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clube filatélico de portugal
43.º leilão

20 - Março - 2021 * 10H00
Campo Grande, 380 * Lisboa

Sala A da Fundação Cidade de Lisboa

Contactos
Telefone: 218 123 936 * Fax 218 123 936

e-mail: geral.cfp@gmail.com

As licitações para os lotes do correio devem dar entrada na sede do Clube até às 
12H00 do dia 19 de Março de 2021

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

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

(só atendemos no período da tarde)

Através da nossa página WEB

www.cfportugal.pt
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LEILÕES INTER-SÓCIOS
Regulamento

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

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

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

  4. Sobre o preço global da adjudicação incidirá uma taxa líquida de 10 %. Esta verba destina-se a finan-
ciar 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 correspon-
dência 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 compra-
dor 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 comprado-
res, 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

   1 - História Postal         0001 - 0079

   2 - Inteiros Postais         0080 - 0193

   3 - Porteado          0194 - 0198

   4 - Postais ilustrados        0199 - 0202
    
   5 - Fiscais e Vinhetas        0203 - 0231

   6 - Correio Aéreo, Marítimo e ferroviário     0232 - 0272

   7 - Correio Militar, Censuras e Isentos de franquia    0273 - 0324

   8 - Marcofilia em emissões Borja Freire e D. Luís I    0325 - 0474

   9 - Coleção especializada “CERES”      0475 - 0638
 
 10 - Provas e Ensaios        0639 - 0743

 11 - Erros e Falsos         0744 - 0873

 12 - Selos e Correspondências * Portugal      0874 - 1078

 A partir das 15H00
 
 13 - Selos e Correspondências * Ilhas e Colónias     1079 - 1706

 15 - Marcofilia         1707 - 1897 
   
 16 - Literatura         1898 - 1922

 17 - Reimpressões         1923 - 1961

 18 - Estrangeiro         1962 - 1965

 19 - Diversos          1966 - 2007

 20 - Lotes e Acumulações        2008 - 2112

 21 - Lotes pelo Correio        2113 - 3127
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SIMBOLOGIA

***        Selo novo sem charneira     
**          Selo novo com charneira 
*            Selo novo sem goma  
(*)         Selo regomado  
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
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é

ajudar o Clube

clube filatélico de portugal
3.º leilão especial inter-sócios

26 junho 2021

Entrega de lotes até 30.04.21
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Lote n.º 4

Lote n.º 8
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HISTÓRIA POSTAL
     Portugal

1 F * Correios-Mores. Carta remetida de Lisboa em 1673 para Amberes. (Antuérpia). Era Correio-Mor do 
Reino Luís Gomes da Mata (7.º Correio-Mor do Reino e 3.º Correio-Mor das Cartas de Mar). B e R.

50.00

2 F * Aldeia Galega – A sépia, LF MTJ1 em carta remetida de Aldeia Galega (21.03.48) para Lisboa 
(22.03.48) com o porte de 30 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações.

250.00

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

300.00

4 F * Aljustrel – A preto, LF AJT1 em carta circulada de Ervidel (14.01.52) para Lisboa com o porte de 
30 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

1.400.00

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

50.00

6 F * Alter / Segura – A preto e sépia, LF ALT1 + LF ALT-Sm1 em carta remetida de Alter (06.01.21) 
para Bragança, isenta de porte. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

450.00

7 F * Amarante – A sépia, LF AMT2 em carta circulada de Amarante (11.01.1819) para Braga, com o porte 
de 20 reis manuscrito a sépia. Exemplar raro sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 280,00.

100.00

8 F * Arcos Valdevez / Segura – A sépia em carta remetida de Arcos de Valdevez (22.05.34) para Viana, 
isenta de porte. Exemplar de grande raridade, sem defeitos nem reparações. Único exemplar conhecido.

