogo € 545.00.

60.00

3417 CRT 1949 - Fundação da Dinastia de Avis. MF705/712 + MF BLC14. Carteira editada pela Courvoisier S. A 
com série completa com goma original e fixada com charneira e bloco fixado com cantos, com goma 
original sem charneira. Valor de catálogo dos selos e blocos € 280.00.

32.00

3418 «« 1949 – Dinastia de Avis. MF 705/412. Série completa. Valor de catálogo € 130.00. 15.00

3419 FDC 1950 – Ano Santo. MF 719/722. Série completa em sobrescrito não circulado, obliterada com marca de 
dia da Cova da Iria (Fátima) do 1.º dia de circulação da série (13.05.50). Valor de catálogo € 850.00.

50.00

3420 PM 1951 – 3.º Congresso Nacional de Pesca. MF731, $50 verde s/ amarelo concordante com postal ilustra-
do assinado por Alberto de Sousa, obliterado com marca de dia da Nazaré (08.08.51).

15.00

3421 ««« 1951 — Encerramento do Ano Santo. Mf733, $20 castanho e castanho-claro. Exemplar com goma origi-
nal sem charneira com “PCRTUGAL” em vez de “PORTUGAL”. Variedade não catalogada.

20.00

3422 FDC 1952 - Museu Nacional dos Coches. MF 741/748. Sobrescrito do 1.º dia de circulação da série, com valor 
declarado de 171$50 e peso de 80g, circulado registado de Lisboa (08.01.52) para Mafra (09.01.52) 
com série completa e selos de $10 e $50, totalizando 8$50, para pagar: 4$00 pelo 4.º porte do correio 
ordinário de cartas circuladas internamente com o peso até 80g + 1$50 pelo prémio de registo + 3$00 
pelo valor declarado (fração até 1.000$00). B e R.

20.00

3423 «« 1952 – 3.º Aniversário da OTAN. MF 749/750. Série completa. Valor de catalogo € 230.00. 25.00
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3424 «« 1952 — 8.º Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. MF751 + 751a, 1$00. Lote com dois selos, um 
em papel liso e outro em papel cartolina. Valor de catálogo € 85,00.

12.00

3425 PM 1949 – 16.º Congresso Internacional de História da Arte. MF713, 1$00 lilás vermelho (Anjo Romântico 
em granito). Exemplar concordante com postal ilustrado, obliterados com marca de dia de Coimbra 
(29.03.52).

6.00

3426 ««« 1953/55 – Cavaleiro Medieval. MF 763/777 + MF818. As duas séries completas. Valor de catálogo € 
208.00.

20.00

3427 ««« 1953/55 – Cavaleiro Medieval. MF 763/777 + MF818. As duas séries completa com goma original sem 
charneira. Valor de catálogo € 208.00.

20.00

3428 FDC 1953 – Cavaleiro Medieval. MF 763/777. Série completa em sobrescrito não circulado, obliterado com 
carimbo comemorativos do 1.º dia de circulação do Porto (10.01.53). Valor de catálogo € 600.00.

40.00

3429 FDC 1953 – Cavaleiro Medieval. MF 763/777. Série completa em dois sobrescrito não circulados, obliterado com 
carimbo comemorativos do 1.º dia de circulação do SIR / Lisboa (10.01.53). Valor de catálogo € 520.00.

35.00

3430 FDC 1953 – Cavaleiro Medieval. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (12.01.53) para o Rio de Janeiro 
com selos de 5c, 10c, 20c, 50c, 90c, 1$00, 1$40 e 1$50, MF 763/770.

10.00

3431 ««« 1953/76 – Cavaleiro Medieval + Apoio à Produção Nacional. Lote composto por bloco de 9 selos de 2E, 
MF771 + bloco de 9 selos de 2$50, MF773 + bloco com 8 selo de 1$00, MF1280. Perfurados com “BNU 
– BANCO NACIONAL ULTRAMARINO”. Dois tipos diferentes.

8.00

3432 8 1953 – 1.º Centenário do Nascimento de Guilherme Gomes Fernandes. MF780, 1$00 lilás vermelho. 
Exemplar usado com ACENTUADA DESLOCAÇÃO da cor lilás vermelho. Acompanha selo normal para 
comparação.

15.00

3433 «« 1953 – Centenário do Selo Postal Português. MF 786/793. Série completa. Valor de catálogo € 114.00. 12.00

3434 FDC 1953 - Centenário do Selo Postal Português. MF 786/793. Série completa repartida por três sobrescri-
tos do 1.º dia de circulação, circulados de Lisboa (03.10.53) para a Suíça (05.10.53), obliterados com 
carimbo comemorativo de Lisboa.

25.00

3435 ««« 1954 – 4.º Centenário da Fundação da Cidade de S. Paulo. MF 802/05. Série completa. Valor de catá-
logo € 255.00.

25.00

3436 ««« 1957 – Almeida Garrett. MF 827/830. Série completa. Valor de catálogo € 280,00. 25.00

3437 ««« 1962 – 8.º Centenário da Cidade de Tomar. MF881, 1$. Tira vertical com três selos, com o denteado 
horizontal DESLOCADO

20.00

3438 ««« 1963 – Dupla Vitória do Sport Lisboa e Benfica na Taça dos Clubes Campeões Europeus. MF905, 
4$30. Exemplar novo, com goma original sem charneira, com LIGEIRA DESLOCAÇÃO da cor castanho-
-escuro. Acompanha selo normal para comparação.

8.00

3439 ««« 1963 – Campanha Mundial Contra a Fome. MF906a. Quadra com selos novos, goma original sem char-
neira, em papel creme. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

3440 ««« 1963 — Campanha Mundial Contra a Fome. Mf906a, 1$00. Exemplar com goma original sem charneira, 
impresso em papel creme. Acompanha selo norma para comparação. Valor de catálogo € 20,00.

10.00

3441 ««« 1964/67 – Europa CEPT. MF934/936 + MF997/999. Lote com 10 séries completas de cada uma das 
emissões, novas, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 275.00.

40.00

3442 ««« 1966 - 40.º Aniversário da Revolução Nacional de 28 de Maio de 1926. MF975, 3$50. Exemplar novo 
com goma original sem charneira, bordo de folha, com DESLOCAÇÃO DE IMPRESSÃO da cor de fundo.

8.00

3443 («) 1966 - Europa CEPT. MF 983a/985a. Série completa com variedade de 18 DENTES horizontalmente. 
Exemplares novos, com goma não original. Valor de catálogo € 300.00.

30.00

3444 ««« 1966 - Cientistas Portugueses. MF987, $50. Lote com dois selos novos, goma original sem charneira, 
com tonalidades muito diferentes.

5.00

3445 PRV 1968 – Bento de Goes. MF 1020/21. Série completa em quadras, cantos de folhas, nas cores e papéis 
aprovados, com a sobrecarga a vermelho “PROVA”.

15.00

3446 PM 1969 – 1.º Centenário do Nascimento de Gago Coutinho. MF1055, 1$00, concordante com postal ilus-
trado, obliterado com carimbo comemorativo da 3.ª Mostra Filatélica e Salão de Aerofilatelia do Clube 
BP, Lisboa (07.11.69).

5.00

3447 ««« 1971 - Presidente Salazar. MF1106a, 1E policromo. Quadra, bordo inferior de folha, com goma original, 
sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 760.00.

80.00

3448 ««« 1971 - Presidente Salazar. MF 1106a e 1108ª, 1E e 10E. Série completa em denteado 12. Valor de 
catálogo € 225.00.

25.00

3449 «««/8 1972/81 – Paisagens e Monumentos. MF1126/1145. Série completa (61 valores * todas as variedades) 
com goma original sem charneira + série incompleta (falta um valor) em estado de usado, montadas em 
duas folhas Lindner. Valor de catálogo € 417.00.

30.00

3450 ««« 1974 – Europa CEPT – Escultura. MF 1209/1211. Lote composto por 10 séries completas, com goma 
original sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 220.00.

22.00

3451 ««« 1975 – Europa CEPT – Pintura. MF 1251/1252. Lote composto por 20 séries completas, com goma 
original sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 440.00.

44.00

3452 ««« 1975 — Europa CEPT — Pintura. MF 1251b, 1$50. Quadra com tarja fosforescente, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 560,00.

25.00

3453 ««« 1975 — Europa CEPT — Pintura. MF 1251b, 1$50. Quadra, canto de folha, com tarja fosforescente, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 560,00.

30.00

3454 ««« 1975 – Europa CEPT * Pintura. MF1251b, 1$50 com tarja fosforescente. Quadra. Valor de catálogo € 
560,00.

40.00
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3455 ««« 1976 – Europa CEPT – Artesanato. MF 1281/82. Lote composto por 15 séries completas novas com 
goma original sem charneira. Valor de catálogo € 600.00.

60.00

3456 ««« 1976 – Europa * Artesanato. MF 1281/82. Série completa em quadras, canto de folha, nova, com goma 
original sem charneira. Valor de catálogo € 160.00.

20.00

3457 ««« 1976 - 6.º Centenário da Lei das Sesmarias. MF 1286, 1286. Lote com dois selos em tonalidades de 
cor diferentes.

5.00

3458 ««« 1976 - Alfabetização. MF 1292a/1295a. Série completa em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 93.00. 12.00

3459 * 1978/83 - Instrumentos do Trabalho. MF1374a, 20$00. Exemplar sobre sobrescrito comemorativo do 
Salão de Literatura Filatélica (21 a 28.02.85) em Lisboa, com a variedade “TARJA FOSFORESCENTE 
CURTA”. Escasso em sobrescrito.

8.00

3460 ««« 1978 – Europa CEPT – Monumentos. MF 1390/91. Lote composto por 100 séries completas, com goma 
original sem charneira. Valor de catálogo € 560.00.

30.00

3461 ««« 1979 – Europa CEPT – História do Correio. MF 1423/24. Lote composto por 50 séries completas, com 
goma original sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 220.00.

22.00

3462 FDC 1979 - Europa CEPT * História dos Correios. MF 1423a/24a. Série completa com tarja fosforescente em 
dois sobrescritos do 1.º dia de circulação, obliterados com carimbos comemorativos do Porto e Funchal. 
Valor de catálogo € 80.00.

10.00

3463 «««/FDC 1980 — Evocação da Primeira Emissão dos Açores. MF1452, 6$50. Conjunto composto por dois selos 
com tonalidades de cor diferentes (amarelo e amarelo-laranja) + FDC com série e selo em amarelo.

10.00  

3464 ««« 1980 — Grandes Vultos do Pensamento Republicano. MF1461, 11$00. Par vertical, bordo de folha, com 
cor de fundo em amarelo em vez de cor laranja. Acompanha selo normal para comparação.

8.00

3465 ««« 1981 - Cães de Raça Portuguesa. MF1510, 7$00 (Cão de Água). Lote com dois selos em tonalidades 
de cor diferentes.

8.00

3466 ««« 1981 - Cães de Raça Portuguesa. MF1510, 7$00 (Cão de Água). Quadra, com FALHA DE IMPRESSÃO 
no 2.º selo. MB e MR.

30.00

3467 PM 1981 – 750.º Aniversário da Morte de Santo António de Lisboa. MF1524, 70$00. Exemplar concordante 
com postal ilustrado da estátua da S. António em Alvalade * Lisboa, obliterados com marca de dia de 
Alvalade (Lisboa) (07.12.81).

6.00

3468 ««« 1981 - 5.º Centenário da Subida ao Trono de D. João II. MF1530, 8$50. Lote com dois selos em tonali-
dades de cor diferentes.

5.00

3469 ««« 1981 - 125 Anos do Caminho de Ferro em Portugal. MF1541, 8$50. Lote com dois selos em tonalidades 
de cor diferentes.

10.00

3470 ««« 1984 – Lubrapex’84. MF1659, 16$00. Selo com defeito de impressão no canto direito. 5.00

3471 ««« 1985/89 – Arquitetura Popular Portuguesa. MF1711a, 1$50 (Casa Ribatejana). Exemplar novo com 
goma original sem charneira, brilhante e tarja fosforescente. Valor de catálogo €15.00.

5.00

3472 ««« 1985/89 - Arquitetura Popular Portuguesa. MF1711a, 1713a e 1714a, 1$50, 10$00 e 20$00. Exemplares, 
com tarja fosforescente amarela e goma brilhante. Valor de catálogo € 50.00.

20.00

3473 ««« 1985/89 - Arquitetura Popular Portuguesa. MF1719a, 30$00. Exemplar com tarja fosforescente amarela 
e goma brilhante. Valor de catálogo € 30.00.

15.00

3474 ««« 1985/89 - Arquitetura Popular Portuguesa. MF1720a, 40$00. Exemplar com tarja fosforescente amarela 
e goma brilhante. Valor de catálogo € 30.00.

15.00

3475 ««« 1985/89 - Arquitetura Popular Portuguesa. MF1727, 100$00. Lote com dois selos em tonalidades de 
cor diferentes.

5.00

3476 PM 1985/89 – Arquitetura Popular Portuguesa. MF1728, 500$00 (Açoteias). Exemplar em postal ilustrado 
colorido concordante, obliterados com marca de dia de Olhão (08.03.88).

6.00

3477 ««« 1985/89 – Pintura Portuguesa do Séc. XX. Lote com 12 folhas completas do 1.º ao 4.º grupo, com 25 se-
los em cada folha. MF1851/53 + MF1865/67 + MF1879/81 e MF1899/1901. Valor de catálogo € 730.00.

70.00

3478 FDC 1990 – Europa CEPT – Edifícios dos Correios. MF 1936/1941. Lote com 3 FDC’s com as séries comple-
tas, incluindo os selos dos blocos.

6.00

3479 FDC 1991 – História das Comunicações em Portugal. MF 2026/2029. FDC com a série completa, incluindo o 
selo do bloco. Pouco vulgar.

5.00

3480 ««« 1992 - Frutos e Plantas Subtropicais da Madeira. MF2057b, 10$00. Quadra, canto de folha, com tarja 
fosforescente amarela. Valor de catálogo € 48.00.

10.00

3481 ««« 1992 - Navegadores Portugueses (3.º grupo). MF2061a e 2062a, 6$00 e 38$00. Exemplares com tarja 
fosforescente amarela tipo II. Valor de catálogo € 17.00.

10.00

3482 ««« 1992 - Navegadores Portugueses (3.º grupo). MF2062a, 38$00. Quadra com tarja fosforescente amarela 
tipo II.

15.00

3483 ««« 1995 – Natal 1995. MF2320, 80$00. Exemplar novo, com goma original sem charneira, com impressão 
da legenda “PORTUGAL” deslocada.

10.00

3484 CRT 1998 – Expo’98. Carteira especial com selos, blocos e pagelas. MF2450/2455 + 2475/2480 + 2489/2499. 20.00

3485 ««« 1999 - Profissões e Personagens do Séc. XIX. MF2566a, 95$00. Lote com dois selos retirados da cader-
neta, um em “amarelo” em vez de “laranja”.

6.00

3486 ««« 2002 – Selo sem taxa. Símbolo do Euro. Série A, azul e vermelho, ano de 2002. MF2842. Folha completa 
com 50 selos, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 40.00.

15.00
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3487 ««« 2006 — Flores da Madeira. Mf3373 + 3373a. Lote com dois selos, um da emissão em folhas de 50 selos 
e outro da caderneta anual. Os selos têm diferentes legenda técnicas em tipo de letra e tamanho.

5.00

3488 ««« 2006 — Flores da Madeira. Mf3375 + 3375a. Lote com dois selos, um da emissão em folhas de 50 selos 
e outro da caderneta anual. Os selos têm diferentes legenda técnicas em tipo de letra e tamanho.

5.00

3489 ««« 2006 — Flores da Madeira. MF3376 + 3376a. Lote com dois selos, um da emissão em folhas de 50 
selos e outro da caderneta anual. Os selos têm diferentes legenda técnicas em tipo de letra e tamanho.

5.00

3490 ««« 2006 — Flores da Madeira. MF3376 + 3376a. Lote com dois selos, um da emissão em folhas de 50 
selos e outro da caderneta anual. Os selos têm diferentes legenda técnicas em tipo de letra e tamanho.

5.00

3491 ««« 2006 – Águia * Águas de Portugal. Selos corporativos. MF3387a, A20g. Par vertical, bordo de folha, com 
as vinhetas. Valor de catálogo € 14.00.

4.00

3492 ««« 2006 – 50.º Aniversário da Fundação Calouste Gulbenkian. Selos corporativos. MF3441a, €2,00. Exem-
plar em bordo de folha, com as vinhetas. Valor de catálogo € 20.00.

5.00

3493 ««« 2007 – Barragens Portuguesas. EDP – Sinta a nossa energia. Selos corporativos. MF3535a, €0,30. 
Exemplar bordo de folha, com a vinheta. Valor de catálogo € 25.00.

6.00

3494 ««« 2007 – Comunidade Ismaili em Portugal. Selos corporativos. MF3653a, N20grs + 3654a, I20grs. Exem-
plares em canto de folha, com as vinhetas. Valor de catálogo € 18.00.

5.00

3495 ««« 2007 – Sector Corticeiro. MF3655, €1,00. Quadra. Valor de catálogo € 32.00. 8.00

3496 * 2007 – Setor Corticeiro. MF3655, 1$00, em sobrescrito circulado da Póvoa de Varzim (25.02.2009) para 
Lisboa.

5.00

3497 ««« 2008 – Funchal 500 Anos – Madeira. Selos corporativos. MF3671a, €0,30. Par vertical em canto de 
folha, com as vinhetas. Valor de catálogo € 10.00.

4.00

3498 ««« 2008 – Pontes e Obras de Arte * EP – Estradas de Portugal, S.A. Selos corporativos. MF3782a, €0,31. 
Par vertical, bordo de folha, com as vinhetas. Valor de catálogo € 40.00.

10.00

3499 ««« 2009 – Bicentenário do Nascimento de Charles Darwin * Jardim Zoológico. Selos corporativos. MF3803a, 
€0,32. Par vertical, bordo de folha, com as vinhetas. Valor de catálogo € 10.00.

4.00

3500 ««« 2009 — Os Selos e os Sentidos * Cafés Delta. Selos corporativos. MF3890a, €0,32. Par horizontal, 
bordo de folha, com as vinhetas. Valor de catálogo € 10.00.

4.00

3501 ««« 2009 — Centenário da República * Mulheres da República. Selos corporativos. MF3896a, €0,32. Par 
vertical com as vinhetas. Valor de catálogo € 10.00.

4.00

3502 ««« 2010 — Centenário da República * História da Liberdades. Selos corporativos. MF4027a, €0,32. Par 
vertical, bordo de folha com as vinhetas. Valor de catálogo € 10.00.

4.00

3503 ««« 2011 — Centenário do Crédito Agrícola. Selos corporativos. MF4064a, N20g. Par vertical, bordo de folha 
com as vinhetas. Valor de catálogo € 8.00.

4.00

3504 ««« 2012 — Fado — Património da Humanidade (2.º Grupo). Selos corporativos. MF4270a, €1,00. Par ver-
tical, bordo de folha, com a vinheta. Valor de catálogo € 8,00.

4.00

3505 ««« 2013 – Festas Tradicionais Portuguesas * Selos autoadesivos (3.º grupo). MF4359a, N20g (Festas de 
S. Mateus, Viseu). Exemplar retirado de um desdobrável em harmónio, emitido em 2014, com capa de 
200x70mm, com perfuração vertical e horizontal de linha 10x10 ¼, entre os selos no papel de suporte, 
com margens maiores e a cor cinza de fundo mais clara. Diferentes da emissão de 2013. Acompanha 
quadra da emissão de 2013 para comparação. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 20.00.

15.00

3506 ««« 2013 — Natal. Selos corporativos. MF4399a, € 0,80. Par vertical, canto de folha, com a vinheta. Valor 
de catálogo € 6,00.

3.00

3507 ««« 2017 – Árvores do Mediterrâneo. Azeite Virgem Extra PRINCIPAL. Selos corporativos. MF4868a, €0,85. 
Exemplar bordo de folha, com a vinheta. Valor de catálogo € 4.00.

3.00

3508 CRT 2008 - O Meu Selo * WTCC - World Touring Car Championship * Estoril. Carteira editada pelos CTT com 
doze selos adesivos diferentes e com 6 postais ilustrados.

15.00

3509 ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Máquina FRAMA. MF ETQ1. Série completa (007.0 / 
008.5 / 027.0 / 033.5. Máquina 001 * Portimão. Selo de 007.0 com vestígios de óxido. Valor de catálogo 
€ 260,00.

25.00

3510 ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Máquina FRAMA. MF ETQ1. Série completa (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.

25.00

3511 ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Maquina FRAMA. ETQ1. Lote com 7 etiquetas novas, 
da taxa de 8$50 das máquinas 001, 002, 003, 004, 005, 006 e 007.

10.00

3512 * 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Maquina FRAMA. ETQ1. Sobrescrito circulado regis-
tado de Santa Marta / Lisboa (16.04.84) para Lisboa (17.04.84) com etiquetas de 5$00, 8$50 e 52$50 
da máquina 004 (Santa Marta).