1.200.00

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

300.00

10 F * Assumar – A sépia, LF ASM1 em carta datada de Assumar (18.09.22) para Évora, isenta de 
porte (SNR). Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR

1.400.00

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

50.00

12 F * Beja / Lisboa * Emenda de porte – LF BJA3 a sépia + LF LSB-EP1 a azul, em carta remetida 
de Beja (17.05.45) para Lisboa (19.05.45) com o porte de 30 reis manuscrito a sépia emendado 
em Lisboa para 50 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

200.00

13 F * Braga / Segura – A preto, LF BRG-S2 em carta remetida de Braga (27.01.33) para Vila Nova da 
Cerveira, isenta de porte. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

400.00

14 F * Castelo Branco – A azul, LF CTB4 em carta remetida de Castelo Branco (03.07.52) para Lisboa 
(07.07.52) com o porte de 60 reis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações.

250.00

15 F * Castro Verde – A preto, LF CVR1 em carta datada de Ervidel (16.10.50) para Lisboa com o porte 
de 30 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

900.00

16 F * Cintra – A sépia escuro, LF SNT1 em carta remetida de Sintra (08.12.28) para Lisboa (08.12.28) 
com o porte de 20 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

100.00

17 F * Condeixa – A vermelho, LF CND1 em carta remetida de Rabaçal (22.09.32) para Lisboa, com o 
porte de 30 reis manuscrito a sépia. Sem valor atribuído no catálogo. Conhece-se apenas mais 
um exemplar com esta marca.

140.00

18 * Covilhã – A sépia, LF CVL1 em carta remetida de Teixoso (08.04.49) para o Porto (11.04.49) 
com o porte de 30 reis manuscrito a sépia.

20.00

19 F * Évora – A azul, LF EVR3 em carta remetida de Évora (18.11.37) para Lisboa (22.11.37) com o 
porte de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar de grade raridade sem defeitos nem reparações.

150.00

20 F * Évora / Segura – A vermelho, LF EVR-S1 em carta remetida de Évora (18.08.30) para Estre-
moz, isenta de porte. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

350.00

21 F * Fafe / Segura – A sépia, LF FAF-S1 em carta remetida de Fafe (31.03.49) para Braga, isenta de 
porte. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

400.00
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22 * Faro – A sépia, LF FAR1 em carta remetida de Faro (12.02.15) para Alverca, com o porte de 40 
reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações.

75.00

23 * Faro – A sépia, LF FAR2 em carta remetida de Faro (14.07.26) para Lisboa, com o porte de 35 
reis manuscrito a sépia. Exemplar sem reparações.

75.00

24 F * Figueiró – A sépia, LF FVN1 em capa de carta, não datada, remetida de Figueiró para Lisboa 
com o porte de 30 reis batido a sépia.

50.00

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

250.00

26 F * Grândola – A preto, LF GDL1, em carta remetida de Grândola (06.05.50) para Sines com o porte 
de 20 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeit0s nem reparações. MB e R.

150.00

27 F * Alagoa – A sépia, LF LGA1 em carta remetida de Vila Nova (16.12.27) para Lisboa com o porte 
de 80 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações.

75.00

28 F * Alagoa – A sépia, LF LGA1 em carta remetida de Loulé (14.09.45) para Lisboa (19.09.45) com o 
porte de 35 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações.

75.00

29 F * Lagos – A azul, LF LGS3 em carta remetida de Lagos (07.12.34) para Lisboa, com o porte de 35 
reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

30 F * Lagos / Segura – A sépia e azul, LF LGS3 + LF LGS-Sms em carta datada de Lagos (06.06.39) 
para Faro, isenta de porte. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

800.00

31 F * Lamego – A Vermelho, LF LMG2 em carta datada de Lamego (08.04.32) para Coimbra, com o 
porte de 50 reis manuscrito sépia. MB e MR.

250.00

32 F * Lamego – A Vermelho, LF LMG1 em carta datada de Lamego (08.03.32) para Coimbra, com o 
porte de 30 reis batido a vermelho.

25.00

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

120.00

34 F * Leiria – A preto, LF LRA4 em carta circulada da Marinha Grande (05.07.32) para a Figueira da 
Foz, com o porte de 20 reis manuscrito a sépia. Exemplar raro.

300.00

35 F * Leiria – A sépia, LF LRA6, em carta circulada de Azoio (09.06.47) para Lisboa (14.06.47) com o 
porte de 30 reis manuscrito a sépia.