10.00

3513 * 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Máquina FRAMA. ETQ1. Sobrescrito circulado regis-
tado “Por Próprio” de Lisboa (15.07.87) para a Alemanha (17.08.87) com etiqueta de 344$00, da máqui-
na 010 (Restauradores). Sobrescrito circulado no 1.º dia da utilização da máquina nos Restauradores.

10.00

3514 ETQ 1992 – Espigueiro – Norte de Portugal. Com pontos de leitura ótica. Máquina Crouzet. MF ETQ4. Lote 
com duas etiquetas de ensaio de máquina, uma com impressão “IMPRIMANTE” e outra com “TESTE 
*1000*”.

15.00

3515 ETQ 1999 – Dinossáurios em Portugal. MF ETQ19. Pequeno classificador com 77 etiquetas do correio ordi-
nário e correio azul, dos diferentes motivos e das diversas máquinas, a maioria com dupla afixação da 
taxa. Bom valor de catálogo. Lote a ver.

100.00
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3516 ETQ 1999 - Dinossáurios em Portugal. Máquina AMIEL. MF ETQ19a. Série completa para o Correio Azul, 
com os 4 temas. Valor de catálogo € 60.00.

12.00

3517 BLC««« 1940 - 1.º Centenário do Selo Postal. MF BLC3. Bloco com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 240.00.

30.00

3518 BLC««« 1944 - 3.ª Exposição Filatélica Portuguesa. MF BLC5. Bloco com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 105.00.

15.00

3519 BLC««« 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Félix Avelar Brotero. MF BLC6. Exemplar novo com goma origi-
nal sem charneira, com corte no bordo superior e falhas na goma. Valor de catálogo € 115.00.

10.00

3520 BLC««« 1944 - 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. MF BLC6. Bloco com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 115.00.

16.00

3521 BLC««« 1945 - Navegadores Portugueses. MF BLC7. Bloco com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 100.00.

15.00

3522 BLC««« 1945 – Presidente Carmona. MF BLC8. Exemplar novo, com goma original sem charneira, com 4 peque-
nos furos de alfinete nos 4 cantos. Valor de catálogo € 410.00.

40.00

3523 BLC««« 1946 - Castelos de Portugal. MF BLC10. Bloco com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 340.00.

50.00

3524 BLC«« 1946 – Castelos de Portugal. MF BLC10. Valor de catálogo € 185.00. 20.00

3525 BLC««« 1946 - 1.º Centenário do Banco de Portugal. MF BLC11. Bloco com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 285.00.

35.00

3526 BLC««« 1946 – Centenário do Banco de Portugal. MF BLC11. Exemplar com goma original sem charneira, com 
vinco no bordo superior. Valor de catálogo € 285.00.

20.00

3527 BLC««« 1944 - 3.ª Centenário da Proclamação da Padroeira de Portugal. MF BLC12. Bloco com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 135.00.

18.00

3528 BLC««« 1947 - Costumes Portugueses (2.ª emissão). MF BLC13. Bloco com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 520.00.

65.00

3529 BLC8 1949 – Fundação da Dinastia de Avis. MF BLC14. Lote com 8 blocos usados, numerados de 1 a 8. Co-
leção completa. Valor de catálogo € 800,00.

80.00

3530 BLC««« 1976 – Alfabetização. MF BLC18 + BLC18A. Lote com os dois blocos das emissões referentes à 1.ª 
tiragem e à 2.ª tiragem. Valor de catálogo € 81.00.

15.00

3531 BLC««« 1977 – Europa CEPT – Paisagens. MF BLC20. Lote composto por 30 blocos, com goma original sem 
sinal de charneira. Valor de catálogo € 1.200.00.

100.00

3532 BLC««« 1978 – Europa CEPT – Monumentos. MF BLC23. Lote composto por 20 blocos, com goma original sem 
sinal de charneira. Valor de catálogo € 400.00.

40.00

3533 BLC««« 1980 – Europa CEPT – Personagens Célebres. MF BLC31. Lote composto por 20 blocos, com goma 
original sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 280.00.

20.00

3534 BLC««« 1998 — Expo’98 * Oceanos + Expo’98 + Expo’98 * Pavilhões. Lote composto por duas carteiras conten-
do os blocos MF193A, 198A e 200A. Valor de catálogo € 100,00.

20.00

3535 BLC««« 1999 – Europa * Parques Nacionais * Açores. MF BLC213. Bloco com a cor de fundo violeta em vez de 
azul. Acompanha bloco normal para comparação,

20.00

3536 BLC««« 2000 – O Século XX em selos. MF BLC 224A/226A. Série com os três blocos. Valor de catálogo € 66.00. 8.00

3537 BLC««« 2000 – O Século XX em selos. Lote com os 3 blocos. MF 224/226. Valor de catálogo € 66.00. 8.00

3538 FM««« 1998 – 500 Anos da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF FM12A. Exemplar com traço 
oblíquo a preto sobre os selos. Espécimes distribuídos gratuitamente pelos CTT para a Imprensa Escrita.

15.00

3539 FSC««« 2012 – Fado – “Património da Humanidade”. Folha de selos corporate. MF FSC14. Exemplar novo, com 
goma original sem charneira. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

3540 FSC««« 2013 – Natal – “Ano de Fé 2012/2013 – No respeito de todas as crenças. Folha de selos corporate. MF 
FSC15. Exemplar novo, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 35.00.

15.00

3541 FSC««« 2014 – O Café * “Delta Cafés. Folha de selos corporate. MF FSC16. Exemplar novo, com goma original 
sem charneira. Valor de catálogo € 22.00.

10.00

3542 FSC««« 2020 – Fundação Amália Rodrigues * 100 Anos do Nascimento. Folha de selos corporate. Exemplar 
novo, com goma original sem charneira.

15.00

3543 CRT 2003 – Aves de Portugal * 4.º grupo. Cadernetas. MF124. Caderneta com 100 selos adesivos de €0,43, 
MF294aa. Caderneta completa, sem defeitos nem reparações em excelente estado de conservação. 
Exemplar muito raro. Valor de catálogo € 135.00.

50.00

3544 CRT 2003 – Aves de Portugal * 4.º grupo. Cadernetas. MF125. Caderneta com 100 selos adesivos de €0,55, 
MF2941a. Caderneta completa, sem defeitos nem reparações em excelente estado de conservação. 
Exemplar muito raro. Valor de catálogo € 330.00.

120.00

3545 CRT 2005 - Cadernetas anuais. MF 1A (Açores) + 1B (Madeira). Lote com as duas cadernetas completas, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 280.00.

40.00

3546 SM 1988 – 500 Anos da Viagem de Bartolomeu Dias. MF SM3. Valor de catálogo € 20.00. 5.00

3547 SM 1989 – Centenário do Nascimento de Amadeo de Souza Cardoso. MF SM6. Valor de catálogo € 25.00. 6.00

3548 * 1936/41 - Correio aéreo. Hélice. Lote com 3 sobrescritos circulado por via aérea de Lisboa para a Suíça, 
pela Lufthansa, com selos 1$50, 1$75 e 3$00, MF CA1, 2 e 4. Lote a ver.

12.00
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3549 * 1936/41 – Tipo Hélice. MF CA9, 20$00, chocolate em sobrescrito circulado registado por via aérea de 
Lisboa (27.04.38) para a Alemanha (29.04.38).

20.00

3550 8 1898 - Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF POR 1/6. Série 
completa obliterada com carimbo de porteado de Lisboa. Valor de catálogo € 215.00.

25.00

3551 «« 1904/1911 – Porteado. Emissão regular + Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA. Selos do 
Continente com sobrecarga “REPUBLICA”. MF 1/7 + 8/14. As duas séries completas, novas, com goma 
original e charneira. Valor de catálogo € 58.00.

8.00

3552 «« 1904/1915 - Porteado. Emissão regular. Valor em reis + Emissão regular. Valor em centavos. MF POR 
7/13 + POR 21/27. As duas séries completas, com goma original e charneira. Selo de 10 reis com canto 
curto. Valor de catálogo € 206.00.

20.00

3553 ««« 1911 - Porteado. Emissão regular, valor em reis, com sobrecarga REPUBLICA. MF POR14, 5 reis cas-
tanho. Folha completa com margens. Valor de catálogo € 70.00.

10.00

3554 («) 1915 - Porteado. Emissão regular. Valores em centavos. MF POR 21/27. Série completa em papel por-
celana ordinário, com goma não original. Valor de catálogo € 39.00.

10.00

3555 FRG 1912/13 - Imposto Postal * Festas da Cidade de Lisboa + Ceres. Lote com dois fragmentos, cada um 
deles com selos Ceres de 2 ½ c papel porcelana, denteado 15x14, um deles com selo de 1c verde, do 
imposto postal, MF IP5 e outro com selo de porteado do imposto postal de 2c castanho, MF IP6.

15.00

3556 PI 1925/26 – Ceres. Emissão Londres + Imposto postal * Monumento ao Marquês de Pombal. Postal ilus-
trado circulado de Coimbra (05.05.29) para Lisboa com selo de 25c, cinzento, MF404 e selo do imposto 
de 15c (Efígie), MF IP18.

15.00

3557 PI 1925/26 – Ceres. Emissão Londres + Imposto postal * Monumento ao Marquês de Pombal. Postal ilus-
trado circulado de Viseu (08.05.27) para o Porto com selo de 25c, cinzento, MF404 e selo do imposto 
de 15c (Monumento), MF IP20.

15.00

3558 PI 1925/26 – Ceres. Emissão Londres + Imposto postal * Monumento ao Marquês de Pombal. Postal ilus-
trado circulado de Viseu (08.05.27) para o Porto com selo de 40c, verde, MF406 e selo do imposto de 
15c (Monumento), MF IP20.

20.00

3559 PI 1925 - Imposto Postal * Monumento ao Marquês de Pombal * Selos de recurso + Ceres. Postal ilustrado 
circulado para a Figueira da Foz (16.05.26) com selos de 25c rosa, MF255 e selo do imposto postal de 
15c (monumento) vermelhão, MF IP7 da Guiné utilizado como selo de recurso do imposto postal no 
Continente. 

12.00

3560 PI 1925 - Imposto Postal * Monumento ao Marquês de Pombal * Selos de recurso + Ceres. Postal ilustrado 
circulado de Matosinhos (12.05.26) para Santo Tirso com selos de 25c rosa, MF255 e selo do imposto 
postal de 15c (monumento) laranja, MF IP3 de S. Tomé e Príncipe utilizado como selo de recurso do 
imposto postal no Continente. 

12.00

3561 «« 1927/1936 – Porte Franco * Cruz Vermelha Portuguesa. Selos do 4.º Centenário do Nascimento de Luís 
de Camões, com sobrecarga. MF CVP 5/64 + 67/72. Lote composto pelas 11 séries completas, novas, 
com goma original e sinal de charneira. Valor de catálogo € 175.00.

35.00

3562 ««« 1936 - Porte franco. Selos do 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões, com sobrecarga. MF 
CVP60, 40c azul. Par horizontal com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com a 
sobrecarga IMPRESSA A PRETO + MF CVP68, 32c verde. Exemplar com goma original sem charneira 
com SUPLA SOBRECARGA.

15.00

3563 «« 1933 - Porte Franco * Sociedade de Geografia de Lisboa * Congresso do Instituto Colonial Internacional. 
Selo MF13 com sobrecarga tipografada a preto. MF SGL15, vermelho e verde s/ verde, sobrecarga A. 
Exemplar novo com goma original e charneira, com denteado vertical levemente farpeado. Valor de 
catálogo € 205.00.

48.00

3564 8 1933 - Porte Franco * Sociedade de Geografia de Lisboa * Congresso do Instituto Colonial Internacional. 
Selo MF13 com sobrecarga tipografada a preto. MF SGL15, vermelho e verde s/ verde, sobrecarga A. 
Exemplar usado, com denteado farpeado, normal neste tipo de selo. Valor de catálogo € 145.00.

28.00

     Açores e Distritos Postais

3565 8 Açores * Percursores. 1853 – D. Maria II. OM2, 25 reis azul, papel médio, tipo II, com margens curtas, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “48 – ANGRA”, tipo 6.8.6. Valor de 
catálogo € 110.00.

20.00

3566 («) 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES”. MF86, 500 reis. Exemplar novo com goma não original. Valor de catálogo € 230.00.

25.00

3567 8 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. 
MF87, 1000 reis. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 290.00.

25.00

3568 ««« 1911 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 121/130. Série incompleta 
(apenas os primeiros 10 valores) em quadras com goma original, sem charneira, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 152.00.

15.00

3569 ««« 1911 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + Imposto Postal * D. Manuel II, 
com sobrecarga “ASSISTÊNCIA”,. MF 121/130 + MF IP2. Série incompleta (apenas os primeiros 10 
valores) em quadras + quadra do imposto postal, todos com goma original, sem charneira, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 196.00.

20.00

3570 «« 1911 - D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF125, 20 reis carmim, papel esmalte. Exemplar 
novo, com goma original e charneira, com a sobrecarga a VERMELHO em vez de VERDE.

10.00

3571 «« 1911 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Lote com dois selos novos, com goma original e 
charneira: MF123, 10 reis verde com s SOBRECARGA INVERTIDA + Mf125, 20 reis carmim com a 
sobrecarga a VERMELHO em vez de VERDE.

15.00
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3572 FRG 1912/13 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. MF156, 5 c azul, papel pontinhado, 
denteado 15x14. Lote composto por dois fragmentos: um deles de sobrescrito circulado de Lagens /
Flores) em 10.03.16) com um selo inteiro e outro BIPARTIDO na diagonal perfazendo o porte de 7 ½ c 
e outro em fragmento de sobrescrito circulado da Horta (28.12.17) com selo BIPARTIDO na diagonal, 
perfazendo o porte de 2 ½ c.

20.00

3573 * 1912/13 – Ceres. Selos do Continente com a sobrecarga “AÇORES”. MF158, 10c tijolo, denteado 12x11 
½, papel pontinhado. Tira de 3 selos + selo isolado em sobrescrito circulado de Porto Santo (30.08.22) 
para Bristol / EUA, com trânsito por Angra (31.08.22).

10.00

3574 * 1921/28 - Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. Sobrescrito circulado registado de 
Ponta Delgada (17.11.30) para Lisboa (21.11.30) com selos de 8c verde-azul e 32c verde-escuro, ambos 
em denteado 12x11 ½, MF178 e 204.

10.00

3575 PI 1924/26 - Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF209, 96c carmim em postal ilus-
trado circulado de Ponta Delgada (21.06.27) para a Espanha.

15.00

3576 8 1924/26 - Ceres. Novas taxas e cores. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. Lote composto 
4 selos usados, papel lustrado espesso, denteado 12x11 ½: um selo isolado e um par da taxa de 2$40, 
MF214 + um selo isolado da taxa de 3E, MF215. Valor de catálogo € 232.00

25.00

3577 «««/«« 1924/28 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF214, 215 e 217. Selos de 2$40 
e 5E com goma original e charneira e 3E com goma original sem charneira, de menor altura. Valor de 
catálogo € 266.00.

30.00

3578 «« 1912/31 - Ceres. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Lote com 25 selos diversos, incluindo 
duas séries completa, MF 282/288 e 289/295. 

15.00

3579 ««« 1930/31 – Ceres. Gravura retocada. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF309, 1E, lilás 
vermelho. Exemplar novo com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 210.00.

25.00

3580 ««/« 1918 - Porteado. Emissão regular. Valores em centavos. Selos do Continente com a sobrecarga “AÇO-
RES”. Lote com três selos: um de 5c laranja MF POR16 com a SOBRECARGA INVERTIDA + selos de 
2c lilás vermelho e 5c carmim rosa, MF POR17 e 20, ambos com DUPLA SOBRECARGA.

8.00

3581 ««« 1922/24 – Porteado. Emissão Regular. Unicolor. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF 
POR22, ½c, verde, papel liso, denteado 11 ¾. Bloco com 35 selos (7x5) com goma original sem charnei-
ra com a SOBRECARGA INVERTIDA.

30.00

3582 «««/«« 1921/23 – Encomendas Postais. Comércio e Indústria. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. 
MF EP 1/17. Série completa, nova, som goma original sem charneira (dois selos com leve charneira * 
1$00 e 4$00). Selo de 10$00 com um canto curto. Valor de catálogo € 232.50.

30.00

3583 FRG 1913 – Imposto Postal * Assistência. Ceres, com sobrecarga ASSISTÊNCIA. MF IP4, 2c carmim, papel 
porcelana, denteado 15x14. Lote com dois fragmentos: um com selo de 2 ½ c violeta e selo BIPARTIDO 
na vertical, de 2c como selo de recurso de 1c do imposto postal e outro com selo de 3c e selo BIPARTI-
DO na oblíqua, de 2c como selo de recurso de 1c do imposto postal. Ambos usados na estação postal 
de Ponta Delgada.

20.00

3584 FRG 1915/23 – Selos de recurso * Encomendas Postais / Comércio e Indústria, com sobrecarga AÇORES 
‘Imposto Postal / Porteado * Para os Pobres, com sobrecarga AÇORES. Fragmento com selo de 40c 
MF EP6 usado como selos do correio ordinário + MF IP8, 30c s/ 2c, BIPARTIDO utilizado como 15c do 
imposto postal. B e R.

15.00

3585 ««/(«) Horta * 1897 – D. Carlos I Mouchon. MF 13/26. Série completa nova, mista com goma original e sem 
goma original e com dois selos com dois pontos de óxido (20 e 50 reis). Valor de catálogo € 86.00.

10.00

3586 * Horta. 1898 – D. Carlos I Mouchon. Lote com dois sobrescritos: um com selo MF29, 50 reis ultramar em 
sobrescrito circulado da Horta (05.03.08) para Nova York e outro com selo MF30, 65 reis azul cinzento 
em sobrescrito circulado da Horta (12.10.04) para Sacramento / EUA (28.09.04).

18.00

     Madeira e Funchal

3587 * 1868/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. MF8, 25 reis rosa. Exemplar cortado à tesoura, com falta 
da maioria do denteado, em sobrescrito circulado do Funchal (20.03.72) para o Porto (24.03.72) com 
trânsito por Lisboa (23.03.72).

10.00

3588 « 1871/76 – D. Luís I, fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA. Lote com dois selos 
novos, sem goma: MF16, 20 reis, bistre, sobrecarga C + MF18, 50 reis, verde, sobrecarga A. Valor de 
catálogo € 151.00.

15.00

3589 « 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA. Sobrecarga tipo C. 
MF23, 150 reis azul, papel liso, denteado 12 ¾, cunho II. Exemplar sem goma, com denteado farpeado. 
Valor de catálogo € 270,00.

22.00

3590 8 1879/80 – D. Luís I, fita direita. Novas cores. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA. MF28, 50 
reis azul, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II. Valor de catálogo € 110.00

12.00

3591 8 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA. MF 27/28. Lote com 3 
selos: Mf27, 10 reis verde-azul, denteado 12 ¾, papel liso + Mf28, 50 reis azul, em denteado 13 ½ e 12 
¾, papel liso. Valor de catálogo € 410,00.

30.00

3592 «« 1880 – D. Luís I, de perfil. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA. MF31, 25 reis azul-cinzento, 
papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, com dois dentes curtos. Valor 
de catálogo € 52.00.

8.00

3593 JRN Funchal. Selos de recurso. 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF1, 5 reis, amarelo-laranja. Exemplar 
bipartido em jornal circulado no Funchal (09.07.94), como selo de recurso, por falta de selos de 2 ½ reis.

15.00

     África e Ultramar

3594 «« África * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África. MF 
1/8. Série completa, nova, com goma original e charneira. Valor de catálogo € 58.00.

12.00
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3595 «« África * 1945 – Porteado. Império Colonial Português. MF POR 1/9. Série completa, nova, com goma 
original e charneira. Valor de catálogo € 35.00.

8.00

3596 ««/(«) 1949 – 75.º Aniversário da União Postal Universal. Emissões gerais. Série completa com goma original 
e charneira, com exceção selos de Macau e Timor com goma não original, composta por 8 valores. Valor 
de catálogo € 207,00.

15.00

3597 «« 1948 – Nossa Senhora de Fátima. Emissões gerais. Série completa para todas as colónias, composta 
por 14 valores, com goma original e sinal de charneira. Valor de catálogo € 320,00.

45.00

3598 FDC Ultramar. Emissões Comuns. 1966 – Centenário do Clube Militar Naval. Lote composto pelos 7 FDC’s 
(um por colónia)  com a série completa.

10.00

     Angola

3599 ««/8 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF15a, 16b e 17a, 5, 10 e 20 reis em papel porcelana denteado ½. Série 
em novo e usado. Valor de catálogo € 204,00.

25.00

3600 * 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.

35.00

3601 («) 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF35a e 36a, 200 e 300 reis em papel porcelana, denteado 13 
½. Exemplares com goma não original. Valor de catálogo € 84,00.

15.00

3602 8 1894 - Selo de Jornaes, com sobretaxa aposta manualmente. MF37, 25 s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 110.00.

20.00

3603 8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF60a, 400 s/ 20 reis rosa, denteado 12 ¾, papel porcelana, 
tipo II. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 150,00.

20.00

3604 ««/(«) 1911 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 88/102. Série com-
pleta nova com sinal de charneira e alguns selos com goma não original. Valor de catálogo € 65.00.

15.00

3605 8 1912 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa tipografadas localmente. MF117, 
25 s/ 75 reis castanho-violeta. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com a variedade de 
sobrecarga “REUPBLICA. Valor de catálogo € 90.00.

20.00

3606 PI 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga e sobretaxa, 
sobre selos de África. MF120, 1c s/ 10 reis violeta em postal ilustrado circulado do Lubango (15.07.16) 
para Lisboa (29.08.16).

8.00

3607 PI 1912/22 - Ceres. Postal ilustrado circulado do Lobito (29.09.22) para Viena, com par de selos de 15c 
rosa-malva, denteado 12x11 ½, MF152d + 6c, lilás, denteado 12x11 ½, MF203.

15.00

3608 «« 1921/22 - Ceres. Novas cores e valores. MF200b, 3c laranja, papel pontinhado, denteado 15x14. Exem-
plar novo, com goma original e charneira. Valor de catálogo € 38.00,

15.00

3609 ««« 1934 – Ceres. Novo tipo, com sobretaxa + Centenário da Fundação de Moçâmedes + 1.ª Exposição 
Filatélica de Angola. MF 247/251 + MF318/19 + MF 321/323. As três séries completas com goma original 
sem charneira. Valor de catálogo € 124.00.

25.00

3610 IMP 1938 - Império Colonial Português. Impresso circulado de Luanda (14.06.40) para o Porto (13.07.40) 
com selos de 5c amarelo-castanho, MF259 e 10c carmim, MF260, para pagar o primeiro porte de im-
pressos remetidos para Portugal com o peso até 50g.

10.00

3611 * 1921/38 - Império Colonial Português + Porteado. Emissão regular. Valores em centavos. Sobrescrito 
circulado do Lobito para a Suíça, com trânsito por Lisboa (30.08.45) com selos de 30c e 1Ag, MF263 e 
270 e 3 selos de 5c de porteado usados como selos de recurso do correio ordinário, MF POR25. B e R.

15.00

3612 * 1938 – Primeira Viagem Presidencial às Colónias. MF 276/78. Série completa em sobrescrito circulado 
de Luanda (02.08.38) para Cape Town, com trânsito por Lourenço Marques (08.08.38).

15.00

3613 ««« 1945/46 - Império Colonial Português, com sobretaxa. MF287, 50c s/ 1,75A azul, com sobrecarga ver-
melha: Lote com dois exemplares, com goma original, sem sinal de charneira, sem reparações, com 
pontos de óxido no verso, com DUPLA SOBRETAXA.

12.00

3614 CRT 1948 - Tricentenário da Restauração de Angola. MF 292/301. Carteira editada pela Litografia Maia com 
série completa, com goma original sem charneira. B e R.

20.00

3615 «« 1948 – Nossa Senhora de Fátima. MF 302/305. Série completa, nova, com goma original e charneira. 
B. Valor de catálogo € 94.00.

20.00

3616 «««/«« 1949 – Globo Terrestre Contornado por Aviões. MF 306/310. Série completa em quadras. Os selos supe-
riores com sinal de charneira e os inferiores sem charneira. Valor de catálogo € 102,00.

20.00

3617 ««« 1949 - Centenário da Fundação de Moçâmedes. MF 318/319. Lote composto por 3 séries completas, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 153.00.

35.00

3618 «« 1951 – Aves de Angola. MF 326/349. Série completa. Valor de catálogo € 420,00. 60.00

3619 CRT 1948 - Aves de Angola. MF326/349. Carteira editada pela Courvoisier S. A com série completa com 
goma original e fixada com charneira. Valor de catálogo dos selos € 420.00. MB e MR.

120.00

3620 8 1951 – Aves de Angola. MF 326/349. Série completa, usada, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 106.00.

20.00

3621 * 1939/51 – Ano Santo + Aves de Angola + Imposto Postal * Assistência * Armas de Angola. Lote com 
dois sobrescritos: um circulado do Ambriz (29.12.51) para Luanda, com selos de 50c (par) e 2Ags e 
50c, MF330, 333 e IP5 + outro circulado em Luanda (20.12.50) com selo de $50, MF324 e $50, MF IP5.

10.00

3622 8 1951 - Aves de Angola. MF349, 50$00 (Papagaio). Tira horizontal de 3 selos usados. Valor de catálogo 
€ 96.00.

12.00
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3623 CRT 1953 - Animais de Angola. MF 355/374. Série completa em carteira editada pela Litografia Maia, com 
selos fixados com charneira. B e R.

20.00

3624 * 1965 – Cinquentenário da Força Aérea Portuguesa. Serviço da Posta Restante. Sobrescrito circulado da 
EPM-6 (25.03.66) para Lisboa (26.03.66) com 4 selos de $0 MF393 e 3 selos de $30, MF414. Dirigido à 
Posta Restante pagou o serviço através de selo de 1$00, MF964. B e R.

12.00

3625 ««« 1974 – Conchas de Angola. MF562/581. Série completa em quadras. Valor de catálogo € 80.00. 20.00

3626 * 1938/1945 - Sobretaxa do correio aéreo * Legenda “TAXE PERÇUE / TAXA COBRADA” + Império Co-
lonial Português. Sobrescrito circulado por via aérea de Moçâmedes (24.07.46) para Luanda (25.06.46) 
com selo de 2,70Ags, MF SCA4 + 1Ag vermelho, MF270. 
 

15.00

     Congo

3627 ««« 1910/11 - D. Carlos I Mouchon. Selos de Angola, com sobrecarga “CONGO” e “REPUBLICA” tipografa-
das localmente. MF 55/59. Série completa + selo de 2 ½ com traço fino. Exemplares com goma original, 
sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 41.00,

10.00

3628 «« 1910/11 – D. Carlos I Mouchon. Selos de Angola, com sobrecarga “CONGO” e “REPUBLICA”, tipogra-
fadas localmente. MF 55/59. Série completa, nova, com goma original e charneira. Valor de catálogo € 
25.00.

5.00

3629 «« 1911 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 60/74. Série completa 
com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

3630 «« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 60/74. Série com-
pleta, nova, com e sem goma, com charneira. Selo de 500 reis com óxido. Valor de catálogo € 60.00.

10.00

3631 ««« 1911 – D. Carlos Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 60/68. Lote com 9 
quadras com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 52.00

15.00

3632 («) 1911 - D. Carlos Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF60. 2 ½ reis, cinzento. 
Exemplar com goma não original, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido, com a sobrecarga 
INVERTIDA. Não catalogado.

8.00

3633 PI 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF63, 15 reis verde em 
postal ilustrado circulado de Cabinda (20.08.17) para Santo António do Zaires (20.08.17).

8.00

3634 « 1914 — D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a verde. MF122, 75 
reis carmim (PROVISÓRIO). Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações 
com a SOBRECARGA “PROVISORIO” DESLOCADA. Acompanha selo normal para comparação.

12.00

3635 ««« 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa da Casa da Moeda e sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF123, 50 s/ 65 reis, azul. Bloco com 12 selos com goma original sem charneira. Valor de 
catálogo € 60.00.

12.00

3636 «« 1915 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa da Casa da Moeda. MF132a, 
50 s/ 65 reis azul. Exemplar novo com charneira, sem reparações, com um canto curto e com fenda de 
cunho TIPO I. Valor de catálogo € 50.00.

12.00

     Cabo Verde

3637 « 1877 – Coroa. Mf8, 200 reis laranja, papel liso médio, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, 
em estado de novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com mancha de óxido afetando 
apenas o 4.º selo e ligeira transparência na margem esquerda, afetando ligeiramente o 1.º selo. Valor 
de catálogo € 336,00.

25.00

3638 ««« 1877 – Coroa. MF8a, 200 reis laranja, papel liso, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos. Valor 
de catálogo € 336,00.

35.00

3639 ««« 1877 – Coroa. MF8, 200 reis laranja, papel liso fino, denteado 13 ½. Folha completa com 28 selos, com 
boa cor, sem defeitos nem reparações. MB. Valor de catálogo € 924.00.

60.00

3640 « 1877 – Coroa. MF9, 300 reis castanho vermelho, papel liso fino, denteado 12 ¾. Folha completa com 
28 selos, em estado de novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 392,00.

30.00

3641 ««« 1877 – Coroa. MF9, 300 reis castanho, papel liso, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, com 
denteado farpeado. Valor de catálogo € 392,00.

35.00

3642 «/(«) 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Lote composto por série completa em denteado 12 ¾ + série 
completa em denteado 13 ½ (4 valores emitidos). Exemplares novos, com goma não original ou sem 
goma. Valor de catálogo € 160,00.

15.00

3643 8 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Lote composto por série completa em denteado 12 ¾ + série 
completa em denteado 13 ½ (4 valores emitidos). Exemplares usados sem defeitos significativos, nem 
reparações. Valor de catálogo € 128,00.

15.00

3644 «« 1881/85 – Coroa. MF13, 40 reis amarelo, papel liso. Par horizontal, canto de folha, com goma original e 
charneira, não denteado, com a margem direita muito curta.

12.00

3645 8 1886 - D. Luís I. MF 15/23. Série completa usada em denteado 12 ¾ com exceção selos de 5, 10 e 20 
reis em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 78.00.

15.00

3646 « 1898/1901 - D. Carlos I Mouchon. MF 37/51. Série completa sem goma, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 180.00.

35.00

3647 * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF46, 100 reis azul, em sobrescrito circulado de S. Vicente (15.09.00) 
para Roterdão (25.09.00), com trânsito por Lisboa (20.09.00) e reexpedido para Frankfurt (26.09.00).

20.00
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3648 PI 1902/03 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. Postal ilustrado circulado de S. Vicente 
(07.07.03) para França (24.07.03) com selos de 25 reis verde-azul, MF74.

12.00

3649 * 1903 – D. Carlos I Mouchon. MF78, 25 reis carmim rosa. Dois selos em sobrescrito circulado de S. 
Vicente (24.02.10) para Chicago.

20.00

3650 «« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF88, 10 reis, verde-
-amarelo. Exemplar com goma original e charneira com a SOBRECARGA DESLOCADA.

8.00

3651 * 1934 – Ceres. Novo tipo. Sobrescrito circulado registado da Praia (12.07.36) para França (27.07.36) com 
trânsito por Lisboa (21.07.36) com selos de 80c, 1E e 2E, MF210, 212 e 214.

10.00

3652 ««« 1968 - Motivos de Cabo Verde. MF 329/338. Lote composto por 8 séries completas em quadras, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 104.00

25.00

3653 ««« 1969 – Imposto Postal * Selos fiscais de “Especialidades Farmacêuticas”, com sobretaxa, tipografadas 
localmente. MF IP 14/15. Série completa, nova, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 
70.00.

15.00

     Guiné

3654 « 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF50, 15 reis castanho. Folha completa com 28 selos. Valor de 
catálogo € 210,00.

15.00

3655 ««/(«) 1902 – D. Carlos I tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 72/83. Série completa + selo de 115 s/ 2 ½ reis 
em denteado 13 ½. Dois selos com goma não original. Valor de catálogo € 167,90.

25.00

3656 8 1914 — D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO. MF87, 50 reis azul. Selo com a sobrecar-
ga “PROVISORIO” deslocada.

8.00

3657 «««/«« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 98/105. Lote com 8 
quadras, com goma original sem charneira, com exceção das quadras de 50 e 75 reis sem goma como 
emitidos. Valor de catálogo € 54.40.

10.00

3658 PI 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF101, 15 reis, verde. 
Par em postal ilustrado circulado de Bissau (15.09.19) para Bombaim (10.12.19), via Paris (18.11.19) e 
reexpedido para Calaba (11.12.19).

10.00

3659 « 1913 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a vermelho. MF 137/142. Sé-
rie completa, nova, sem goma como emitida, sem reparações, com uma ligeira transparência no selo 
MF142. Valor de catálogo € 245.00.

45.00

3660 ««/« 1915 – D. Carlos I. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF163b, 115 s/ 2 ½ 
reis, papel liso, denteado 13 ½. Lote com dois selos com a sobrecarga DESLOCADA. Não catalogada.

15.00

3661 « 1925 - D. Carlos I. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA e nova sobretaxa. MF189a, carmim. Selo 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações com a variedade “a” de “República” deslocado para a 
direita. Valor de catálogo € 25.00.

8.00

3662 «« 1938 – Império Colonial Português. MF 223/240. Série completa com goma original e charneira. Valor 
de catálogo € 110,00.

20.00

3663 8 1946 – 5.º Centenário da Descoberta da Guiné. MF 241/247. Série completa, usada. Valor de catálogo 
€ 43.00.

8.00

3664 * 1946/48 - 5.º Centenário da Descoberta da Guiné + Motivos da Guiné. Sobrescrito circulado por via 
aérea de Bissau (15.05.51) para Chicago / EUA, com selos de 5$00, MF246 e 1$00, MF255. MB.

20.00

3665 8 1948 – Motivos da Guiné. MF 248/260. Série completa usada. Valor de catálogo € 44.00. 8.00

3666 * 1948/53 - Motivos da Guiné + Exposição de Arte Missionária. Sobrescrito circulado de Bolama (21.07.57) 
para os EUA, com selos de $35, $70 e $80, MF251, 253 e 254 + selo de $50c MF268. B.

20.00

3667 * 1953/63 - Insetos da Guiné + Cobras. Sobrescrito circulado por via aérea de Bissau (21.07.65) para os 
EUA (23.07.65) com trânsito por Lisboa (22.07.65) com selos de 10$00, MF279 e 4$00, MF304. B e R.

12.00

3668 * 1963/66 - Cobras + Uniformes do Exército. Sobrescrito circulado do PMC-108 (19.05.68) para Lisboa, 
com selos de $70 e $80, MF 298/99 + $40 e $60, MF312/13. B.

12.00

3669 BLC« 1968 – Imposto Postal. Assistência * Artesanato. MF BLC3. Exemplar novo, sem goma como emitido. 
Valor de catálogo € 45.00.

10.00

3670 « 1919 – Porteado. Emissão Regular. Selos de 1904, com sobrecarga REPUBLICA local. MF POR21, 10 
reis ardósia. Exemplar sem goma como emitido, com sobrecarga na VERTICAL. Erro supostamente 
clandestino.

12.00

3671 « 1919 - Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF POR22, 20 
reis castanho-claro, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 364.00.

45.00

3672 « 1919 - Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF POR23, 
30 reis laranja, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 280.00.

35.00

     Índia

3673 « 1871 - Nativos. Tipo II. MF9c, 20 reis vermelho, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com ligeira transparência e falhas no denteado. Valor de 
catálogo € 75.00.

15.00

3674 «« 1873 – Nativos. Tipo IA. MF18, 300 reis violeta-escuro, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Exemplar novo, com goma e charneira. Valor de catálogo € 240.00.

50.00
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3675 «« 1877 – Nativos. Tipo III. MF37, 10 reis preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exem-
plar novo, com goma original e charneira. Valor de catálogo € 63.00.

15.00

3676 «« 1877 – Nativos. Tipo IIIB. MF42, 40 reis azul, papel fino azulado, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exem-
plar novo, com goma original e charneira. Valor de catálogo € 40.00.

10.00

3677 «« 1886 - D. Luís I, fita direita. MF 132/138. Série completa em papel porcelana, denteado 12 ¾, com exce-
ção selo de 300 reis em 13 ½, goma original com charneira. Valor de catálogo € 111.00.

25.00

3678 8 1900 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. Lote composto por dois selos usados, sem defeitos nem 
reparações: MF166, 1 ½ s/ 2Tgs + MF166e, 1 ½ s/ 2Tgs, sobretaxa tipo II. Valor de catálogo € 134,00.

20.00

3679 PI 1903 - D. Carlos I Mouchon. Postal ilustrado circulado de Nova Goa (10.12.03) para Lisboa (28.12.03) 
com selos de 2 reis laranja e 3 reis azul, MF187 e 189. B.

15.00

3680 PI 1903 - D. Carlos I Mouchon. MF188, 2 ½ reis castanho-amarelo. Par horizontal em postal ilustrado circu-
lado de Nova Goa (27.12.06) para Setúbal (13.01.07) e reexpedido para Lisboa (14.01.07).

10.00

3681 * 1903 – D. Carlos I Mouchon. MF189, 3 reis, azul. Par horizontal em sobrescrito circulado de Calangute 
para Quetta (04.05.10) com trânsito por Nova Goa (29.04.10).

8.00

3682 PI 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Postal ilustrado circulado 
de Pangim (12.12.12) para a Beira (10.01.13) com par de selos de 1 ½ reis e selo de 2 reis, MF201/202.

10.00

3683 * 1914 – Ceres. MF260e, 5 reis verde-escuro, papel esmalte, denteado 15x14. Sobrescrito circulado de 
Nova Goa (23.04.25) para França, com sete selos (selo isolado na frente e bloco de 6 selos no verso).

20.00

3684 « 1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903 com sobrecarga REPUBLICA local. MF274, 2 ½ reis, casta-
nho amarelo. Exemplar com DUPLA sobrecarga.

10.00

3685 PI 1922/31 – Ceres + Exposição de S. Francisco Xavier. Postal ilustrado circulado para Nápoles, com selo 
de 4 reis azul, estrelas III/IV, MF314 + selo de 2 reis, castanho, MF328.

10.00

3686 « 1914 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF283b, 5Tgs s/ 8Tgs laranja, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emiti-
do com sobrecarga verde. Valor de catálogo € 25.00.

6.00

3687 « 1914 – D. Carlos I Mouchon, perfurados ao meio, com sobretaxa. Selos de 1911/13 com sobrecarga RE-
PUBLICA tipografada localmente. MF292a, 6 reis s/ 4 ½ reis, verde, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitido “6” mais pequeno na metade direita. Valor de catálogo € 40.00.

10.00

3688 * 1938 – Império Colonial Português. MF354, 1 ½ Tgs vermelho. Par em sobrescrito circulado de Cansau-
lim (31.07.46) para Chicago, com trânsito por Nova Goa (31.07.46).

8.00

3689 * 1938 – Império Colonial Português. MF357, 3 Tgs, cinzento-ardósia, em sobrescrito circulado registado 
de Margão (02.08.44) para Bombaim (03.08.44). Censurado pelo ingleses, com cinta modelo P.C. 90.

8.00

3690 «« 1949 – Nossa Senhora de Fátima, coroada. MF 390/397. Série incompleta (falta selo de 2R) com goma 
original e charneira. Valor de catálogo € 124.00.

25.00

3691 * 1946/49 - Motivos Históricos + Nossa Senhora de Fátima + Nossa Senhora de Fátima, coroada. Sobres-
crito circulado de Vasco da Gama (08.11.49) para Londres, com selos de 2 reis e 9 reis, MF377 e 380 + 
1Tg, MF389 + 1 real, 3 reis, 9 reis, 2Tgs e 9 Tgs, MF390/394.

14.00

3692 PI 1952 - 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier. MF428, 5Tgs (Túmulo de S. Francisco Xavier) 
em postal ilustrado circulado por via aérea de Goa (14.12.53) para Lisboa.

8.00

     Macau

3693 « 1885/86 - Coroa. Novas cores e valores. MF 16/20. Série incompleta (falta 80 reis) em estado de novo, 
sem goma, em denteado 12 ¾ com exceção 20 reis em denteado 13 ½. Selo de 50 reis com defeito. 
Valor de catálogo € 160.00.

20.00

3694 « 1885/86 - Coroa. Novas cores e valores. MF19a, 40 reis amarelo, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, sem reparações, com canto curto e adelgaçado, com grande DESLOCAÇÃO DO DENTEADO.

20.00

3695 ««« 1898 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 70/77. Série completa nova, 
com goma original sem charneira, sem reparações, com leves pontos de óxido em todos os selos. Valor 
de catálogo € 300.00.

30.00

3696 8 1898 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 70/77. Série completa usa-
da, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

3697 ««/« 1898 - D. Carlos I Mouchon. MF 78/90. Série completa em estado de novo, com goma ou sem goma 
como emitidos, sem reparações, com pontos de óxido em 3 selos. Lote a ver. Valor de catálogo € 175.00.

35.00

3698 8 1898 - D. Carlos I Mouchon. MF 78/90. Série completa em estado de usado, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

3699 PI 1898 - D. Carlos I Mouchon. Lote com dois postais ilustrados, um circulado de Macau (16.03.11) para 
Lisboa (17.04.11) com par de selos de 1 avo, MF79 e outro circulado de Macau (20.09.05) para Lisboa 
(27.10.05) com selo de 2 avos, MF80.

20.00

3700 8 1902 - D. Luís I, com sobretaxa. MF106 + 106a, 18 avos s/ 25 reis em violeta e violeta-castanho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares usados. Valor de catálogo € 130.00.

35.00

3701 8 1902 - D. Luís I, com sobretaxa. MF109a, 18 avos s/ 200 reis cinzento-violeta, papel porcelana, dentea-
do 13 ½. Exemplar usado. Valor de catálogo € 75.00.

15.00

3702 PI 1903 - D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF129, 2 avos verde, papel liso, denteado 11 ¾ em 
postal ilustrado circulado de Macau (08.09.05) para Lisboa (09.10.05).