36.00

36 F * Leiria – A sépia, LF LRA5 em carta remetida de Leiria (06.10.21) para Lisboa com o porte de 30 reis 
manuscrito a sépia. Data mais antiga nesta marca a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

37 F * Lisboa * Armée de Portugal – Carta timbrada do Quartel General em Lisboa circulada em Lisboa 
(28.08.1808) para o comerciante de carnes em Lisboa, sobre fornecimento de víveres ao exército 
francês. Acompanha relação do fornecimento de carne aos destacamentos militares situados em 
Setúbal, Sacavém, Cascais, Oeiras, Torres Vedras, Santarém, Mafra, Aldeiagalega, Peniche, Lisboa, 
Óbidos, Almada, durante os meses de Abril a Setembro de 1808 no total de 269.571$620 reis.

150.00

38 F * Lisboa / Casa de Saúde do Porto de Belém – A vermelho, LF LSB-CSPB em carta remetida de 
Belém (16.01.22) para Lisboa, por tripulante ou passageiro a bordo de paquete em quarentena, 
com o porte de 20 reis batido a preto. MR.

700.00

39 F * Lisboa / Casa de Saúde do Porto de Belém – A sépia, LF LSB-CSPB em carta remetida de 
Nova York (21.04.17) para Lisboa, porteada à chegada com 160 reis batido a preto. Data mais 
antiga conhecida. Exemplar de excelente qualidade, sem defeitos nem reparações.

500.00

40 F * Lisboa / Abatida – A vermelho, LF LSB-ABT1 em carta remetida do Porto em Abril de 1832 para 
Lisboa (20.01.32) de onde foi reencaminhada para Mafra e abatido ao Correio de Lisboa o porte 
de 40 reis. Exemplar sem defeitos nem reparações e de grande raridade.

500.00

41 F * Lisboa * Correio em mão / Santarém – A vermelho LF LSB-Cm + LF STR4 em carta remetida 
de Santarém para Lisboa com o porte de 40 reis manuscrito a sépia, provavelmente transportada 
em mão, tendo sido aplicada em Lisboa a marca CM. Foi posteriormente reencaminhada para 
Belém.

1200.00
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42 F * Lisboa / Hespanha * Indicativo de origem estrangeira * Correio terrestre – A azul, LF LSB-
-OE2 em quatro fragmentos de cinta de jornal remetidos de Espanha para Lisboa com os portes 
de 10 reis, 35 reis, 45 reis e 60 reis, todos batidos a azul.

25.00

43 * Lisboa * Mascas do Paquete Britânico – A azul, LF LSB-PB1 em carta datada de Cádis 
(29.05.40) para o Porto com trânsito por Lisboa (30.05.40) com o porte de 240 reis batido a azul 
e o porte territorial de 40 reis manuscrito a sépia.

15.00

44 F * Loulé – A sépia, LF LLE2 em carta remetida de Loulé (03.04.45) para Lisboa (07.04.45) com o 
porte de 35 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações.

100.00

45 * Mafra – A preto, LF MFR2 em carta remetida da Ericeira (22.12.37) para a Figueira, com o porte 
de 30 reis manuscrito a sépia. 

20.00

46 F * Mecejana – A albino, LF MDJ1 em carta remetida de Messejana (21.05.29) para Lisboa com o 
porte de 30 reis albino. Exemplar sem defeitos nem reparações e muito bem conservado.

250.00

47 F * Mértola – A preto, LF MTL1 em carta remetida de Mértola (26.01.51) para Lisboa (29.01.51), 
com o porte de 30 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

100.00

48 F * Midões – A sépia, LF MDS5 em carta remetida de Midões (12.03.52) para Coimbra, isenta de 
porte. Exemplar de grande raridade, único exemplar conhecido, sem defeitos nem reparações. 

1.200.00

49 * Montemor-o-Novo – A preto, LF MMN4 em carta remetida de Vendas Novas (05.03.49) para 
Montemor-o-Novo isenta de porte. 