12.00

3703 «««/« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 149/164. Série 
incompleta (faltam selos de 18 avos e 47 avos) com goma original sem charneira, ou sem goma como 
emitidos. Valor de catálogo € 120.00.

25.00
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3704 ««« 1931/33 - Ceres, com sobretaxa. MF266, 15 s/ 16 avos, ardósia, denteado 12x11 ½, papel liso médio. 
Quadra nova, bordo de folha, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 52.00.

12.00

3705 ««« 1949 – 75.º Aniversário da UPU. MF340, 32 avos. Exemplar com vestígios de óxido. Lote a ver. 6.00

3706 ««« 1950/51 – Motivos locais. MF348, 1P (Porta do Cêrco). Exemplar bordo de folha com goma original sem 
charneira. Valor de catálogo € 88.00.

22.00

3707 «««/« 1950/51 - Vinheta tipo Dragão + Vultos do Oriente. Lote composto por duas séries: MF 351/354 sem 
goma como emitidos + MF 355/362 com goma original, sem charneira. Valor de catálogo € 140.00.

35.00

3708 ««« 1953 – Flores de Macau. MF 374/383. Série completa. Valor de catálogo € 80.00. 20.00

3709 «« 1953 – Flores de Macau. MF 374/383. Série completa com goma original e charneira. Valor de catálogo 
€ 55.00.

15.00

3710 FDC 1953/54 - 4.º Centenário da Fundação da Cidade de S. Paulo + Flores de Macau. Sobrescrito comemo-
rativo do 1.º dia de circulação da emissão do 4.º Centenário da Fundação de S. Paulo, obliterado com a 
marca comemorativa alusiva ao evento, circulado de Macau (04.08.54) para a Alemanha, com selo de 
39 avos MF385 e selos de 10 avos e 1P, MF377 e 381.

15.00

3711 FDC 1954/68 – Lote com dois FDC’s: Centenário do Selo Postal Português em sobrescrito com quadra, 
MF384 e V Centenário do Nascimento de Pedro Alvares Cabral, MF418/19.

5.00

3712 « 1956 - Carta Geográfica de Macau. Sobrescrito circulado registado de Macau (31.05.63) para os EUA 
(03.06.63) com selos de 1 avo, 3 avos, 5 avos, 10 avos, 30 avos, 40 avos e 90 avos, MF 386/392.

20.00

3713 IMP 1956 - Carta Geográfica de Macau. MF386, 1 avo. Par em impresso circulado em Macau (09.06.65). B 
e R.

15.00

3714 CNT 1956 - Carta Geográfica de Macau. MF368, 5 avos. Quatro selos, em cinta de jornal “Notícias de Macau” 
circulada de Macau (06.06.66) para Lisboa.

15.00

3715 ««« 1958 - Exposição de Bruxelas. MF394, 70 avos. Bloco com 15 selos, bordo de folha. Valor de catálogo 
€ 90.00.

15.00

3716 PI 1951/58 - Vultos do Oriente + Exposição de Bruxelas. Postal ilustrado circulado de Macau (09.11.60) 
para Lisboa, com selo de 6 avos, MF358 e 74 avos MF394, com marca publicitária batida a azul “ANTE-
CIPE O ENVIO DOS SEUS / CUMPRIMENTOS E PRENDAS / DE NATAL”.

15.00

3717 * 1953/1958 - Flores de Macau + Sextos Congressos de Medicina Tropical e Paludismo. Sobrescrito cir-
culado de Macau (30.03.59) para os EUA, com selos de 5 avos, 10 avos e 20 avos, MF376, 377 e 395.

12.00

3718 ««« 1960 - 5.º Centenário da Morte do Infante D. Henrique. MF396, 2P. Bloco com 6 selos, canto de folha. 
Valor de catálogo € 78.00.

15.00

3719 ««« 1962 – Modalidades desportivas. MF 397/402. Série completa. Valor de catálogo € 67.00. 12.00

3720 * 1962 - Modalidades desportivas. Sobrescrito circulado registado de Macau (31.05.63) para os EUA 
(03.06.63) com selos de 10 avos, 16 avos, 20 avos, 50 avos e 1,20P, MF397/401.

15.00

3721 * 1969 - Modalidades desportivas + Centenário da Fundação da Misericórdia de Macau + 20.º Jogos Olím-
picos + Centenário Teatro de D. Pedro V + Centenário do Hospital Central de Macau + Ponte Macau-
-Taipa + 1.º Aniversário 25 Abril. Sobrescrito circulado registado de Macau (21.01.76) para o Canadá 
(28.01.76) com selos MF401, 419, 423, 429, 431, 434, 435/436, 438/439.

15.00

3722 ««« 1964/66 - Centenário do BNU + Centenário da UIT + 40.º Aniversário da Revolução Nacional + Unifor-
mes do Exército. MF 404/414. As quatro séries completas. Exemplares novos, com goma original sem 
charneira. Valor de catálogo € 104,50.

15.00

3723 ««« 1964/66 - Centenário do BNU + Centenário da UIT + 40.º Aniversário da Revolução Nacional + Unifor-
mes do Exército. MF 404/414. As quatro séries completas. Exemplares novos, com goma original sem 
charneira. Valor de catálogo € 104,50.

15.00

3724 ««« 1966 – Uniformes do Exército. MF 407/414. Série completa com goma original sem charneira. Valor de 
catalogo € 84.00.

20.00

3725 ««« 1966 – Uniformes do Exército. MF 407/414. Série completa. Valor de catálogo € 84.00. 20.00

3726 ««« 1979 - Selos do Correio Ordinário e do Correio Aéreo, sobretaxados. MF 445/448 + MF CA21. Série 
completa com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 145.00.

35.00

3727 8 1979 - Selos do correio ordinário, com sobretaxa. MF448, 2,00 s/ 2,20P. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com a SOBRECARGA DESLOCADA.

12.00

3728 FDC 1981 - 1.º Simpósio de Psiquiatria Transcultural. FDC com a série completa, MF 454/459. Valor de 
catálogo € 40.00.

10.00

3729 8 1982/84 - Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissões ordinárias. Lote com 10 selos dife-
rentes, em estado de uso com variedades de legendas: MF460a, 461a, 464a, 474a, 475a, 476a, 477a, 
491a, 492a e 494a. Valor de catálogo € 80.40.

20.00

3730 ««« 1984 - Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (3.º grupo). MF491a, 20 avos. 
Quadra com goma original sem charneira, com a variedade na inscrição LITO MAIA - PORTO (SEM 
ANO). Valor de catálogo € 20.00.

10.00

3731 BLC««« 1989 – A Presença Portuguesa  no Oriente. MF BLC12. Valor de catálogo € 40.00 10.00

3732 BLC««« 1990/95 – Diversificação Industrial + Ciclo Lunar. Valor de catálogo € 43.00. 10.00

3733 CRT 1984/1995 – Ciclo Lunar. Lote com as 12 carteiras completas, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 320.00.

30.00

3734 FM««« 1986 – Fortalezas de Macau. MF FM2. Exemplar novo, com goma original sem charneira, com ligeiras 
manchas na frente. Valor de catálogo € 420.00.

50.00
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3735 * 1936 - Padrões, com sobrecarga. MF CA 1/6. Série completa em sobrescrito circulado registado de 
Macau (28.10.36) para a Alemanha (29.11.36) com trânsito por Hong Kong (29.10.36).

20.00

3736 Q 1936 - Correio aéreo * Padrões com sobretaxa. Sobrescrito circulado de Macau (28.04.37) para Hong 
Kong (28.04.37) em sobrescrito comemorativo do 1.º voo Macau /EUA, com carimbo comemorativo do 
evento a violeta, com selos de 3 avos, 5 avos s/ 6 avos, 7 avos, 8 avos e 15 avos, MF CA 2/6.

20.00

3737 «««/«« 1938 - Correio aéreo. Império Colonial Português. MF CA 7/15. Série completa com goma original, sem 
charneira na maioria dos valores, sem reparações e com selo de 3 avos com aflorações de óxido. 

25.00

3738 ««« 1960 - Correio aéreo. MF CA 16/20. Série completa, com goma original sem charneira. Valor de catálogo 
€ 68.00.

18.00

3739 * 1960/62 - Modalidades desportivas + Correio aéreo * Vistas de Macau. Sobrescrito circulado registado 
de Macau (14.07.75) para a Califórnia / EUA (21.07.75) com selo de 1,20P MF401 e selos do correio 
aéreo de 50avos e 3P, MF CA16 e 18. MB.

15.00

3740 8 1960/74 - Centenário do Hospital Central de Macau + Correio aéreo * Vistas de Macau. Sobrescrito 
circulado registado de Macau (03.12.84) para Sintra (07.12.84) com série completa, MF 433/434 e selo 
do correio aéreo de 10P, MF CA20. B.

15.00

3741 «««/«« 1925/52 - Correio aéreo + Porteado + Imposto Postal. Lote com 5 séries completas em estado de novo: 
MF CA 1/6 + POR 44/50 + POR 51/53 + POR 54/59 + IP 3/5. Valor de catálogo € 166.00.

35.00

3742 «« 1949 – Porteado. Padrões, com sobretaxa. MF POR 44/50. Série completa com goma original e char-
neira. Valor de catálogo € 36.00.

9.00

3743 ««« 1925 - Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP 3/5. Série completa em quadras, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

3744 8 1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Emissão de MACAU. MF IP8, 5 avos azul 
s/ azul-claro. Exemplar usado. Valor de catálogo € 30.00.

8.00

     Moçambique

3745 8 1876 — Coroa. MF6, 50 reis, denteado 12 ½, papel fino. Selo com boa cor, com ligeiro adelgaçamento. 
Valor de catálogo € 190,00.

15.00

3746 FRG 1886 - D. Luís I, fita direita + D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Parte de sobrescrito de grandes dimensões 
com selos de 5 reis preto, 20 reis rosa, 25 reis violeta e 15 reis castanho, MF15, 17, 18 e 31.

25.00

3747 « 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF17 e 19, 20 reis rosa + 40 reis castanho. Duas folhas completas com 28 
selos em papel porcelana, denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 238,00.

25.00

3748 « 1886 – D. Luís I, fita direita. MF23, 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa 
com 28 selos, sem goma. Valor de catálogo € 392.00.

100.00

3749 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Sobretaxa tipo (3) a preto. MF26, 5 reis s/ 40 reis castanho 
vermelho. Exemplar usado com adelgaçamento. Valor de catálogo € 220,00.

20.00

3750 « 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF38, 150 reis carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 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.

45.00

3751 « 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento de S. An-
tónio. MF43, 20 reis rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, com DUPLO 
denteado parcial nos selos superiores. Valor de catálogo € 712,00.

30.00

3752 « 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento de S. 
António. MF48, 200 reis azul-violeta claro, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 
selos, com a metade esquerda (14 selos) com a sobrecarga DESLOCADA. Valor de catálogo € 1.568,00.

30.00

3753 ««« 1911 – D. Carlos Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 103/111. Lote com 9 
quadras com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 50.80.

10.00

3754 «« 1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF103, 2 ½ reis, cinzento-
-claro, papel pontinhado horizontal, denteado 11 ¾. Par horizontal com a sobrecarga DESLOCADA. MB e R.

12.00

3755 ««« 1914 – Ceres. Lote com duas folhas completas com 200 selos em cada folha das taxas de 1c verde, 
MF155e e 2c carmim, MF157b, em papel acetinado espesso, denteado 12x11 ½, com goma original sem 
charneira. Valor de catálogo € 440,00.

30.00

3756 ««« 1923 – Ceres, com sobretaxa. MF247, 50c s/ 4c rosa, denteado 12x11 ½, papel acetinado médio. Bloco 
com 50 selos (10x5) com aflorações de óxido no verso. Bom lote para estudo de variedades da sobre-
taxa. Valor de catálogo € 225,00.

20.00

3757 « 1930/31 – Vitórias de Mouzinho de Albuquerque. MF 263/269. Série completa, nova, sem goma. Valor 
de catálogo € 119.00.

20.00

3758 * 1938/44 – Império Colonial Português + 4.º Centenário de Lourenço Marques. Lote com dois sobres-
critos circulados registados: um de L. Marques (15.04.45) para Braga, censurado do Cairo, com selos 
de 50c, MF296 e 3E, MF CA6 e outro de L. Marques (18.10.45) para Braga, com selos de $50, MF312 
e 3E, MF CA6.

12.00

3759 PI 1938 – Império Colonial Português. Postal ilustrado circulado de Lourenço Marques (05.09.44) para Lis-
boa (10.11.44) com selos de 10c e 20c, MF291 e 293. Censurado na África do Sul, com carimbo linear 
batido a violeta “PASSED BY CENSOR / DEUR DIE SENSOR GOEDGEKEUR”.

10.00

3760 * 1951/53 - Peixes de Moçambique + Borboletas de Moçambique. Sobrescrito circulado de Lourenço 
Marques (10.09.54) para a Escócia, com selos de $30, 6$00, 8$00 e 9$00, MF360, 372/74 + selos de 
4$00, 7$50 e 10$00, MF401, 405 e 406.

15.00

3761 & 1963 - Embarcações utilizadas pela Marinha Portuguesa de 1430 a 1924. MF 459/478. Série completa 
em brochura editada Ministério do Ultramar. B e R.

20.00
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3762 CRT 1963 - Barcos Portugueses. MF 459/470. Carteira editada pelo Ministério do Ultramar com a série com-
pleta fixada por charneira.

15.00

3763 ««« 1971 - Mineralogia, Geologia e Paleontologia de Moçambique. F524, 2$50. Lote com dois selos com 
variedade de cor, “violeta” em vez de “lilás”.

5.00

3764 ««« 1973 – Campeonato Mundial de Vela da Classe “Vauriens”. MF530a, 1$00. Exemplar novo, com goma 
original sem charneira, SEM A LEGENDA “CORREIOS”. Valor de catálogo € 40.00.

15.00

3765 ««« 1975 - Acordo de Lusaka. MF537, 2$00 cinzento. Quadra com selos novos, goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, SEM IMPRESSÃO DA TAXA.

10.00

3766 ««« 1946 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobretaxa. MF CA10, 3$00 s/ 5E, castanho-
-vermelho. Valor de catálogo € 37.00.

8.00

3767 8 1947 – Correio aéreo. Avião, com legenda “Taxe perçue”. MF CA 16/23. Série completa usada. Valor de 
catálogo € 145.00

25.00

3768 * 1974 – Centenário da UPU. Serviço da Posta Restante. Sobrescrito circulado da EPM-24 / Moçambique 
(20.11.74) para Lisboa (25.11.74) com selo de 3$50 MF CA26. Dirigido à Posta Restante pagou o serviço 
através de selo de 1$50, MF1218. B e R.

8.00

3769 ««« 1963 – Correio aéreo. Avião sobrevoando empreendimentos locais. MF CA25, 2$00. Exemplar novo, 
bordo de folha, com goma original sem charneira com variedade “O partido”.

6.00

3770 * 1975 – Campanha de Dinamização Cultural. Serviço da Posta Restante. Sobrescrito circulado registado 
da EPM-24 (19.03.75) para Lisboa (27.03.75) com selo de 1$50, MF531 e par de 4$50, MF CA27. Diri-
gido à Posta Restante pagou o serviço através de selo de 1$50, MF1242. B e R.

15.00

3771 « 1927 - Imposto Postal. Selos de Porte Franco, com sobrecarga. Lote composto por dois selos: MF IP14, 
5c amarelo e vermelho + MF18, 40c, amarelo e violeta. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem 
reparações com a SOBRECARGA DESLOCADA.

10.00

3772 8 1924 – Porteado. Ceres de Moçambique, com sobretaxa. MF POR49a, 20c s/ 30c verde oliva, denteado 
15x14. Quadra usada. Valor de catálogo € 140,00.

15.00

3773 («) 1924/25 - Porte Franco. Emblema da Sociedade Humanitária Cruz do Oriente. MF PF SHCO 1/11. Série 
completa com goma não original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações.

20.00

3774 Lote Moçambique * Lote com 22 etiquetas de registo modelo C4, todas diferentes + duas da Companhia de 
Moçambique e duas do serviço “EXPRESS”, e uma “Contra Reembolso”

5.00

     Inhambane

3775 «« 1911 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 32/46. Série completa 
nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 31.00.

10.00

3776 ««« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 32/46. Série incom-
pleta em quadras (faltam quadras de 100, 200, 500 e 700 reis, com goma original sem charneira, sem 
reparações, com ponto de óxido num selo da quadra de 400 reis. Valor de catálogo € 87.20. MB e MR.

15.00

3777 « 1911 - D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF33, 5 reis laranja, 
papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com a SOBRE-
CARGA INVERTIDA.

8.00

3778 ««/« 1914/17 – D. Carlos I. Selos de 1903 com sobrecarga REPUBLICA local + D. Carlos I. Selos de 1903 
com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA. MF87 + 
MF88 + MF 89/101. As três séries completas. Selos de 130, 200, 400, 500 e 700 reis sem goma e res-
tantes com goma original e charneira. Valor de catálogo € 184.00.

30.00

     Lourenço Marques

3779 « 1895 - D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTÓNIO”. 
MF19a, 50 reis azul, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, assi-
nado no verso, sem reparações, com leve vinco, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 35.00.

10.00

3780 * 1898/1901 - D. Carlos I Mouchon. MF41, 100 reis azul s/ azul em sobrescrito circulado de L. Marques 
para Rondebosch / Colónia do Cabo (02.01.01) com trânsito por Durban (24.12.00) para pagar o porte 
simples de cartas remetidas para a Colónia do Cabo por via marítima, com peso até 15g. Tabela publi-
cada pelo Guia Postal de Lourenço Marques em 1899.

12.00

3781 «« 1903 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 52/64. Série completa em novo, composta pelos 
selos MF52a, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59a, 60, 61, 62, 63b e 64a. Exemplares com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 97.50.

20.00

3782 * 1902 – D. Carlos I Diogo Neto, som sobretaxa. Mf52, 65 s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 11 ¾, 
em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (22.12.04) para a Holanda (15.01.05).

20.00

3783 * 1903 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO. MF67, 50 reis azul em sobrescrito circula-
do de Lourenço Marques (19.07.08) para Itália (10.08.08).

20.00

3784 * 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF75, 130 reis castanho s/ amarelo em sobrescrito 
circulado de Lourenço Marques (07.05.04) para Amesterdão / Holanda (07.05.04). B e R.

30.00

3785 ««/« 1918 – Ceres, com sobrecarga “Cruz Vermelha” e sobretaxa. Lote com 4 selos: ¼ c e $70 s/ 8c, MF159 
e 169. Ambos com a variedade de sobrecarga “9-3-18”, tipo C (com traço fino entre “3” e “18”. Valor de 
catálogo € 60,00

12.00

3786 « 1920/21 – Ceres, com sobretaxa tipografada localmente. MF173b, 1 ½ c s/ 2 ½ c violeta claro, denteado 
15x14, papel porcelana, com o denteado deslocado. Valor de catálogo € 65,00.

8.00
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     Companhia de Moçambique

3787 PI 1895/1902 - Elefantes. MF13, 10 reis lilás malva, papel pontinhado, denteado 11 ¾, em postal ilustrado 
circulado da Beira (03.03.00) para Nova Goa.

18.00

3788 8 1898 – Elefantes com sobrecarga “Centenário / da Índia 1498-1898. MF 29/41. Série incompleta, faltando 
selos de 2 ½ e 300 reis, em estado de usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 145,90.

18.00

3789 « 1916 – Elefantes, com REPUBLICA da Casa da Moeda, com sobretaxa. MF98, 5c s/ 50 reis, castanho. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, NÃO DENTEADO.

8.00

3790 «« 1920 – Motivos locais, com sobretaxa. MF133/141. Série completa nova, com goma original e charneira. 
Valor de catálogo € 90.00.

20.00

3791 * 1925 - Motivos locais. Novas cores. MF159, 80c carmim e preto. Par horizontal em frente de sobrescrito 
circulado da Beira (24.06.28) para Inglaterra.

5.00

3792 ««« 1937 - Motivos diversos. MF172, 1c verde-amarelo e violeta. Folha completa com 100 selos, nova, com 
goma original sem charneira, sem reparações, com aflorações de óxido, numerada com o n.º 1. Valor 
de catálogo € 60.00.

15.00

3793 * 1935/37 - Correio Aéreo * Selos retangulares + Motivos locais. Sobrescrito circulado por via aérea de 
Vila Pery (29.12.37) para a Inglaterra com selos de 1E azul, MF CA21 e 2Elilás malva e castanho, 
MF187, para pagar o primeiro porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas remetidas para Inglaterra, 
com o peso até 5g. Tabela aprovada e publicada no BOM n.º 36 para entrar em vigor em 10/09/37.

25.00

3794 * 1940 - 8.º Centenário da Fundação da Nacionalidade. MF198, 1$75 azul em sobrescrito circulado da 
Beira (30.09.40) para Cardiff. Exemplar com vários pontos de óxido, censurado em Londres.

10.00

3795 * 1935 - Correio Aéreo. Selos retangulares. Sobrescrito circulado com selo de 5c, MF CA11 e selos de 1d 
da África do Sul e 30c de Zanzibar com carimbos de cortesia mal batidos. 

8.00

     Companhia do Niassa

3796 («) 1901 - D. Carlos I (Camelo e Girafa). MF 27/39. Série completa com goma não original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

3797 « 1903 – D. Carlos I. Selos de 1901 com sobretaxa, tipografadas localmente. MF 45/47. Série completa, 
nova, sem goma. Valor de catálogo € 255.00.

40.00

3798 8 1903 – D. Carlos I. Selos de 1901 com sobretaxa. MF 45/47. Série completa usada, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 180,00.

30.00

3799 8 1903 – D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF49, 25 reis laranja, papel pontinhado, denteado 
14 de linha. Exemplar usado, sem reparações, com leve adelgaçamento, com irregularidades no dentea-
do. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 210.00.

45.00

3800 «« 1921/23 – Motivos diversos. MF 106/125. Série completa. Valor de catálogo € 60.00. 12.00

     Quionga

3801 («) Selos de D. Carlos I, de Lourenço Marques, com sobretaxa. MF 1/4. Série completa, com goma não 
original. Valor de catálogo € 92.00.

18.00

3802 « 1916 – Selos de D. Carlos I, de Lourenço Marques, com sobretaxa. MF 1/4. Série completa, nova, sem 
goma. Selo de ½ c em par. Valor de catálogo € 92.00.

15.00

     Zambézia

3803 «««/«« 1893/94 – D. Carlos I. MF 1/13. Série completa nova, com goma original (dois selos com goma não 
original), com e sem charneira (4 selos). Selos de 50, 75, 200 e 300 reis em denteado 12 ¾. Selo de 2 
½ reis com vestígios de óxido. Valor de catálogo € 84.30.

15.00

3804 PI 1898 - D. Carlos I Mouchon. MF18, 20 reis violeta em postal ilustrado do Hotel Murray no Chinde, circu-
lado do Chinde (20.12.13) para Itália. B.

12.00

3805 ««« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF55/63 + MF69. Série 
incompleta em quadras, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 108.80.

15.00

     S. Tomé e Príncipe

3806 8 1889/91 - D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF24, 5 reis s/ 10 reis verde, papel porcelana, denteado 
13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 75.00.

20.00

3807 8 1903 – D. Carlos I Mouchon. MF91, 75 reis violeta-castanho. Exemplar usado com a sobrecarga “RE-
PUBLICA” manuscrita a sépia.

6.00

3808 «««/«« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 96/104. Lote com 9 
quadras, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 43.20.

10.00

3809 PI 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF98, 10 reis, verde-
-amarelo em postal ilustrado circulado de S. Tomé (10.03.17) para a Ilha do Príncipe (11.03.17).

8.00

3810 «« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA 
e sobretaxa, sobre selos postais de África, Macau e Timor. MF 175/182 + MF 183/190 + MF 191/198. 
As três séries completa, novas, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 94.00.

20.00
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3811 PI 1914/22 – Ceres. Postal ilustrado circulado de S. Tomé (07.01.32) para Lisboa, com pares de selos de 
8c, papel liso, denteado 12x11 ½, MF207a e 12c, papel liso, denteado 12x11 ½, MF253.

12.00

3812 « 1920 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898/1903, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
Lote com dois selos novos, sem goma como geralmente emitidos: MF237, 115 reis laranja s/ rosa com 
impressa parcial da sobrecarga + MF241, 700 reis violeta s/ amarelo, com dupla impressão parcial.

20.00

3813 « 1919 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa. Lote com-
posto por quadra de 1c s/ 2 ½ reis, MF228, com o 4.º selo incluindo “O” aberto por “C” + bloco com 8 
selos de 2 ½ c s/ 2 ½ reis, MF230, incluindo no 5.º selo a variedade “O” aberto por “C”, no 7.º selo “traço” 
de fração curto e no 9.º selo “traço” de fração partido. Estas duas variedades não catalogadas.

25.00

3814 «« 1948 – Frutos de S. Tomé e Príncipe. MF 337/346. Série completa com goma original e charneira. Valor 
de catálogo € 230,00.

40.00

3815 8 1948 – Frutos de S. Tomé e Príncipe. MF 337/346. Série completa usada. Valor de catálogo € 138.00. 12.00

3816 * 1938/48 - Império Colonial Português + Frutos de S. Tomé e Príncipe. Sobrescrito circulado de S. Tomé 
(06.07.52) para Lisboa (, com par de selos de 1$75, MF332 e 5$00, MF344.

12.00

3817 PM 1954 – 4.º Centenário da Fundação da Cidade de S. Paulo. MF365, 2$50. Exemplar concordante com 
postal ilustrado, obliterado com marca de dia de S. Tomé (19.04.55).

6.00

     Timor

3818 PI 1898/1900 – D. Carlos I Mouchon. MF60, 2 avos, verde-amarelo, em postal ilustrado de Timor, circulado 
de Dili (20.09.11) para Lisboa (06.11.10).

6.00

3819 8 1947 – Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”. Lote com 7 selos: 5 avos, 8 avos, 
10 avos, 12 avos, 15 avos, 20 avos e 40 avos, MF 254/260. Valor de catálogo € 101.00.

20.00

3820 ««« 1960 - Carta Geográfica de Timor, com sobretaxa local em Escudos. MF305, $05 s/ 1 avo. Bloco vertical 
com 8 selos com repinte “CIFRÃO” da sobretaxa no verso.

10.00

3821 ««« 1934/67 – Centenário do BNU + Centenário da UIT + 40.º Aniversário da Revolução Nacional + Cen-
tenário do Clube Militar Naval + Uniformes do Exército. MF 335/347. As 5 séries completas. Valor de 
catálogo € 27.70.

6.00

3822 ««/« 1938/47 - Correio Aéreo. Império Colonial Português + Império Colonial Português de Moçambique, 
com sobrecarga + Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”. Lote com as três séries 
completa: MF CA 1/9 com goma original e leve charneira + CA 10/14 com goma original sem charneira 
+ CA 15/23 com goma não original e com aflorações de óxido no verso. Valor de catálogo € 487.00.

40.00

3823 8 1947 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”, tipografada local-
mente. MF CA 15/23. Série completa em estado de usado. Valor de catálogo € 75,00.

15.00

3824 « 1968 – Imposto postal. ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa. MF IP18, $30 s/ 1$30 verde. Qua-
dra em papel espesso, nova, sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 160,00.

15.00

MARCOFILIA

3825 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, carmim-rosa, com margens 
normais a luxo, obliterados com carimbo batido a preto “42 – SETÚBAL”, tipo 4.3.4.

8.00

3826 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, carmim-
-rosa, com 3 margens de luxo e uma curta, com carimbo batido a preto “161 – ARRAIOLOS”, tipo 3.5.3.

12.00

3827 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, azul, tipo 
II, com 3 margens de luxo e uma normal, obliterado com carimbo a preto “108 – PONTE DA BARCA”, 
tipo 5.10.5.

12.00

3828 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis, verde-amarelo, 
com margens normais, obliterado com carimbo a preto “7 – ALHANDRA”, tipo 4.3.4.

15.00

3829 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II. Lote com dois selos 
sobre fragmentos com margens curtas: um com carimbo tipo 6.8.6 “61 – GUIMARÃES” e outro com 
carimbo tipo 5.9.5, “64 – MESÃO FRIO”.

10.00

3830 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteado. MF22a, 25 reis, 
carmim-rosa, tipo II, obliterados com carimbo batido a preto “145 – COVILHÃ”, tipo 4.3.4.

10.00

3831 FRG Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteado. MF30, 25 reis, carmim-
-rosa. Dois selos em fragmento, obliterados com carimbo batido a preto “145 – COVILHÃ”, tipo 4.3.4.

8.00

3832 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, tipo II. Exemplar com mar-
gens curtas, obliterado com carimbo batido a preto “15 – BATALHA”, tipo 6.8.6.

15.00

3833 Lote Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58. D. Pedro V. cabelos anelados. Lote com 8 selos, com 
margens curtas na generalidade, obliterados com carimbo “17”, “67”, “40”, 2x”85”, “90”, “95” e “166”.

15.00

3834 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 - D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF22, 25 reis rosa 
com margens de luxo a curta, obliterado com carimbo batido a preto “88 - MEALHADA”, tipo 4.3.4.

10.00

3835 Lote Carimbos numéricos da 1.ª reforma, circulares datados e diversos. Lote com 61 selos, desde D. pedro V, cabe-
los anelados, até D. Luís I, fita direita, obliterados com carimbos de diversas localidades. Algumas repetições.

20.00

3836 8 Carimbos nominativos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40, 25 reis carmim, denteado 
12 ¾, papel liso, com carimbo a preto “5 – ALENQUER”.

12.00

3837 8 Carimbos nominativos. Lote com  dois selos, MF57 e MF63 obliterados respetivamente com carimbos 
batidos a preto “SABROSA” e “SOUZEL”.

8.00
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3838 8 Carimbos nominativos. Lote com  cinco selos, MF39, MF57 (3) e MF54 obliterados respetivamente 
com carimbos batidos a preto “CORUCHE”, FERREIRA DO ZEZERE”, “GOLEGAN”, “CEZIMBRA” e 
“FIGUEIRÓ”.

10.00

3839 8 Carimbos nominativos. Lote com  dois selos, MF54 e MF57 obliterados respetivamente com carimbos 
batidos a preto “P. TABOA” e “THOMAR”.

8.00

3840 8 Carimbos nominativos. Lote com  dois selos, MF52 e MF56 obliterados respetivamente com carimbos 
batidos a preto “P. D’ARCOS” e “POVOA DE VARZIM”.

6.00

3841 8 Carimbos nominativos. Lote com dois fragmentos de inteiro postal de 10 reis, tipo D. Luís I, com relevo e 
de sobrescrito inteiro de 25 reis da mesma emissão, obliterados com carimbos batidos a preto “REGOA” 
e “CARREGAL”.

10.00

3842 8 Carimbos nominativos. 1870/74 – D. Luís I, fita direita. MF43, 100 reis , papel liso, denteado 13 ½, obli-
terado com carimbo batido a azul “ARMAMAR”.

8.00

3843 8 Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I, de frente. Novos valores. MF63, 25 reis lilás-rosa, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo a preto “MUSTEIRO”.

10.00

3844 8 Carimbos nominativos. 1882/85 – D. Luís I, de frente. MF57e, 25 reis, castanho, 13 ½, papel liso, oblite-
rado com carimbo batido a azul “NAZARETH”. 

8.00

3845 8 Carimbos nominativos. 1892/93 – D. Carlos, tipo Diogo Neto. MF70, 25 reis, papel porcelana, denteado 
11 ¾, obliterado com carimbo a preto “VILA / FRANCA / DE XIRA”.

7.00

3846 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF39, 20 reis bistre, papel liso, denteado 12 ¾, 
com vários defeitos no denteado, obliterado com carimbo batido a preto “CONDEIXA”.

12.00

3847 8 Carimbos nominativos. 1880/81 - D. Luís I. De perfil. MF54 + 2xMF55a. Lote com três selos obliterados 
com carimbos nominativos batidos a preto de “REZENDE”, “VOUZELLA” e “NELLAS”.

10.00

3848 * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF63, 25 reis 
violeta-azul, papel porcelana, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado de Fermil para Vila do Conde 
(carimbo nominativo no verso). Carimbo a preto de “FERMIL”.

15.00

3849 PI Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF171, 
5 reis preto. Par horizontal e postal ilustrado circulado de Lisboa (26.02.12) para Cortegana (27.02.12) 
com trânsito por Alenquer (27.02.12) Carimbo a preto “CORTEGANA”.

15.00

3850 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim. Dois 
selos com carimbos batidos a preto de “MUGE” e “S. MARTINHO D’ANTA”.

10.00

3851 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim. Dois 
selos com carimbos batidos a preto de “ESGUEIRA” e “OLIVAL (V. N. OURÉM)”.

10.00

3852 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim. Dois 
selos com carimbos batidos a preto de “RIACHOS” e “SERVA”.

10.00

3853 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. * 1896/1905 – D. Carlos I Mouchon. Lote de dois selos com 
carimbos batidos a preto: MF126, 2 ½ reis com “ANÇÃ” e MF141, 25 reis com “CANHA”.

8.00

3854 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim. Dois 
selos com carimbos batidos a preto de “ALHADAS” e “CABRELLA”.

12.00

3855 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim. Dois 
selos com carimbos batidos a preto de “MALVEIRA” e “PROVEZENDE”.

8.00

3856 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim. Dois 
selos com carimbos batidos a preto de “EVORA (ALCOBAÇA)” e “SOUTO (ABRANTES)”.

12.00

3857 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1892/1905 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto + D. Carlos I Mouchon. 
MF70, 25 reis com carimbos a preto “PEDROGÃO / PEQUENO” + MF141, 25 reis carmim, com carimbo 
“FREGIM”.

10.00

3858 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1884/1896 – D. Luís I, de frente + D. Carlos I Mouchon. MF63, 
25 reis com carimbo a preto “MAXIAL” + MF127, 5 reis laranja, com carimbo a preto “BERINGEL”.

10.00

3859 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1898 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para 
a Índia. OM29H, 10 reis circulado de Calçada (18.05.98) para Vila do Conde. Carimbo batido a preto 
“CALÇADA (ORDÃES).

10.00

3860 * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1884/87 – D. Luís I, de frente. MF63, 25 reis lilás-rosa, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar em sobrescrito circulado de Ervedosa do Douro (07.10.91) para o 
Porto. Carimbo batido a preto “ERVEDOZA DO DOURO”.

6.00

3861 PI Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. MF128, 10 reis verde, em postal 
ilustrado circulado de Cabaços (15.07.06) para Ferreira do Zêzere. Carimbo batido a preto “CABAÇOS”.

8.00

3862 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com dois selos tipo D. Carlos I Mouchon com carimbos 
batidos a preto: MF127, 5 reis com “BARCARENA” e MF141, 25 reis com “ESGUEIRA”.

10.00

3863 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1892/93 – D. Luís I, tipo Diogo Neto. MF68, 5 reis laranja, 
denteado 11 ¾, papel porcelana com carimbo a preto “ÁGUAS DE MOURA”.

5.00

3864 PI Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. MF128, 10 reis, em postal ilus-
trado da “Marinha de Guerra Portuguesa – Fragata D. Fernando”, circulado de S. Fiel (12.06.05) para 
Moçambique, com carimbo a preto de “S. FIEL”.

6.00

3865 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1870/87 – D. Luís I, fita direita + D. Luís I, de frente. Lote com 3 
selos: MF421, 80 reis laranja + MF60a, 5 reis, preto + MF63, 25 reis, lilás-rosa, obliterados com carimbos 
a preto “CAVEZ”, “PICOTO DA MAIA” e “AZEITÃO”.

12.00

3866 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * Lote com 3 selos com marcas batidas a preto: MF68, 5 reis, 
amarelo com “EST. TELEG. POSTAL / FARO” + MF132, 50 reis, azul, com “EST. TELEG. POSTAL / 
COIMBRA” + MF60, 5 reis, preto, com “ALDEIA NOVA / DE S. BENTO”.

10.00
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3867 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com 4 selos, emissões D. Carlos I, com carimbos batidos a 
preto “VILLARINHO DE S. ROMÃO”, “AGUEDA”, “ALFANDEGA DA FÉ” e “GUIÃES”.

10.00

3868 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com 3 fragmentos com selos tipo Ceres, obliterados com 
carimbos batidos a preto de: VILA DA RUA, VALHELHAS e CASTENDO.

8.00

3869 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com 9 fragmentos com selos tipo Ceres, obliterados com 
carimbos batidos a preto de: PARADA DE GONTA, GUARDA (GARE), T. DE BOURO, PRAIA DO REBA-
TEJO, VILLA NOVA DE PAIVA, LORIGA, ESPINHAL, LANHOSO e GAFFETE.

12.00

3870 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1926 - Ceres. Emissão Londres. MF401, 10c carmim. Tira hori-
zontal de 3 selos em pequeno fragmento obliterado com carimbo batido a preto “CALDAS DE AREGO”.

8.00

3871 FRG Carimbos circulares datados. Lote com 5 fragmentos com selos tipo Ceres + selo tipo Ceres, obliterado 
com carimbos batidos a preto de: MELLO, MACEDO DE CAVALEIROS, VILA VERDE (2 tipos diferen-
tes), VALLINHA e LORIGA.

15.00

3872 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote composto por fragmento com selo de 3c azul + bloco com 
6 selos de 3c, todos do tipo Ceres, obliterados com carimbos batidos a preto “ERVESOZA DO DOURO” 
e “PRAIA / DAS MAÇÃS”.

8.00

3873 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com 8 selos tipo Ceres de diversas emissões, obliterados 
com carimbos batidos a preto de “BALUGÃES (BRAGA)”, “BESTEIROS”, “OIAN (OLIVEIRA DO HOSPI-
TAL)”, “ALDEGALEGA”, “CARIA”, “CARIA” e “P. MARQUEZ DE POMBAL / PORTO”.

10.00

3874 * Carimbos circulares datados, tipo 1880. Sobrescrito com selo perdido circulado de Cepões (25.04.19) 
para Castanheira de Pera, com carimbo a preto “CEPÕES”.

10.00

3875 Lote Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com 4 postais ilustrados e um sobrescrito obliterados com 
carimbos a preto de “SOBRAL / DE / MONTE AGRAÇO”, “ENVENDOS”, “TRAFARIA”, “ALMADA”, “S, 
THEOTONIO” e “GALVEIAS”. Lote a ver.

25.00

3876 8 Carimbos circulares datados. Lote com dois sobrescritos obliterados com carimbos batidos a preto “AL-
QUERUBIM” em 1976 e “FREIXEDA DO TORRÃO” em 1963.

7.00

3877 Lote Carimbos circulares datados. Lote com 4 sobrescritos, um postal ilustrado, um bilhete-postal e um te-
legrama com carimbos de diferentes localidades: LAGOAÇA, MIRA, MOURISCA DO VOUGA, RIO DO 
MOURO, AVIÃO / LISBOA, R.P. N.º 8 e TELEGRAFIA ELECTRICA DE BELÉM.

5.00

3878 8 Carimbos da telegrafia elétrica + nominativos. Lote com dois selos, com as marcas batidas a preto: 
MF141, 25 reis, carmim-rosa com “A. C. DO C. / DE / COIMBRA” e MF127, 5 reis, laranja com “TELE-
GRAPHIA ELECTRICA / V. N. / FAMALICÃO”.

12.00

3879 8 Marcas da telegrafia elétrica * roulette. Lote com dois selos com marcas a vermelho: MF58, 50 reis, azul, 
denteado 12 ¾, papel porcelana + MF61, 10 reis verde, papel porcelana, denteado 13 ½.

12.00

3880 «/8 Perfurações da telegrafia elétrica. Lote composto por dois selos com perfuração “estrela de 5 pontas”: 
MF43, 100 reis, papel porcelana, denteado 12 ¾ + MF62, 20 reis. Rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾.

15.00

3881 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1884 - D. Luís I. Fita direita. Nova cor e valor. MF66, 20 reis carmim, 
denteado 12 ¾. Exemplar com alguns defeitos no denteado, obliterado com carimbo batido a preto “TE-
LEGRAPHIA ELECTRICA / LAGOS”.

10.00

3882 FRG Carimbos comemorativos. 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. MF89, 5 reis + MF93, 50 
reis. Ambos em fragmentos obliterados com carimbo batido a violeta “CORETJO CÍVICO / MARÇO DE 
1894”. Valor de catálogo dos selos € 210.00.

20.00

3883 PI Carimbos numéricos volantes. 1931 - Lusíadas. Postal ilustrado circulado da Praia da Rocha (09.04.43) 
para Lisboa (10.04.43) com par de 50c, MF522, obliterado com carimbo volante n.º 17.

8.00

3884 * Carimbos numéricos volantes + circulares datados. Lote com duas cartas: uma registada da Polónia 
para V. Franca de Xira com carimbo numérico “73” de 27.06.66 e outro com carimbo de ALQUERUBIM.

5.00

3885 8 Marcofilia diversa. 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Lote com 
dois selos de 25 e 100 reis, obliterados com carimbos batidos a preto “RECEBIDA DEPOIS DA HORA 
/ LISBOA (CENTRAL)”.

12.00

3886 Lote Franquias mecânicas. Lote com 15 sobrescritos com franquias mecânicas da temática Transportes Ter-
restres e Marítimos e acessórios, com publicidade da DAF, PEUGEOT, FUCHS, AUTOSSIL, RN, etc.

5.00

3887 Lote Franquias mecânicas. Lote com 11 sobrescritos (5 de Bancos e 6 de Seguradoras) com franquias me-
cânicas publicitárias.

5.00

3888 Lote Marcofilia diversa / Franquias mecânicas. Lote com 30 sobrescritos e 5 impressos, circulados registados 
com etiquetas de registo diferentes, dos quais 12 com selos de 1$00, MF668 até 50$00, MF1377. Restantes 
com franquias mecânicas. Inclui diversa marcofilia, alguma de grande interesse (MOSCAVIDE, MONTE 
DA CAPARICA, N. S. ANUNCIADA, POUSADA DE SARAMAGO, CTF RATO, OLIVAIS SUL). Lote a ver.