20.00

50 F * Moimenta / Segura – A sépia, LF MBR-Sm1 em carta não datada, remetida de Moimenta para 
Lisboa, isenta de porte. MR.

300.00

51 F * Óbidos / Segura – A preto e manuscrita a sépia, LF OBD-Sms, em carta remetida de Óbidos 
(28.01.45) para Lisboa (31.01.45) isenta de porte. Exemplar sem defeitos nem reparações, muito 
bem conservado, com a menção “SEGURA” não catalogada.

600.00

52 F * Odemira – A preto, LF ODM3, em carta remetida de S. Teotónio (18.06.49) para Lisboa, com o 
porte de 30 reis batido a preto. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

200.00

53 * Penafiel – A verde, LF PNF2 em carta circulada de Penafiel (20.11.43) para o Porto (21.11.43) 
com o porte de 20 reis batido a verde. Valor de catálogo € 70,00.

20.00

54 F * Penafiel / Segura – A vermelho, LF PNF-S1 em carta remetida de Penafiel (19.01.31) para Vila 
Real, isenta de porte. Exemplar de grande raridade, sem defeitos nem reparações.

450.00

55 * Pombal – A preto, LF PBL3 em carta remetida de Pombal (24.02.49) para Vila da Feira com o 
porte de 30 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

56 F * Ponte da Barca / Segura – A vermelho, LF PTB-S1 em carta remetida de Ponte da Barca 
(15.07.29) para Viana do Castelo, isenta de porte. Valor de catálogo € 600,00.

190.00

57 * Ponte de Lima – A vermelho escuro, LF PTL3 em carta remetida de Ponte de Lima (26.01.47) 
para o Porto (26.01.47) com o porte de 25 reis manuscrito a sépia.

32.00

58 * Ponte de Lima – A sépia, LFPTL1 em carta remetida de Ponte de Lima (08.10.??) para Lisboa 
com o porte de 40 reis manuscrito a sépia.

20.00

59 F * Ponte de Lima / Segura – A sépia, LF PTL-Sms1 em carta datada de Ponte de Lima (30.12.11) 
para Viana por Braga, isenta de porte. Exemplar raro sem reparações. MR.

350.00

60 F * Portalegre / Segura – A verde, LF PTG-S1 em carta remetida de Portalegre (26.05.38) para 
Lisboa, isenta de porte. Exemplar muito raro, bem conservado sem defeitos nem reparações.

800.00

61 F * Porto / Barra do – A preto, LF PRT-BA1 em carta remetida de Bilbao (02.06.25) para o Porto, 
com o porte de 240 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

100.00

62 F * Porto de Mós – A sépia escuro, LF PMS1 em carta remetida de Porto de Mós (15.11.43) para 
Lisboa (17.11.43) com o porte de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem repa-
rações, com a marca bem batida. MB e R.

100.00

63 F * Santo Thyrso – A azul, LF STS2 em carta remetida de Santo Tirso (30.06.53) para o Porto 
(01.07.53), com o porte de 30 reis batido a azul. EXEMPLAR DE GRANDE RARIDADE POIS É 
REMETIDA DE SANTO TIRSO NO ÚLTIMO DIA DA ERA PRÉ-ADESIVA E É ENTREGUE AO 
DESTINATÁRIO NO 1.º DIA DA ERA ADESIVA.

250.00
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64 F * Setúbal / Franca / Lei do selo – LF STB4 + LF DTB-PP4 ambos a azul + LF LSB- Ley2 a sépia 
em carta datada de Setúbal (20.01.52) para Lisboa (21.01.52) com o porte de 120 reis manuscri-
to a sépia + 5 reis da lei do selo. Exemplar sem defeitos nem reparações. R.

300.00

65 F * Silves – A sépia, LF SLV-ms1 em carta remetida de Silves (12.01.42) para Lisboa (19.01.42) 
com o porte de 35 reis manuscrito a sépia. Carta com uma mancha sem reparações. R.