5.00

3889 * Marcofilia diversa. 1912 - Ceres. MF211, 2 ½ c violeta, papel pontinhado, denteado 15x14 em sobrescrito 
circulado do Porto para Sobrado de Paiva (18.05.17) e reexpedido para Lisboa (20.05.17) sem nova 
franquia. Carimbo batido a violeta “NÃO CARECE DE NOVA FRANQUIA”.

10.00

3890 Lote Marcofilia diversa. Marcas de dia com erros no datador. Lote com 21 sobrescritos circulados entre 1968 
e 1983, com marcas de dia com flamulas e com erros na montagem do datador. Lote a ver.

20.00

3891 8 Açores * Carimbos nominativos. Lote com 5 selos, obliterados com carimbos nominativos batidos a 
preto de “ALAGÔA”, “POVOAÇÃO”, “FURNAS”, “NORDESTE” e “LAGES”.

15.00

3892 8 Açores * Carimbos nominativos. Lote com 5 selos, obliterados com carimbos nominativos batidos a pre-
to de “CALHETA”, “AGUA DE PAU”, “MAGDALENA”, “V.ª FRANCA DO CAMPO” e “RIBEIRA GRANDE”.

18.00

3893 8 Moçambique * Carimbos hexagonais. 1938 – Império Colonial Português. Lote com 5 selos de 80c, 
obliterados com carimbos batidos a preto e azul de: “ANGOCHE”, “ILE – azul”, “INHAMBANE”, “CHIN-
DE” e “QUELIMANE”.

5.00
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3894 PI Moçambique * Carimbos circulares datados. Postal ilustrado circulado como impresso com selo de 5 
reis laranja, tipo D. Carlos I Mouchon, de Lourenço Marques (01.03.13) para Magude. Carimbo batido 
a preto de “MAGUDE”.

10.00

3895 8 Moçambique * Marcofilia diversa. Lote com 9 selos tipo Império Colonial Português com marcas batidas 
a preto de diversas estações postais.

8.00

3896 * Moçambique * Carimbos circulares datados. Sobrescrito circulado de Gondola (19.09.46) para Lisboa 
(30.09.46), com selos de 50c, MF297 e 5E, MF286. Carimbo batido a preto “GONDOLA”.

12.00

3897 PI Moçambique * Carimbos circulares datados de borracha. Postal ilustrado com selos de 3c e 4 ½ c tipo 
Ceres, com carimbo de cortesia batido a violeta “ESTAÇÃO TELEGRAFO - POSTAL / UNANGO”.

8.00

3898 8 Moçambique * Marcofilia diversa. Lote composto por duas tiras de três selos e quatro pares, obliterados 
com carimbos batidos a preto “MAXIXE, GONDOLA, TRIGO MORAIS, SENA, MOATIZE e MILANGE.

6.00

3899 Lote Moçambique * Marcofilia diversa. Lote com 47 carimbos diferentes, de diversas tipologias e localidades. 12.00

3900 FRG Moçambique * Marcofilia diversa. 1933 – Lusíadas. Fragmento de vale postal com selos de 10c e 5E 
(3) obliterado com carimbo batido a preto “CORREIOS E TELEGRAFOS / PAGADORIA / COBRADO / 
QUELIMANE”.

6.00

3901 * Angola * Carimbos circulares datados. 1955 – Mapa de Angola. Sobrescrito circulado de Vila Salazar 
(16.03.62) para Lisboa, com um selo de $50, MF381 e par de selos de 1$00, MF382. Carimbo a preto 
“VILA SALAZAR”.

6.00

3902 * Angola * Carimbos circulares datados. 1955/63 – Mapa de Angola + Escudos de Armas de Angola * 
1.ª emissão. Sobrescrito circulado da Maianga / Luanda (22.02.66) para Lisboa, com 3 selos de 1$00, 
MF382 e 1$50, MF440. Carimbo a preto “MAIANGA”.

10.00

3903 * Angola * Carimbos circulares datados. 1955 – Mapa de Angola. Sobrescrito circulado de Quibaxe 
(14.01.54) para Lisboa, com um selo de $50, MF381 e par de selos de 1$00, MF382. Carimbo a preto 
“QUIBAXE”.

10.00

3904 8 Cabo Verde * Carimbos circulares datados. 1903 – D. Carlos I Mouchon. MF78, 25 reis carmim. Lote 
com dois selos com carimbos batidos a preto “V.ª MARIA PIA” e “BRAVA – S. JOÃO BAPTISTA”.

6.00

LITERATURA

3905 & Paquetes a vapor para o Brasil, de Armando Mário O. Vieira (1851-1877). 10.00

3906 & Os selos Coroa da Guiné. Guiné pequena — os primeiros selos, de Gen. Oliveira Pinto, Fundação 
Albertino de Figueiredo, 2003

10.00

3907 & História do Selo Postal Português, de A. H. de Oliveira Marques. Editora Planeta. Três volumes. 25.00

3908 & Ceres, de Albertino de Figueiredo. 10.00

3909 & Ceres * Portugal — Variedade de cliché, de J. Miranda da Mota e Armando Vieira. 10.00

3910 & O Cavaleiro Medieval, de Armando Mário O. Vieira, Afinsa 1996. 3.00

3911 & Catálogo YVERTY – Clássicos do Mundo * 1840/1940. Edição de 2010. 15.00

3912 & Selos Clássicos de Portugal * Coleção Albertino Figueiredo, de J. Miranda da Mota. 25.00

3913 & Carimbos do Porto de data completa (1853-1882), de Gen. Oliveira Pinto. Fundação Albertino Figuei-
redo, 1999.

10.00

3914 & Reimpressões de Bilhetes-Postais de Relevo, de Hernâni Matos. 3.00

3915 & Correspondência do Séc. XIXI que passou pelo Correio de Viana, antes da criação da UPU, de J. Mi-
randa da Mota.

3.00

3916 & Marcas Postais Adesivas de Portugal de A. Guedes de Magalhães. 8.00

3917 & Ceres. Portugal. Variedades de Cliché, de J.J. Miranda da Mota e Armando Mário de O. Vieira. 8.00

3918 & Couceiro, o Capitão Phantasma, de Joaquim Leitão, 1914. 20.00

3919 & Os Horizontes da Filatelia Marítima, de Dr. Romano Caldeira Câmara, 1988. 10.00

3920 & Centenário do Selo Postal Português. Catálogo da Exposição Filatélica Internacional, 1953 10.00

3921 & Temas de História Postal. A Distribuição Domiciliária da Correspondência, 1976. 12.00

3922 & A Corte Arquiepiscopal de Braga e os seus Correios-Mores, de Godofredo Ferreira, 1956. 15.00

3923 & Erros e Curiosidades: Filatelia temática de Caminhos de Ferro, de Carlos Penha Garcia. 6.00

3924 & Classificação dos Selos Tipo Ceres de Portugal e Açores, de António Lopes Ribeiro. 5.00

3925 & Ensaios e Provas de Selos Portugueses, de A. H. de Oliveira Marques + Classificação dos Selos Tipo 
Ceres de Portugal e Açores, de António Lopes Ribeiro.

15.00

3926 & Selos Clássicos de Portugal. Coleção Albertino Figueiredo, de J. Miranda da Mota. 20.00

3927 & Portugal Classics * António Felino Collection. Afinsa auctions. 12.00

3928 & Os Correios Portugueses entre 1853-1900. Carimbos nominativos e dados postais e etimológicos, de 
Pedro Vaz Pereira – 2 volumes.

15.00

3929 & Les Timbres Olimpiques de Monaco, de Maurice Boule. Editado pelo Musée des Timbres et des Monnais. 10.00

3930 & L’Italia in Africa Ocidentale. Storie, Postas, Filatelie, de Bruno Selvaggi e Piero Rimini. 2014. 8.00
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3931 & Livro das Moedas de Portugal de J. Ferraro Vaz, editado em Braga, 1973. Com preçário. 7.00

3932 & Álbuns do Centenário da Índia 1498-1898 * Scenas da Vida Portugueza. Álbum com 12 gravuras a preto 
e branco, representando costumes portugueses. Brochura editada em Lisboa, em 1898, com alguns 
defeitos. Lote a ver.

10.00

3933 & Reimpressões de Vários Artigos sobre Selos de Portugal e Colónias, de Carlos George, 1944. 5.00

3934 & Magazine Filatélico. Coleção completa do n.º 1 (Janeiro de 1975) ao n.º 37 (Março de 1978). Edição 
Publifil de Paulo Barata.

25.00

3935 & Lote com 12 publicações filatélicas diferentes e “A Cidade do Porto através do Bilhete-Postal”. 10.00

3936 & Boletim da Sociedade Portuguesa de Maximafilia n.ºs 11, 12, 16 e 23 a 48 (do n.º 23 ao 34 encaderna-
dos) e 58. Inclui outras três publicações sobre Maximafilia.

12.00

3937 & Álbum Timbres Poste, 6 ème édition, de 1893. Sem selos. 20.00

3938 & “O Seculo – Supplemento Humoristico”. 15 números de 24.01.1905 a 26.12.1905, com pequenos defeitos. 10.00

3939 & Selo de São Teotónio. Flayer do consultor artístico sobre um pretenso erro no selo de S. Teotónio (MF 
836/838). Ver catálogo de pagelas de F. Matoso Galveia e J. Geadas.

20.00

3940 & Catálogo YVERT – Lote com dois catálogos * Tomo I – Mónaco e Territórios Franceses de 2011 e Tomo 
II – 1.ª Parte -Colónias Francesas, edição de 2013.

6.00

3941 & Portugal Classics * António Felino Collection. Afinsa auctions. 10.00

3942 & Macau - Catálogo das Etiquetas de Caixas de Fósforos, de Rui Matos (1999). 8.00

3943 & Catálogo Simões Ferreira * 14.ª edição de 1938. Algumas manchas na capa. Inclui quadro para classifi-
cação dos cunhos de 5 e 25 reis de D. Luís I, fita direita.

10.00

3944 & Catálogo Simões Ferreira. Lote com dois catálogos: 42.ª edição de 1966 e 56.ª edição de 1980. 8.00

3945 & Catálogo Simões Ferreira * 1.ª edição de 1918. Bom estado de conservação, faltando a imagem do 100 
reis de D. Maria e as últimas 3 ou 4 folhas da Zambézia. Raro.

25.00

3946 & Catálogo Simões Ferreira * 2.ª edição de 1923. Bom estado de conservação. Raro. 25.00

3947 & Brasil – Lote com 7 catálogos de leilões, 6 deles com listas de preços realizados, de grandes coleções 
especializadas, incluindo a de Everaldo Santos, Hugo Goeggel e Luís Indarte. Encadernações de luxo, em 
ótimo estado de conservação, incluindo e preçários da Casa Santos Leitão dos anos 1946, 1948 e 1949.

50.00

3948 & Catalogue de Timbres Poste. Yvert Tellier de 1931. 6.00

3949 & Catálogo de Selos Postais de Portugal e Colónias de M. Myre, 1925 + Catálogo de Preço Corrente de 
Selos de Portugal e Colónias, XXV edição de M. Myre, 1931.

8.00

3950 & Catálogo de Postais Máximos na VIII Exposição Filatélica Nacional – Luanda 70, de A. S. Furtado. 6.00

3951 & Catálogo e Preço Corrente de Selos Postais de Portugal e Colónias. 4.ª edição de A. Simões Ferreira, 1925. 6.00

3952 & Dois catálogos de Selos de Portugal e das Colónias, de 1946 (7.ª edição) e de 1950 (11.ª edição). 10.00

3953 & Coleção 20.º Aniversário da Afinsa com colaboração da Soler Y Lach. 10.00

3954 & Livros CTT. Portugal em selos 1983. Exemplar de capa mole com selos. Lote a ver 30.00

3955 & Livros CTT. Portugal em selos 1985. Exemplar de capa mole com selos. Lote a ver. 25.00

3956 & Livros CTT. Portugal em selos 1985. Valor de catálogo € 225.00. 25.00

3957 & Livros anuais dos CTT. Portugal em selos 1986. Valor de catálogo € 170.00. 15.00

3958 & Livros CTT. Portugal em selos 1987. Valor de catálogo € 142.00. 15.00

3959 & Livros anuais dos CTT. Portugal em selos 1987. Valor de catálogo € 149.00. 12.00

3960 & Livros CTT. Portugal em selos 1990. Valor de catálogo € 142.00. 15.00

3961 & Livros CTT * Livros Anuais. Portugal em selos 1991. Valor de catálogo € 142.00. 14.00

3962 & Livros CTT. Portugal em selos 1992. Valor de catálogo € 165.00. 16.00

3963 & Livros CTT. Portugal em selos 1994. Valor de catálogo € 142.00. 15.00

3964 & Livros CTT * Livros Anuais. Portugal em selos 2007. Valor de catálogo € 250.00. 20.00

3965 & Livros temáticos dos CTT. “Conservação da Natureza”. Valor de catálogo € 74.00. 10.00

3966 & Livros Macau * Presença Portuguesa no Oriente, com a série e bloco. 15.00

3967 & Livros temáticos dos CTT. “Pelos Mares da China”. Valor de catálogo € 50.00. 5.00

3968 & Livros CTT – 500 Anos do Correio em Portugal. Lote com os dois primeiros volumes com os respetivos 
selos, nas embalagens originais.

15.00

3969 & Livros CTT. 2008 – Arquitetura Contemporânea Portuguesa + 2005 – Roteiro Breve da Banda Desenha-
da em Portugal. Valor de catálogo € 123.00.

12.00

3970 & Livros CTT. 2002 – Vitorino Nemésio + 2002 – Damião de Goes. Valor de catálogo € 116.00. 12.00

3971 & Livros CTT. 2003 – Elogio do Selo + 2007 – A HeRança das Américas em Portugal. Valor de catálogo 
€ 116.00.

12.00

3972 & Livros CTT. 2002 – Para a História da Astronomia em Portugal + 2009 – Sabores da Lusofonia com 
Selos. Valor de catálogo € 137.00.

14.00
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3973 & 2010 – Livros CTT * 100 Anos da Implantação da República. Valor de catálogo € 62.00. 8.00

3974 & 2016 – Livros CTT * Catedrais de Portugal. Valor de catálogo € 75.00. 10.00

3975 & 2009 – Livros CTT * Sabores da Lusofonia com Selos. Valor de catálogo € 75.00. 10.00

3976 & 199/2003 – Livros anuais + Livros CTT * Portugal em selos 1999 (com manchas na 1.ª e última folha) 
+ Patrimónios Mundiais com selo Português em 4 continentes (sem selos). Valor de catálogo € 181.00.

10.00

3977 & Livros CTT * Temáticos. Elogio do Selo. Valor de catálogo € 52.00. 5.00

3978 & Livros CTT * Temáticos. Pintura Portuguesa do Sec. XX. Valor de catálogo € 95.00. 8.00

3979 & Livros CTT * Temáticos. Olhar o ambiente. Valor de catálogo € 203.00. 15.00

3980 & Livros CTT * Temáticos. Por esse mar fora. Valor de catálogo € 88.00. 8.00

3981 & Livros CTT * Temáticos. Portugal em Conversa de Génios. Valor de catálogo € 175.00. 12.00

3982 & Livros CTT * Temáticos. Faiança Portuguesa. Valor de catálogo € 88.00. 8.00

3983 & Livros CTT * Temáticos. Hospital Real de Todos os Santos. Valor de catálogo € 42.00. 5.00

3984 & Livros CTT * Temáticos. Pintura Portuguesa do Sec. XX. Valor de catálogo € 95.00. 8.00

3985 & 1994 – Livros temáticos dos CTT. Lote com dois livros: Traineiras + 30 Anos de edições CTT * 1983-2013. 8.00

3986 & Livros CTT * Temáticos. Passeio por Lisboa. Valor de catálogo € 88.00. 8.00

REIMPRESSÕES

3987 R«« Reimpressões de 1863 * 1853 – D. Maria II. MF4, 100 reis, lilás, com três margens normais e uma curta. 
Exemplar com goma original e charneira, com um pequeno furo. Valor de catálogo € 400.00.

30.00

3988 R« Reimpressão de 1885 * 1862/64 – D. Luís I. MF15, 10 reis, amarelo-laranja, com margens normais. Valor 
de catálogo € 110.00.

12.00

3989 R« Reimpressões de 1885. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF19, 5 reis, preto, sem goma 
como emitidas, bordo de folha. Valor de catálogo € 65.00.

10.00

3990 R« Reimpressões de 1885. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 reis, amarelo, sem 
goma como emitidas, bordo de folha. Valor de catálogo € 65.00.

10.00

3991 R« Reimpressões de 1885. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF22, 25 reis, rosa, sem goma 
como emitidas, bordo de folha. Valor de catálogo € 65.00.

10.00

3992 R« Reimpressões de 1885. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF23, 50 reis, verde, sem goma 
como emitidas, bordo de folha. Valor de catálogo € 65.00.

10.00

3993 R« Reimpressões de 1885. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF24, 80 reis, laranja, sem 
goma como emitidas, bordo de folha. Valor de catálogo € 65.00.

10.00

3994 R« Reimpressões de 1885. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF25, 100 reis, lilás vivo, sem 
goma como emitidas, bordo de folha. Valor de catálogo € 65.00.

10.00

3995 R« Reimpressões de 1885 * 1876/81 – Jornaes + D. Luís I, de perfil. MF48 + MF52/55. As duas séries 
completas, sem goma como emitidas, com boa cor, denteado 13 ½, com vestígios de óxido nas reim-
pressões de 25 reis. Valor de catálogo € 180.00.

30.00

ESTRANGEIRO

3996 ««/8 África. Temática Aves. Lote com 107 selos, a maioria em séries completas e 3 blocos. Libéria, Yvert CA 
7/16 usados. Restantes em novo.

10.00

3997 «« Alemanha * 1928/31 - Correio aéreo * Graf Zeppelin. Yvert CA 35/37. Série completa com goma original 
e charneira. 

25.00

3998 BLC««« Alemanha. 1975 – Beethoven. Yvert BL1. 8.00

3999 « Alemanha Federal. 951/52 - Cornetas. Lote com duas folhas miniatura, contendo a série completa de 
fac-similes.

10.00

4000 « Alemanha Federal * 1951/52 - Cornetas. Série completa de fac-similes de 1984. 10.00

4001 ««« Alemanha Federal * 1958 - Europa CEPT. Yv166. Quadra, canto de folha. Valor de catálogo € 32.00. 5.00

4002 IC Alemanha * Baviera. Lote composto por uma cinta de jornal de 3pf + dois bilhetes-postais de 5 e 7 ½ 
pf, obliterados com carimbos de K. B. Bahnpost e Traunstein 1 e 2.

5.00

4003 PI Alemanha * Reich – Bilhete-postal com selo de ½ gr., Yvert15, s/ postal carimbo de “Siegmar / 25.01.73” 5.00

4004 IC Alemanha * BAYERN. Lote com 3 inteiros postais circulados de 5pf verde, 5pf violeta e 5pf violeta-
-castanho.

5.00

4005 Lote Alemanha – Lote com 32 sobrescritos posteriores á 2.ª Grande Guerra, algumas remetidas da zona de 
ocupação russa. Lote a ver.

50.00

4006 8 Alemanha * III Reich. 1934 – Correio aéreo. Yv CA 34/53. Valor de catálogo € 105.00. 15.00

4007 Lote América Latina. Temática Aves. Lote com 73 selos e 2 blocos, incluindo bloco do Brasil com Yvert 
2685/88, Cuba, Yvert 1186/1200; Argentina, Yvert 660/66 e 769/76, Guatemala, Yvert 22/26. Valor apro-
ximado de catálogo € 150.00.

10.00
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4008 * Antártida / EUA – Sobrescrito circulado da Antártida da estação polar de Little America (31.01.34) para 
os Pittsbourg, com trânsito em S. Francisco (25.03.35), com marca justificando o atraso da correspon-
dência daquela estação.

15.00

4009 Lote Argentina – Lote com 3 inteiros postais (dois circulados e um novo) + 6 cintas de jornais pré-franquiadas 
(cinco circuladas e uma nova). Lote a ver.

15.00

4010 PI Áustria * 1951 – Jamboree’1951. Lote com dois postais ilustrados circulados com selos de 1s, oblitera-
dos com marca comemorativa do 1.º dia de circulação.

10.00

4011 & Bélgica. Livro editado pelos Correios da Délgica “Les Oiseaux d’André Buzin”, incluindo 18 selos, cola-
dos com tiras Hawid e 6 gravuras. Edição em francês.

5.00

4012 IC Brasil – Lote com dois inteiros postais novos de 50 reis. 8.00

4013 Lote Brasil – Lote composto por 7 sobrescritos circulados dos anos 30 a 50 (um isento de franquia) + 3 intei-
ros postais (dois circulados e um novo). Lote a ver.

20.00

4014 IC/IN Canadá – Lote composto por 7 bilhetes-postais com selos da Rainha Vitória + um sobrescrito inteiro de 
Jorge V. Circulados com exceção de um bilhete-postal.