125.00

66 F * Soure – A preto, LF SRE1 em carta remetida de Abitureiras (11.10.35) para Leiria, isenta de 
porte. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

67 * Tavira – A azul, LF TVR5 em carta remetida de Tavira (16.10.35) para Faro, isenta de porte. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

68 F * Tavira – A sépia, LF TVR5 em carta remetida de Tavira (19.10.47) para Lisboa (22.10.47), com 
o porte de 60 reis batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

69 * Tavira – A sépia, LF TVR5 em carta remetida de Tavira (22.10.49) para Lisboa (26.10.49), com o 
porte inicial de 60 reis, manuscrito a sépia, emendado para 35 reis também manuscrito a sépia. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

75.00

70 F * Torres Novas – A azul, LF TNV4, em carta remetida de Alcanena (14.02.49) para Lisboa 
(19.12.49) com o porte de 40 reis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a 
marca muito bem batida. MB.

75.00

71 F * Torres Novas / Seguro – A sépia, LF TNV-S1 em capa de carta datada de Torres Novas (24.05.28) para 
Lisboa (25.05.28) isenta de porte. Exemplar de grande raridade, sem defeitos nem reparações.

1.250.00

72 F * Viana do Minho – A sépia, LF VCT2 em carta remetida de Vigo (03.04.1811) por navio arribado 
a Vigo e marcada em Viana, com destino a Lisboa, com o porte de 70 reis batido a sépia. Exem-
plar sem defeitos nem reparações.

120.00

73 F * Vila Nova de Portimão – A preto, LF PTM2 em carta remetida de Portimão (25.12.37) para 
Lisboa (01.01.38) com o porte de 80 reis manuscrito a sépia.

75.00

74 F * Vila Nova de Portimão – A preto / albino, LF PTM2 + LF LSB-EP1 a azul, em carta remetida de 
Monchique (29.01.46) para Lisboa, com o porte inicial de 35 reis manuscrito a sépia, emendado 
para 60 reis manuscrito a sépia.

100.00

75 * Vila Nova de Portimão – A preto, LF PTM2 em carta remetida de Portimão (09.09.39) para 
Lagoa (01.01.38) com o porte de 20 reis manuscrito a sépia.

60.00

76 * Vila Pouca – A sépia, LF VPA1 em carta remetida de Vila Pouca de Aguiar (28.06.52) para o Por-
to (02.07.52) com o porte de 35 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

77 F * Viseu / Segura – A azul, LF VIS-S3 em capa de carta remetida de Viseu (27.01.52) para Abran-
tes, isenta de porte. Valor de catálogo € 600,00.

240.00

     Brasil

78 F * Maranhão * Brasil – LF MRH2 em carta remetida do Maranhão (30.01.16) para Lisboa com o 
porte de 80 reis manuscrito a sépia, aplicado no Brasil, para pagar o primeiro escalão de cartas 
com o peso até 478 de onça. Carta com pequenos defeitos normais, sem reparações. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00

     Índia

79 F * Margão / Livre – A vermelho, LF MRG1 e MRG-F1 em carta datada de Quepém (05.08.67) para 
Goa, isenta de porte. Exemplar raro, muito bem conservado.

1.000.00

INTEIROS POSTAIS
     Portugal 

80 F IN 1878/79 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. OM3, 15+15 reis castanho-vermelho 
escuro (folha dobrada em cima). Exemplar novo, sem defeitos nem reparações com FALTA DE 
IMPRESSÃO DO SELO NA 2.ª FOLHA”. MB e MR.

150.00

81 IN 1878/79 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Reimpressões de 1885. OM1, 15 reis 
castanho, cunho I, cartolina camurça rugosa. Reimpressão com a sobrecarga oblíqua a preto 
“PROVA” pequena. Apenas emitidas 500 reimpressões.

15.00
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82 R/IN 1878/79 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Reimpressões de 1885. OM2b, 25 reis 
carmim escuro, cunho VI, cartolina amarela fina, lisa, com parênteses depois de “portuguezas”, 
com traço a preto de 18 mm + OM5a, 30 reis verde, cartolina fina, camurça, com fios de seda, “Sr” 
em itálico debaixo de “B” de “BILHETE”, 6 mm entre as 3.ª e 4.ª linhas das inscrições. Bilhete pos-
tal original com traço horizontal a preto, com 18 mm, distribuídos com as reimpressões de 1885.

25.00

83 F IN 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. OM4f, 20 reis azul, cunho II. “Sr” em redondo, 
com erro “UNIVESERLLE” em vez de “UNIVERSELLE”. Exemplar novo, bem conservado cem 
defeitos nem reparações. MR.

100.00

84 F IC 1879 — D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. OM4f, 20 reis azul, cunho II, “Sr” em re-
dondo, erro: “UNIVESERLLE” em vez de “UNIVERSELLE”. Circulado de Lisboa (26.06.85) para 
Nuremberg / Alemanha (30.06.85): Exemplar bem conservado, sem defeitos nem reparações.
.

100.00

85 F IC 1880/81 – D. Luís I, fita direita. Impressão em relevo. OM7f, 10 reis castanho-vermelho, cartolina 
grossa branca, com 3mm entre Escudo e a 1.ª linha. Circulado de Lamego (10.02.83) para Coim-
bra (10.02.83) obliterado com carimbo nominativo batido a preto de “LAMEGO”

8.00

86 F IN 1880/81 – D. Luís I, fita direita. Impressão em relevo. OM7b, 10 reis castanho-vermelho, carto-
lina camurça fina, com 5mm entre Escudo e a 1.ª linha. Inteiro com o erro “POSLAL” em vez de 
“POSTAL”. MB e R.

28.00

87 F IC 1880/81 – D. Luís I, fita direita. Impressão em relevo. OM7, 10 reis castanho-vermelho, cartolina 
camurça fina, com 5mm entre Escudo e a 1.ª linha. Circulado de Alcobaça (16.03.81) para Lis-
boa, obliterado com carimbo numérico batido a preto “ALCOBAÇA”.

10.00

88 IC 1880/81 – D. Luís I, fita direita. Impressão com relevo. OM7c, 10 reis castanho vermelho, sobre carto-
lina camurça, com 3mm entre o Escuro e a 1.ª linha da inscrição. Circulado do Porto (20.12.81) para 
Barcelos. Carimbo de dupla oval batida a preto “ENTROU TARDE”. Inteiro com dobra vertical ao centro.

25.00

89 F IC 1880/81 – D. Luís I, fita direita. Impressão com relevo. OM7j, 10 reis castanho vermelho sobre 
cartolina média, creme, lisa. Circulado do Crato (08.05.84) para Abrantes (09.05.84). Obliterado 
com carimbo de dupla oval batido a preto “CORREIO / CRATO”.

30.00

90 F IC 1880/81 – D. Luís I, fita direita. Impressão em relevo. OM7j, 10 reis castanho vermelho, com 
3mm entre o Escudo e a 1.ª linha, cartolina média creme, circulado de Lamego (27.06.83) para o 
Porto (28.06.83), obliterado com carimbo nominativo batido a preto de “LAMEGO”.

50.00

91 F IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9, 10 reis castanho escuro com quadrícula no verso, circulado 
de Cabeceiras de Basto (05.09.86) para o Porto (06.09.86), obliterado com carimbo nominativo 
batido a preto “BASTO”.

50.00

92 F IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9b, 10 reis castanho claro com quadrícula no verso, circulado de 
Coruche (31.08.87) para Lisboa, obliterado com carimbo nominativo batido a preto “CORUCHE”.

50.00

93 IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9, 10 reis castanho claro sobre cartolina creme, circulado de 
Pombal (05.10.85) para o Porto (06.10.85), obliterado com carimbo nominativo batido a preto 
“POMBAL”. Ligeiros defeitos no canto superior esquerdo.

20.00

94 F IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9, 10 reis castanho escuro sobre cartolina camurça, circulado de La-
goas (22.12.86) para o Porto (23.12.86), obliterado com carimbo nominativo batido a preto “LOUZADA”.

25.00

95 IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9, 10 reis castanho escuro sobre cartolina camurça, circulado 
de Póvoa de Varzim (05.08.84) para o Porto (06.08.84), obliterado com carimbo nominativo 
batido a preto “POVOA DE VARZIM”.