5.00

4015 IN China. Lote com 4 bilhetes-cartas do correio aéreo. Lote a ver. 4.00

4016 ««« China (República Popular) * 1980 – Ano Lunar do Macaco. SC1586, 8f. Fac-simile. 15.00

4017 Lote China e Hong Kong – Lote com selos diversos, carteira e bilhete-postal da China e 7 etiquetas de Hong 
Kong.

10.00

4018 Lote Japão e Coreia – Lote com dezenas de selos usados do Japão e alguns selos da Coreia. Lote a ver. 20.00

4019 «« Espanha * 1950 – Visita do General Franco às Canárias. Yvert 806A/807A. Série completa. Valor de 
catálogo € 110.00.

20.00

4020 * Estados Unidos da América * Carta circulada de Charleston (08.05.32) para Nova York com o porte de 
25c manuscrito a vermelho.

15.00

4021 IC Estados Unidos da América. Lote com dois sobrescritos comemorativos do 4.º Centenário do Desco-
brimento da América, um de 5c de Savannah /09.11.96) e outro de 2c

5.00

4022 PI França – Bilhete-postal remetido de Paris (20.04.31) para Macau (15.05.31), com selo de 90c, Yv243. 20.00

4023 ««« França. 1936 – Jean Jaurès. Yvert 318/19. Valor de catálogo € 48.50. 5.00

4024 Lote França. Lote com 3 sobrescritos com selos Yvert 60b, 140 (tira de 3 com bandas em s), 199 (tira de 3) 
e telegrama de 1924 com publicidade da Peugeot + sobrescrito do Mónaco.

5.00

4025 * França - Sobrescrito circulado de França (11.02.17) para a Cruz Vermelha em Genéve (28.02.17) com 
etiqueta militar verde, numerada.

20.00

4026 ««« França * Terras Austrais e Antárticas. Insetos e Peixes. Yvert 40/45. Valor de catálogo € 64.50. 12.00

4027 ««« França * Terras Austrais e Antárticas. Yvert CA36A. Tríptico. Valor de Catálogo € 50.00. . 10.00

4028 ««« França * Terras Austrais e Antárticas. Aves e animais marinhos. Lote com 10 selos. Yvert 2/4, 12, 13, 
13B, 14, 16, 17. Novos com goma original sem charneira (2 com charneira).

8.00

4029 ««« França * Terras Austrais e Antárticas. Yvert CA6, 50F. Valor de catálogo € 40.00 5.00

4030 ««« França * Terras Austrais e Antárticas. Yvert CA17, 40F. Valor de catálogo € 61.00 12.00

4031 Lote Países de Expressão Francesa. Lote com 66 selos da temática Aces e Correio Aéreo, a maioria em 
séries completas, novos sem charneira.

6.00

4032 ««« Gabão. Pássaros. Yvert CA 14/16. 6.00

4033 «« Gana. 1959 – Aves, Botânica, Peixes e Caça. Série completa. Yvert 41/53a. 10.00

4034 ««« Hong Kong. 1977/82. Séries definitivas completas de 10c a $20 (14 valores – faltam 15, 25 e 65c), no 
booklet original. Inclui inda 10 fragmentos com selos diversos até $20.

30.00

4035 8 Hong Kong. 1882 – Rainha Vitória. Yvert 33, 2c, com marca de segurança oval a violeta “J.M.&C”. 8.00

4036 PI Hong Kong. Postal ilustrado com selos de Eduardo VII de 4c Yvert 64 + sobrescrito com série de Isabel 
de 1954 Yvert 176/83, registado no 1.º dia de circulação.

10.00

4037 «« Hong Kong. 1915 – Selo de Devolução “General Post Office / Hong Kong / Officially Sealed”. Yvert3. 5.00

4038 «« Hong Kong. Eduardo VII. Yvert 71/2 + Jorge VI, 30v, Yvert 150 * Fiscal-Postal Yvert 14. Valor de catá-
logo € 150.00.

18.00

4039 Lote Inglaterra – Lote com 7 sobrescritos e inteiros postais, incluindo registos e com selos adicionais. Bom 
lote a ver.

15.00

4040 PI Inglaterra – Marcofilia Jogos Olímpicos 1948. Postal ilustrado circulado de Londres (30.07.48) para 
Lisboa. Carimbo batido a preto “OLIMPIC GAMES WEMBLEY”, com flâmula.

8.00

4041 * Inglaterra. Sobrescrito circulado de Londres (04.04.86) para Lisboa com selo de 2 ½ d, Yvert79, com 
perfuração “A B & Cº - A. Biderman & C.º”.

10.00

4042 ««« Inglaterra * Território Antártico * 1971 – Pássaros. Yvert 39/42. Valor de catálogo € 75.00. 12.00

4043 «««/«« Inglaterra. Lote com 51 selos Rainha Isabel II, Incluindo emissões de 1952/77, novos, filigranas varia-
das e valores até £ 1 + busto tipo Machin (31), variedades de fósforo, valores até £ 5 + fragmentos e 
carta África do Sul comemorativa da coroação.

5.00

4044 ««« Inglaterra / Guernsey * 1969 - Yvert 17a e 18a (denteado 13), 10sh + 1£. Valor de catálogo € 84.50. 10.00
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4045 ««« Inglaterra * Colónias. Lote com séries completas de Fiji, Yvert 221/35; Gana, Yvert 41/53A; Ilhas Vir-
gem, Yvert 791/94; e Santa Lúcia, Yvert 759/62. Selos com temáticas várias incluindo aves, flora, peixes, 
etc. Valor de catálogo € 120.00.

12.00

4046 Lote Nova Zelândia e Gibraltar – Lote composto por sete inteiros postais de Gibraltar ( 5 novos e dois circu-
lados) e 3 inteiros postais novos da Nova Zelândia + 1 postal ilustrado circulado,. Lote a ver.

12.00

4047 «« Itália * Venezia / Giulia. 1919 – Multa. Yvert7, 1 lira. Valor de catálogo € 180.00. 15.00

4048 IC Itália – Victor Emmanuel III. Inteiro postal de 30c, castanho, circulado registado de Turim (05.07.43) para 
Lisboa (14.07.43) com selos adicionais de 1L violeta, SC447 e par de 50c SC C13. Censurado.

15.00

4049 ««« Itália / Cirenaica. 1923 – Religião. Yvert 1/4. Selo de 20c com charneira. 6.00

4050 ««« Irlanda * 1960 - Europa CEPT. Yv 146/147. Série completa em quadras. Valor de catálogo € 200.00. 20.00

4051 ««« Japão. 1948 – Desporto. Yvert 33. Quadra. 5.00

4052 ««« Lichtenstein. Pássaros e Caça. Yvert 224/26, 228/29, 893/94 e 938/40. 10.00

4053 ««« Liechtenstein * 1960 - Europa CEPT. Yv 355. Valor de catálogo € 120.00. 15.00

4054 ««« Maluku Selatan – Série completa do tema Flores. 60.00

4055 ««« Moçambique * Palop’s * 1976 - Acordo de Lusaka com sobrecarga “Presidente Kenneth Kaunda - 
Primeira Visita 20/4/76”. AR33b. Quadra canto de folha sem taxa. Exemplar com vestígios de óxido no 
verso. Valor de catálogo € 60.00.

6.00

4056 * Moçambique * Palop’s . Sobrescrito circulado do Maputo (25.05.79) com franquia mecânica de 3$50, 
com vinheta de $50 da Sobretaxa do Ano Internacional da Criança.

6.00

4057 ««« Moçambique * Palop’s. 1975 - Arcos Iris, com sobrecarga. AR POR5, 5$00. Quadra bordo de folha, 
com a SOBRECARGA DESLOCADA. Valor de catálogo € 120.00.

20.00

4058 PRV Moçambique * Palop’s * 1976 - Fauna de Moçambique. AR55, 15$00 (Palapala). Selo normal + prova 
individual e quadra com prova de cor e dupla impressão.

40.00

4059 PM Mónaco. 1948 - Jogos Olímpicos de Londres. SC 204/208. Lote composto por 5 postais máximos com 
cada um dos 5 selos da emissão, obliterados com marca de dia do Mónaco (12.07.48). B e R.

25.00

4060 & Nova Zelândia – Livro comemorativo do 2.º milénio (2000 – The Millennium Collection) com os blocos 
especiais (100/105) e as respetivas séries. Valor de catálogo € 244.00.

40.00

4061 ««« República Centro Africana. Pássaros e animais. Yvert 134/48. Dois selos com pontos de óxido. 5.00

4062 Lote Singapura e Indonésia – Lote com dezenas de selos usados de Singapura e Indonésia. Lote a ver. 8.00

4063 ««« Salomão * Ilhas. Pássaros, 12 valores de 5c a $50 35.00

4064 «««/«« Somalilândia Francesa. 1949/62 – Caça e Aves. Yvert 23, 26, 28 e 29. Selo de 30F com charneira. 
Valor de catálogo € 88.00

8.00

4065 «« Somalilândia Francesa. 1902/03. Yvert 62, 50c com o centro invertido (não catalogado). 10.00

4066 ««« Suíça * 1959 - Reunião dos PTT da Europa. Yv632/633. Série completa em quadras. Valor de catálogo 
€ 140.00.

15.00

4067 BLC««« Suíça * 1955 - Exposição Nacional de Filatelia. YV BLC15. Valor de catálogo € 100.00. 20.00

4068 8 Vaticano * Estados papais. Lote com 5 selos usados. 15.00

DIVERSOS

4069 Lote Material Acessório – Detetor de filigranas SAFE-SIGNASCOPE, com transformador e instruções. Pre-
ço em novo € 195.00.

20.00

4070 Lote Material acessório – Lote composto por detetor de filigranas LINDNER + Lâmpada ultravioleta, com 
lâmpada sobresselente + lupa ESCHENBACH.

20.00

4071 DIV Rótulos Bebidas. Aguardente de Canna de R. J. Freitas Junior Sucessores, da Madeira. 5.00

4072 DIV Rótulos Bebidas. Vinho do Porto “Pérola do Douro” da empresa Falcão Carneiro & C.ª. 8.00

4073 DIV Rótulos Bebidas. Vinho Licoroso Nevada, com Brasão da República. 5.00

4074 DIV Rótulos Bebidas. Amêndoa amarga Progresso, com Torre de Belém e Avião + Claret de Ribeiro San-
chez, com gravura de Arte Nova.

5.00

4075 DIV Rótulos Bebidas. Vin du Portugal. Entreposto do Vale de L’Oise. 5.00

4076 DIV Rótulos. Eau de Cologne “Las Palmas + Rhum Vieux. 5.00

4077 DIV Rótulos. Hotéis. Lote com 10 rótulos de hotéis de Portugal (1), Espanha (3), França (2), Itália (3) e 
Suíça (1).

5.00

4078 DIV Rótulos Bebidas. Porto “Pitters”. Lote com 3 provas de 3 rótulos a ouro e preto sobre papel prateado. Raro 12.00

4079 Lote Diversos. Papel Comercial. Lote com 21 documentos relativos a hotéis e restaurantes de França, 
Suíça, Espanha e outros, com excelentes gravuras.

7.00

4080 Lote Diversos. Papel Comercial. Lote com 36 documentos comerciais desde 1900 a 1920 com algumas 
boas gravuras, incluindo Arte Nova.

10.00

4081 Lote Diversos. Papel Comercial. Lote com 18 documentos com. posteriores a 1920, incluindo temáticas 
várias e boas gravuras.

8.00
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4082 Lote Diversos. Papel Comercial. Lote com 25 faturas e recibos, alguns selados, de 1860 a 1920. 8.00

4083 NT Alemanha. 1910 (21.04). Nota de 1.000 marcos, bem conservada. Pick 44b. 8.00

LOTES E ACUMULAÇÕES

4084 Lote Portugal * Açores e Madeira - Folhas de álbum dos CTT com coleção completa dos de Portugal desde 
1980 a 1999 com selos, blocos, folhas miniatura e carteiras. Exemplares novos com goma original sem 
charneira, sem reparações com vestígios de óxido em alguns selos. Lote a ver. Valor de catálogo € 4.569.10.

200.00

4085 Lote Portugal. Coleção com selos novos, goma original sem charneira desde 1988 a 1996, incluindo blocos, 
carteiras, folhas miniatura e algumas etiquetas. Valor aproximado de catálogo € 2.024.00. Lote a ver.

150.00

4086 Lote Portugal – Álbum Domingos Sacramento, com caixa, com coleção de 1970 a 1989, com selos novos, 
goma original sem charneira.

150.00

4087 Lote Portugal – Coleção com 1.130 sobrescritos com carimbos comemorativos diferentes entre 1952 e 1977, 
incluindo ainda alguns mais modernos, muito material temático. Acompanha lote de cartas do consultor 
artístico a anunciar os carimbos. Lote a ver.

150.00

4088 Lote Portugal. Lote com 54 blocos, incluindo MF BLC1, BLC2 (4), BLC3, BLC4 (2), BLC7, BLC14, BLC15 (2), 
BLC16 (6), BLC17 (7), BLC18 (4), BLC19 (4), BLC22, BLC24, BLC25, BLC26 (4) BLC28 (10), BLC31, 
BLC32 (2) e BLC82. Blocos BLC16 a BLC82, novos com goma original sem charneira e restantes com 
charneira e outros defeitos. Lote a ver.

100.00

4089 Lote Portugal * Pagelas – Lote com 3 caixas com grande stock de pagelas entre 1960 e 2007, separadas por 
pastas arquivadores, no total de cerca de 4.500 pagelas, incluindo algumas com os selos.

100.00

4090 Lote Portugal. Lote composto por 575 FDC’s desde 1954 (MF847 – Milenário de Aveiro) até 1999 (MF2632 
– Natal). Lote a ver.

100.00

4091 Lote Portugal. Dossier com folhas de álbum Eládio dos Santos com 132 blocos novos com goma original, 
sem charneira, desde 1974 a 1996. Lote a ver.

90.00

4092 Lote Portugal * Europa CEPT – Lote composto por dois classificadores com todas as séries emitidas do 
tema, incluindo os blocos desde 1960 a 2005.

80.00

4093 Lote Portugal * Etiquetas – Classificador com coleção de etiquetas, a grande maioria em séries completas. 
Valor de catálogo € 1.140.00. Lote a ver.

80.00

4094 Lote Portugal - Lote composto por 66 inteiros postais circulados, alguns com selos adicionais desde D. Luís 
I, fita direita até anos 50, assim como contendo alguns inteiros repicados. Inclui também 15 sobrescritos 
circulados nos anos 40 a 50 e isentos de franquia. Alguma marcofilia. Lote a ver.

75.00

4095 Lote Portugal. Lote composto por 415 FDC’s desde 1962 (MF886) até 1999 (MF1935 – Navegadores Por-
tugueses). Lote a ver.

75.00

4096 Lote Portugal. Coleção com selos usados desde 1895 a 1999, incompleta, incluindo algumas etiquetas e 
blocos com carimbos de 1.º dia de circulação. Lote a ver.

75.00

4097 Lote Portugal – Caixa com diversos exemplares filatélicos, incluindo cadernetas usadas, FDCB’s, classifica-
dor com blocos usados, selos novos, catálogos e passaportes de exposições filatélicas, livros dos CTT 
de 1983, 84 e 85 sem selos, posters da Maluda, etc.. Lote a ver.

70.00

4098 Lote Portugal – Lote composto por duas caixas contendo cerca de 540 FDC’s e 21 FDCB’s. Muito poucas 
repetições. Lote a ver.

65.00

4099 Lote Portugal – Coleção com 99 FDC’s diferentes de 1988 a 2001. Lote a ver. 65.00

4100 Lote Portugal * Marcofilia – Pequeno classificador com 239 selos usados de D. Luís I, fita direita de 25 
reis, sendo 147 em denteado 12 ¾ e 92 em denteado 13 ½. Bom lote para estudo de cunhos. Valor de 
catálogo € 1.870.00. Lote a ver

50.00

4101 Lote Portugal. Coleção com selos novos, goma original sem charneira desde 1997 a 1999, incluindo blocos, 
carteiras, folhas miniatura e etiquetas. Valor aproximado de catálogo € 635.00. Lote a ver.

50.00

4102 Lote Portugal – Caixa contendo cerca de 147 inteiros postais novos, diferentes desde 1986, sendo a maioria 
modernos. Lote a ver.

50.00

4103 Lote Portugal – Lote composto por 36 ações de diversas entidades comerciais e industriais. Lote a ver. 50.00

4104 Lote Portugal. Lote com cerca de 500 FDC’s da década de 60 até à década de 90. Lote a ver. 50.00

4105 Lote Portugal – Classificador com 47 provas de selos diferentes, retiradas das carteiras com os selos anuais, 
emitidas pelos CTT.

50.00

4106 Lote Portugal – Caixa contendo mais de 200 sobrescritos franquiados com diversos tipos de etiquetas. Lote 
a ver.

50.00

4107 Lote Portugal – Classificador com resto de coleção desde 1892 a 1981, a maioria em usado, com alguns 
bons valores. Lote a ver.

50.00

4108 Lote Temática “A aviação em Portugal” - Pasta contendo coleção temática sobre a aviação em Portugal, 
contendo dezenas de cartas, selos e inteiros postais alusivos à temática. Lote a ver.

50.00

4109 Lote Portugal * Etiquetas – Coleção em álbum com 55 exemplares circulados e FDC’s incluindo registos, 
expressos, circulações internacionais com muitos recibos, etc. !5 sobrescritos da série “Galeão”, 12 da 
série “Galinhas” com pontos óticos, 2 dos Transportes Postais, 16 “Passarinho”, um “Portugal’98” e 8 
“Astrolábio”. Lote a ver.

40.00

4110 Lote Temática Aerofilatelia * Linha aérea FAM18 da PAN AM - Pasta contendo dezenas de cartas alusivas 
à viagem inaugural da linha aérea FAM18 da PAN AM. Lote a ver.

40.00
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4111 Lote Portugal * Etiquetas – “Correio sempre e em toda a parte” * Coleção em álbum com 58 sobrescritos 
circulados e FDC’s, incluindo registos (maioria com recibos), circulações internacionais, portes mistos 
(alguns de alto valor facial), etc. Lote a ver.

40.00

4112 Lote Portugal – Emissão conjunta Portugal / Irão, emitida em 2009, incluindo duas folhas completas da emis-
são do Irão (Mitchell 3140/41), constituindo 50 pares no valor de € 300,00. Lote a ver.

40.00

4113 Lote Portugal – Lote com 85 FDC’s de 1960 a 1977, com obliterações de diversas localidades. Lote a ver. 40.00

4114 Lote Portugal – Lote com cerca de 160 postais máximos, incluindo séries completas. Lote a ver. 40.00

4115 Lote Portugal – Lote composto por 38 letras emitidas pela Casa da Moeda, incluindo algumas de emissão 
particular. Lote a ver.

30.00

4116 Lote Portugal. Lote com cerca de 500 pagelas com selos colados e obliterados com carimbos do 1.º dia de 
circulação desde 1980 a 2001. Lote a ver.

40.00

4117 Lote Portugal – Dois pequenos classificadores com cerca de 100 blocos modernos de Portugal e 14 inteiros 
postais novos e contemporâneos. Lote a ver.

20.00

4118 FDCB Portugal – Conjunto com 22 FDCB diferentes dos anos de 1986 a 2000. Valor de catálogo € 405.00. 40.00

4119 Lote Portugal – Dois classificadores com stock de selos de Portugal, em estado de novo, a maioria com 
goma original sem charneira, em séries completas, incluindo ainda alguma séries de Macau. Lote a ver.

40.00

4120 Lote Portugal – Lote composto por 4 folhas miniatura, incluindo a do 10.º Aniversário da Revolução do 25 de 
Abril, Faróis da Costa Portuguesa, Centenário do Jardim Zoológico e Centenário do Automóvel, oblitera-
das com carimbo comemorativo do 1.º dia de circulação.

25.00

4121 Lote Portugal * Período Clássico. Classificador com selos usados com alguma marcofilia. Lote a ver. 25.00

4122 Lote Portugal – Lote composto por selos de Portugal modernos em múltiplos ou em folhas completas. Lote 
a ver.

40.00

4123 Lote Portugal – Lote com 15 blocos e 31 folhas miniatura dos anos de 1980 a 1990. Lote a ver. 25.00

4124 Lote Angola – Classificador com centenas de selos usados de Angola. Observada alguma marcofilia inte-
ressante. Lote a ver.

10.00

4125 Lote Portugal * Etiquetas Frama – Lote com diversas etiquetas de diversas taxas e máquinas, algumas com 
variedades. Lote a ver.

25.00

4126 Lote Portugal – Dois álbuns com coleção de 115 inteiros postais diferentes, com carimbos comemorativos ou 
de 1.º dia de circulação. Lote a ver.

25.00

4127 Lote Portugal * Cadernetas – Lote com o conjunto das 18 cadernetas novas sem charneira, junto às primei-
ras 12 (grupos 1 a 6) em usado. Valor de catálogo € 262.00.

25.00

4128 Lote Portugal * Etiquetas – Coleção em álbum Leuchturm com 42 sobrescritos circulados e FDC’s, sendo 10 
da “Expo’98”, 6 “Museu das Comunicações”, 3 “Amolador”, 20 “Dinossáurios”, um “Flamingo” e 2 “Pato 
Marreco”. Lote a ver.

25.00

4129 Lote Portugal – Caixa com conjunto, com cerca de 120 sobrescritos com carimbos comemorativos e alguns 
FDC’s dos anos de 1950 a 1980. Inclui ainda 9 bilhetes-postais e dois sobrescritos. Lote a ver.

25.00

4130 Lote Portugal – Dois álbuns dos CTT com coleção de bilhetes postais, na sua grande maioria de período 
moderno. Lote a ver.

20.00

4131 Lote Portugal – Classificador com selos de fim de catálogo como sejam Monarquia do Norte, Cruz Vermelha, 
Sociedade de Geografia, em selos isolados ou em múltiplos. Lote a ver.

20.00

4132 Lote Portugal – Caixa com algumas dezenas de sobrescritos circulados com etiquetas, incluindo dezenas de 
recibos das máquinas. Lote a ver.

20.00

4133 FDCB Portugal – Conjunto com 15 FDCB diferentes dos anos de 1988 a 1999. Valor de catálogo € 187.00. 20.00

4134 Lote Portugal – Lote com 12 carteiras da Expo’98, com algumas repetições. Lote a ver. 20.00

4135 Lote Portugal * Emissões conjuntas – Conjunto completo dos blocos de 1992 do tema Colombo de Espanha, 
Itália e EUA, num total de 18 blocos.

18.00

4136 Lote Portugal – Lote com 9 blocos semioficiais, a maioria relativos a exposições filatélicas. Lote a ver. 15.00

4137 FM««« Portugal – Lote com 3 folhas miniatura tipo MF 12A, 13A e 13B (com uma dobra vertical). Valor de 
catálogo € 84.00.

15.00

4138 FDCB Portugal – Lote com 5 FCDB’s: Natal 1995 + 100 Anos da Estação do Rocio + Visita Papa João Paulo II 
+ 25.º Aniversário da CEE e Dia de Portugal e Comunidades. Valor de catálogo € 104.00.

12.00

4139 Lote Portugal -  Lote composto por cerca de 1.200 selos novos, de taxas baixas, para pacotes. Lote a ver. 10.00

4140 Lote Portugal – Conjunto com cerca de 40 sobrescritos com carimbos comemorativos de 1.º voos, etc. Lote 
a ver.

10.00

4141 Lote Portugal – Classificador com selos novos e usados, a maioria modernos. Lote a ver. 10.00

4142 Lote Portugal – Folhas de álbum com selos de Portugal dos anos de 1975 a 1977, colados às folhas, oblite-
rados com carimbos do 1.º dia de circulação.

10.00

4143 Lote Portugal – Lote com 8 sobrescritos com selos autoadesivos sem taxa, incluindo 3x”A” (Correio Azul). 5.00

4144 Lote Portugal e Distritos Insulares - Conjunto de 27 inteiros postais (bilhetes-postais e sobrescritos), in-
cluindo 22 em estado de novo e 5 usados com carimbos de cortesia. Lote a ver.

35.00

4145 Lote Portugal – Lote com 65 inteiros postais e FDC’s emitidos pelos CTT, de Portugal e Ilhas, sobre diversas 
temáticas como sejam Desposto, Automóveis, Faróis, Borboletas e outros. Lote a ver.

20.00
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4146 («) Portugal * 1926 – Independência de Portugal * 1.ª emissão. MF 361/381. Série completa com goma não 
original. Valor de catálogo € 236.00.

25.00

4147 Lote Portugal - Lote com 69 blocos, todos diferentes, em estado de novo, com goma original sem charneira. 
Bom valor de catálogo.

50.00

4148 Lote Portugal. Lote composto por 11 séries completas em quadras, com goma original sem charneira: MF 
634/35, 636/39, 660/63, 673/76, 737/38, 778/79, 794/95, 800/01, 825/26, 831/32 e 847/48. Valor de 
catálogo € 756.00.

75.00

4149 Lote Portugal. Lote composto por 10 séries completas em quadras, com goma original sem charneira, com 
alguns pontos de óxido, e selos 770, 771 e 775 com a margem dobrada e colada no verso. Valor de 
catálogo € 2.680.00. 

150.00

4150 ««« Portugal * 1923 – Ceres. Mf258/259, 1E azul + 1$50 ardósia. Lote com duas quadras, com goma origi-
nal, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 308,00.

25.00

4151 Lote Portugal – Lote com 30 inteiros postais circulados nos anos 50 e 60. Notamos alguma marcofilia muito 
interessante, incluindo serviço ambulante ferroviário.

15.00

4152 CRT Portugal. Lote com 23 carteiras: Continente (15), Açores (5) e Madeira (3). MF CRT66, 67, 80, 82, 86, 
89, 90, 93, 94, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 188 e 133. Valor de catálogo € 
226,25.

25.00

4153 Lote Portugal * Pré-Filatelia - Conjunto com 9 cartas com marcas de Albergaria-a-Velha, Lixa, Tavira, Torrão, 
entre outras + 3 cartas pré-filatélicas incluindo uma de Inglaterra para o Marquês de Saldanha, na altura 
na Embaixada em Viena. Lote a ver.

70.00

4154 Lote Portugal - Lote com 27 postais ilustrados, inteiros postais, sobrescritos e um aerograma circulados entre 
1896 e 1942, incluindo postais de boas festas, censuras, alguns deles circulados para o estrangeiro. 
Lote a ver.

50.00

4155 Lote Portugal – Lote composto por 6 sobrescritos e um postal publicitário, circulados e obliterados com ca-
rimbo numérico, correio ambulante e marcas comemorativas.

4.00

4156 Lote Portugal e Mundiais. Lote com 14 sobrescritos e 5 inteiros postais, circulados de Portugal (2), URSS 
(8), Itália, Suíça (2) e USA, com selos e carimbos comemorativos de diversos temas.

5.00

4157 PI Portugal – Lote com 4 postais ilustrados da temática Fátima, dois em estado de novo e dois circulados, 
um deles com carimbo da Cova de Iria. Lote a ver.

20.00

4158 Lote Portugal - Lote com 20 sobrescritos isentos de franquia de diversas entidades, alguns deles com algu-
ma marcofilia interessante. Lote a ver.

25.00

4159 JRN Portugal. Lote com 4 jornais com selos tipo da emissão: A Bairrada de 1890 + Bussaco de 1913, A Voz 
Portalegrense de 1941 e Paz e Amor de 1967. Inclui ainda cinta do jornal Mercado Filatélico de 1952.

20.00

4160 Lote Portugal. Lote com sobrescritos e bilhetes-postais circulados entre Bancos de 1919 a 1942. 5.00

4161 8 Portugal. Perfurados. Lote com 58 selos perfurados com “BNU – BANCO NACIONAL ULTRAMARINO”, 
de diversos tipos.

8.00

4162 Lote Portugal. Lote com 120 selos usados de porteado, imposto postal e porte franco. Lote a ver. 8.00

4163 Lote Portugal. Lote com 60 selos usados de encomendas postais das emissões de 1920 e 1936. Lote a ver. 5.00

4164 Lote Açores – 1980/2005 – Lote com 90 séries com goma original sem charneira, em álbum Domingos do 
Sacramento. Algumas repetições. Valor de catálogo € 430.20.

50.00

4165 Lote Açores / Horta. Lote com 17 selos usados e 3 reimpressões. Valor de catálogo € 310.00. Lote a ver. 25.00

4166 Lote Açores e Madeira. Álbum dos CTT com selos e blocos novos, goma original sem charneira, incluindo 
ainda as carteiras dos anos de 1993 a 1998. Lote a ver.

25.00

4167 Lote Portugal * Açores e Madeira - Folhas de álbum dos CTT com coleção completa dos Açores e Madeira 
desde 1980 a 1999 com selos, blocos e carteiras. Exemplares novos com goma original sem charneira, 
sem reparações com vestígios de óxido em alguns selos. Lote a ver.

30.00

4168 Lote Madeira – Lote com 9 selos e reimpressões, novos e usados. Alguns com diversos defeitos. Lote a ver. 25.00

4169 Lote Madeira – 1990/2006 – Lote com 80 séries com goma original sem charneira, em álbum Domingos do 
Sacramento. Algumas repetições. Valor de catálogo € 429,60.

50.00

4170 Lote Madeira - Conjunto se selos novos e usados, com goma original, com ou sem charneira, incluindo MF16 
com carimbo numérico “45” a azul, 3 reimpressões e séries “Ceres” com sobrecarga “SPECIMEN” sem 
selo de 80c, como frequentemente, etc.. Valor de catálogo € 900.00.

100.00

4171 Lote Portugal e ex-Colónias. Caixa com 6 classificadores com folhas miniatura, folhas de álbuns com selos 
de Portugal e Colónias, destacando-se dois selos de 240 reis de D. Luís I, fita direita e fita curva. Lote 
a ver.

90.00

4172 Lote Portugal e ex-Colónias – Classificador com centenas de selos usados de Portugal e ex-Colónias. Lote a ver. 60.00

4173 Lote Portugal e Colónias - Pasta com dezenas de cartas e selos relacionados com primeiros voos de e para 
aeroportos portugueses, incluindo algumas cartas das ex-colónias. Remanescente de coleção especia-
lizada de correio aéreo. Lote a ver.

50.00

4174 Lote Portugal e Colónias. Caixa contendo selos novos e usados para pacotaria. Os selos novos com vestí-
gios de óxido. Lote a ver.

10.00

4175 Lote Portugal e ex-Colónias. Caixa contendo selos de Portugal e ex-Colónias, lavados ou em fragmentos, 
para além de outros montados em folhas de álbuns Eládio dos Santos.

20.00

4176 Lote Portugal e ex-Colónias. Lote composto por 7 pequenos classificadores com stock maioritariamente 
usado de Portugal e Colónias. Lote a ver.

20.00
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4177 Lote Ilhas Adjacentes e ex-Colónias. Cinco álbuns Eládio dos Santos com selos novos e usados de todas 
as Ilhas e Colónias. Lote a ver.

20.00

4178 Lote Portugal e ex-Colónias. Caixa contendo largas dezenas de selos novos, na sua grande maioria, das 
emissões tipo D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA, D. Manuel II e Ceres, com goma original sem 
charneira. Inclui ainda selos usados de Portugal com carimbos da 1.ª e 2.ª reforma. Lote a ver.

35.00

4179 Lote Ex-Colónias Portuguesas + Palop’s - Pasta com centenas de selos, a maioria de Angola. Inclui muitas 
séries novas sem goma. Lote a ver.

20.00

4180 Lote Ex-Colónias Portuguesas. Lote com 128 FDC’s e comemorativos das ex-colónias, incluindo Cabo 
Verde (10), Timor (15), Guiné (10), S. Tomé (13), Índia (20), Angola (20) e Moçambique (40). Lote a ver.

75.00

4181 Lote Ex- Colónias Portuguesas. Lote composto por selos usados das ex-Colónias Portuguesas, incluindo 
Macau, com as séries mais representativas e com alguma boa marcofilia. Lote a ver.

100.00

4182 Lote Ex-Colónias Portuguesas – Lote composto por 30 FDC’s das Colónias, incluindo Macau, sem repeti-
ções. Lote a ver.

12.00

4183 Lote Ex-Colónias Portuguesas. Lote com 10 selos novos de Angola (2), Guiné (2), Cabo Verde (1), Macau 
(3), S. Tomé (1) e Timor (1). Inclui ainda dois sobrescritos de Cabo Verde, um sem selos com marca 
batida a preto “PONTA DO SOL / CABO VERDE” e outro com selo de 50 reis D. Carlos I Mouchon com 
carimbo oval de S. NICOLAU.

30.00

4184 CRT Angola e Moçambique. 1949 - Globo Terrestre Contornado por Aviões. MF306/310 e MF348/352. Car-
teira editada pela Courvoisier S. A com as duas séries completas com goma original e fixadas com 
charneira. Valor de catálogo dos selos € 56.00.

10.00

4185 PAG Macau - Lote com 93 pagelas diferentes de Macau, desde 1982 a 1999, sem selos. Bom estado de 
conservação. Lote a ver.

25.00

4186 Lote Macau. Lote composto por carteiras anuais de 1999 e 2000, com selos e blocos + livro anual “ Macau 
em Selos 2000 + Carteira com selos e blocos de 1999.

20.00

4187 Lote Macau - Lote com 3 blocos novos, com goma original sem charneira, MF 21, 22 e 23 + 3 FDC’s, Instru-
mentos Musicais Regionais, Leques da Região e Aves de Estimação. 

10.00

4188 Lote Macau – Lote com 52 blocos e 10 folhas miniatura a partir dos anos 1990. Lote a ver. 30.00

4189 Lote Moçambique – Lote com 5 sobrescritos e um postal ilustrado, anos 70, a maioria com selos do imposto 
postal. Lote a ver.

10.00

4190 Lote S. Tomé e Príncipe – Lote com 8 sobrescritos e uma cinta circulados com selos dos anos 60 a 70. Lote 
a ver.

10.00

4191 Lote Portugal e Mundiais – Caixa contendo centenas de exemplares filatélicos de Portugal e diversos países 
estrangeiros, incluindo inteiros postais, sobrescritos e selos. Lote a ver.

50.00

4192 Lote Portugal e Mundiais * Vinhetas – Lote composto por cerca de 270 vinhetas de Portugal, França e 
Brasil, diferentes na sua grande maioria. Lote a Ver.

25.00

4193 Lote Portugal e Mundiais – Caixa contendo milhares de selos em fragmentos e em sobrescritos, maioritaria-
mente de Portugal e Holanda. Lote a ver.

10.00

4194 Lote Mundiais * Vinhetas e Fiscais – Lote com 169 estampilhas fiscais e vinhetas, a maioria da Europa 
(Estados Alemães, Áustria, Espanha, França, etc.), incluindo também EUA e alguns da América do Sul.

10.00

4195 Lote Mundiais. Lote com 98 sobrescritos, postais Ilustrados, inteiros postais e outros, incluindo Baviera (5), 
Alemanha (23 com correio aéreo, registado) e EUA.

5.00

4196 Lote Mundiais – Lote com 2 avisos de receção e 4 postais publicitários, com diversas marcas e circulados de 
Itália (3), Paquistão (2) e Alemanha.

4.00

4197 Lote Mundiais – Lote com 12 selos usados, com perfurações de França (6), Austrália (4) e Uruguai (2). 6.00

4198 Lote Mundiais – Lote com 9 carteiras com selos do Taiwan (5), Japão (3) e Canadá (1). Lote a ver. 8.00

4199 Lote Mundiais – Classificador com cerca de 300 selos usados do Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega e 
Finlândia. Lote a ver.

30.00

4200 Lote Papua e Nova Guiné – Lote com 12 sobrescritos circulados com diversos selos de 1934 a 1960. Lote 
a ver.

70.00

4201 Lote Mundiais. Lote com 13 bilhetes postais, dos quais 8 do século XIX, sendo 2 do Brasil, 2 da Dinamarca, 
5 dos EUA e 2 de Inglaterra. Circulados e 12 repicados. Lote a ver.

10.00

4202 Lote Mundiais – Caixa com milhares de selos de diversos países. Lote a ver. 20.00

4203 Lote Mundiais – Duas caixas com selos de todos o Mundo, lavados ou em fragmentos. Lote a ver. 20.00

4204 Lote Mundiais - Dossier com centenas de selos de diversos países, alguns em estado de novo e a grande 
maioria em usado. Lote a ver.

50.00

4205 Lote Temáticas * Aves. Classificador Lindner (capa verde com resguardo) com coleção de selos do tema 
aves, de vários países da América do Sul. Lote a ver.

70.00

4206 Lote Temáticas * Fauna e Flora. Classificador com selos usados com selos das temáticas, fauna, flora, 
comboios, Jogos Olímpicos, etc. no total de 617 séries completas. Lote a ver.

60.00

4207 Lote Temáticas * Religião – Lote composto por sobrescritos comemorativos das 3 viagens papais a Portugal 
nos anos de 1982, 1991 e 2000. Lote a ver.

12.00

4208 Lote América – Álbum com 43 inteiros postais de diversos países do continente americano, incluindo 12 
circulados, na sua grade maioria para Portugal, 7 da Argentina com a sobrecarga “MUESTRA”, 4 do 
Havai, dos quais um de resposta paga. Lote a ver.

70.00
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4209 Lote Angola e Guiné Bissau * Palop’s – Lote com FDC’s, postais máximos, um inteiro postal circulado e 
pagelas (incluindo algumas de Macau). Lote a ver.

20.00

4210 Lote Austrália * Estados – Conjunto de selos clássicos com bom valor de catálogo. Lote com qualidade a 
ver.

30.00

4211 Lote Cabo Verde * Palop’s – Lote com 35 FDC’s de 1976 a 2002, primeiro inteiro postal e 18 pagelas. Lote 
a ver.

20.00

4212 Lote Palop’s – Caixa contendo cerca de 15.000 selos novos ou usados em envelopes e em maços de 100 
selos. Bom lote para pacotaria, incluindo muito Cabo Verde. Lote a ver.

100.00

4213 Lote Cuba – Classificador, capa vermelha, com selos de Cuba usados, maioritariamente de 1950 a 2011, em 
geral com as séries completas. Valor de catálogo € 1.450.00. Lote a ver

60.00

4214 Lote Espanha – El Medico en la Historia del Tempo. Livro de homenagem ao médico espanhol com centenas 
de vinhetas. Lote a ver.

15.00

4215 Lote Espanha – Lote com 3 blocos da Espamer’96, com carimbos comemorativos. Lote a ver. 5.00

4216 Lote Estados Unidos da América. Lote com 283 selos usados. Lote a ver. 15.00

4217 & Estados Unidos da América. Comemorative Stamps Colection. 3 livros dos anos de 1992, 1993 e 
1994.

30.00

4218 Lote Europa. Álbum Leuchturm com coleção do tema Europa de 1956 a 1978. Alguns selos com sinal de 
charneira e vestígios de óxido. Lote a ver.

75.00

4219 Lote França – Lote composto por álbum Yvert & Tellier com selos desde 1848 a 1978 com cerca de 1.120 
exemplares em estado novo e usado. Lote a ver.

200.00

4220 Lote França – Lote com cerca de 700 selos usados de 1900 a 1950. Lote a ver, 10.00

4221 Lote França – Lote com dois booklets de Homenagem ao general Charles de Gaulle (1890/1970) com os 
selos.

5.00

4222 Lote Holanda - Lote composto por 4 álbuns Lindner, com folhas Lindner da Holanda, contendo selos novos e 
usados. Coleção com reduzido número de selos. Lote a ver.

50.00

4223 Lote Islândia – Lote com duas cadernetas com selos dos temas veículos postais e aviões do serviço postal. 
Lote a ver.

8.00

4224 Lote Itália – Conjunto de 5 sobrescritos, sendo 4 com obliterações ferroviárias do período de 1879/86, in-
cluindo um para o Cardeal Patriarca de Lisboa e um com a obliteração de 23.01.11 da Estação Postal do 
Senado. Excelente qualidade. Lote a ver.

40.00

4225 Lote Macau * China – Classificador com selos, blocos, folhas miniatura e selos dos blocos, a maioria de 2015 
a 2016, todos com goma original sem charneira. Valor de catálogo a retalho de € 180.00.

35.00

4226 Lote Japão – Lote com 23 folhas de álbum com selos, blocos e folhas miniatura, novos. Lote a ver. 10.00

4227 Lote Moçambique * Palop’s – Álbum com conjunto de 21 postais máximos e 47 FDC’s, incluindo “Armas 
Tradicionais” de 1984 sobre dois FDC’s ilustrados + 5 pagelas e 4 sobrescritos circulados (1975/79), dois 
deles registados. Lote a ver.

40.00

4228 Lote Moçambique * Palop’s – Álbum com coleção em novo, goma original sem charneira, completa até 
1983, incluindo série do Porteado. Lote a ver.

70.00

4229 Lote Polónia – Álbum Schaubek com coleção maioritariamente usada, desde 1918 a 1974, bastante comple-
ta, incluindo Silésia Alta e ocupação polaca de Danzig. Lote a ver.

70.00

4230 Lote S. Tomé e Príncipe * Palop’s. Conjunto composto pela primeira série em 4 FDC’s, 1.º aerograma e série 
de 8 inteiros postais diferentes da série das plantas medicinais de 28/12/83. Lote a ver.

15.00

4231 Lote Venezuela – Coleção em folhas de álbum “FILVEN” desde 1951 a 1989, com selos usados. Algumas 
faltas. Lote a ver.

80.00

4232 Lote Portugal e Mundiais – Caixa contendo FDC’s dos anos de 60 a 80, sobrescritos, inteiros postais, folhas 
completas de selos e moedas de Portugal e da Áustria, etc. Bom valor de catálogo. Lote a ver.

60.00

FIM DO LEILÃO POR CORREIO
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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 ...........................................................                04 de Dezembro de 
2021
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:

Lote
Lot

Oferta
Bid

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............................
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Lote
Lot

Oferta
Bid

Lote
Lot

Oferta
Bid

Lote
Lot

Oferta
Bid
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45.º leilão
do 

clube filatélico de portugal

25.06.2022 * 10h00

entrega de lote até 15.03.2022