15.00

96 F IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9f, 10 reis castanho vermelho sobre cartolina camurça, sem 
quadrícula no verso, circulado do Crato (19.05.91) para Abrantes (20.05.91), obliterado com 
carimbo batido a preto “CRATO”.

30.00

97 F IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9b, 10 reis castanho claro em cartolina camurça, com quadrí-
cula no verso, circulado de Marco de Canavezes (10.07.87) para o Porto (10.07.87), obliterado 
com carimbo nominativo batido a preto “MARCO DE / CANAVEZES”.

50.00

98 F IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9e, 10 reis castanho vermelho claro em cartolina camurça, com 
quadrícula no verso, circulado da Nazareth (18.09.88) para Lisboa (19.09.88), obliterado com 
carimbo nominativo batido a preto “NAZARETH”.

50.00

99 F IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9f, 10 reis castanho vermelho claro em cartolina camurça clara, 
sem quadrícula no verso, circulado de Ponte de Sôr (01.12.90) para Évora (02.12.90), obliterado 
com carimbo nominativo batido a preto “PONTE DE SÔR”.

50.00
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100 F IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9, 10 reis castanho sobre cartolina camurça clara circulado de 
Lousada (13.08.85) para Lisboa (13.08.85) obliterado com carimbo da telegrafia elétrica, batido 
a preto “ESTAÇÃO TELEGRAPHICA / DE / LOUZADA”.

80.00

101 IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9, 10 reis castanho vermelho sobre cartolina camurça, circula-
do de Lisboa (11.03.90) para a Figueira da Foz (12.03.90). Repicado no verso por COMPANHIA 
NACIONAL EDITORA.

10.00

102 F IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9c, 10 reis castanho vermelho escuro com quadrícula no verso, 
sobre cartolina camurça. Circulado de Lisboa (17.11.88) para Argélia (27.11.88) com trânsito por 
Bordéus (25.11.88) com selo adicional, tipo D. Luís I, de frente, de 25 reis castanho, denteado 11 
¾, papel liso, Mf57. Exemplar sem defeitos nem reparações com rara circulação de um inteiro 
do serviço nacional, no serviço internacional.

40.00

103 IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9e, 10 reis castanho vermelho claro com quadrícula no verso, 
cartolina camurça. Circulado de Setúbal (31.12.86) para Lisboa (31.12.86), devolvido ao reme-
tente com a menção manuscrita “Já não mora na direcção / ass / Palhares”.

15.00

104 IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM12, 20+20 reis rosa, cartolina creme. Inteiro completo com as 
duas folhas, a primeira circulada de Lisboa (20.09.88) para Paris (23.09.88) e a resposta (2.ª 
folha) circulada de Paris (23.09.88) para Lisboa (26.09.88). MB e MR.

15.00

105 IN/IC 1892/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. OM17, 20+20 reis lilás-cinzento. Lote com dois inteiros, um deles 
em estado de novo e outro com a 1.ª folha circulada do Porto (24.05.96) para a Suíça (27.05.96).

12.00

106 F IC 1896 — D. Carlos I Mouchon. OM23, 10 reis. Circulado de Famalicão (12.12.03) para o Porto. 
Carimbo a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / V. N. / FAMALICÃO”. B e R.

60.00

107 IC 1896 – D. Carlos I Mouchon. OM24, 20 reis violeta-cinzento sobre cartolina camurça. Circulado do Porto 
(06.04.00) para Leipzig (09.04.00), com selo adicional de 5 reis tipo D. Carlos I Mouchon, Mf127. 

20.00

108 F IC 1896 – D. Carlos I Mouchon. OM25, 30 reis castanho sobre cartolina camurça. Circulado do Por-
to (19.04.00) para Valparaíso (03.08.00) com trânsito por Lisboa (20.04.00) com selo adicional 
de 10 reis tipo D. Carlos I Mouchon, Mf128. 

30.00

109 F PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM29. Prova de cor em 
cartolina espessa branca, a preto e bistre claro, com gravura aprovada para os bilhetes postais de 
20 reis e legendas e gravura da efígie aprovadas para os bilhetes postais de 10 reis. MB e MR.

400.00

110 IC 1900/04 – D. Carlos I Mouchon. OM36, 25 reis rosa sobre cartolina camurça, circulado de Amora (15.11.01) 
para Kiel (19.11.01) e reexpedido para Rathenow (20.11.01), com trânsito por Seixal (15.11.01). Carim-
bos circulares datados, tipo 1880 de “AMORA” e “SEIXAL”. Raridade 10 e 5 respetivamente (Gordon).

10.00

111 IN 1900 – D. Carlos I, tipo Mouchon. OM36, 25 reis rosa sobre cartolina camurça. Exemplar novo 
repicado por “THE INDUSTRIAL PRESS / USA”.

10.00

112 IN 1907/08 – D. Carlos I, tipo Mouchon. OM44a, 10 reis verde-azul escuro sobre cartolina creme. 
Inteiro postal novo repicado na frente e verso por “HERMANN BURMESTER & C.º. B e R.

10.00

113 IC 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. OM55, 20+20 reis carmim sobre cartolina 
branca. Segunda folha (Réponse Payée) circulada de Valongo (28.09.11) para a Turquia. MB e R.

20.0

114 IC 1912 – Ceres, com Escudo nacional à esquerda. OM59c, 1c verde escuro. Circulado de Aljustrel 
(17.03.14) para Namur / Bélgica (21.03.14) com selo adicional de 1c verde, tipo Ceres, papel 
porcelana, denteado 15x14, Mf208. Selo impresso no bilhete postal com variedade de cliché não 
catalogada (traço antes de “1”.

20.00

115 IC 1921 – 4.º Centenário da Descoberta da Caminho Marítimo para a Índia. Inteiros de Portugal com 
sobretaxa. OM67A, $06 s/ 20 reis violeta-cinzento, circulado do Porto (19.10.21) para Lisboa.

10.00

116 F IC 1921/22 – Ceres. Amento de porte. OM68, 6c rosa sobre cartolina creme, circulado de Lisboa 
(20.03.22) para Jette (22.03.22) e reexpedido para Bruxelas (25.03.22) e devolvido ao remeten-
te, com tira de 3 selos adicionais de 6c lilás rosa, denteado 15x14, para pagar o porte simples de 
bilhetes postais remetidos para o estrangeiro. B e R.

25.00

117 IC 1921/22 – Ceres. OM68, 6c rosa escuro sobre cartolina creme, circulado de Lisboa (07.06.26) 
para a Alemanha com selos adicionais tipo Ceres de 10c, denteado 12x11 ½, Mf215 e par de 40c 
chocolate, Mf283. Exemplar sem defeitos nem reparações.

12.00

118 F IC 1921/22 – Ceres. Amento de porte. OM68, 6c rosa sobre cartolina camurça rosada, circulado em 
Lisboa (22.01.22), com par e selos adicionais de 2c laranja, denteado 12x11 ½. B.

20.00

119 IC 1924/26 – Ceres. OM74b, 25c preto sobre cartolina camurça. Legenda “Endereço”. Circulado de 
Lisboa (01.06.26) para Londres (05.06.26, com selos, tipo Ceres, de 15c preto, Mf253

12.00
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120 F IN 1924 – Ceres. OM74a, 25 reis preto, cartolina camurça, legenda “endereço”. Exemplar novo 
repicado na frente e verso por AZULAY * CO., LTD. / AGAROL.

25.00

121 IC 1824/26 – Ceres. OM74a, 25c preto sobre cartolina camurça, tipo “Enderêço”. Circulado da 
Figueira da Foz (30.05.31) para Algueirão. Repicado no verso por “COSTA & C.ª”.

8.00

122 IC 1924/26 – Ceres. OM74b, 25c preto sobre cartolina camurça, tipo “Endereço”, circulado de Lisboa 
(31.01.26) para Runa. Variedade LEGENDAS E ELOS EM LINHAS DUPLAS. Variedade não catalogada.

12.00

123 IC 1924 – Ceres. OM74b, 25 reis preto sobre cartolina camurça, legenda “Endereço”. Circulado 
de Lisboa (23.10.26) para a POSTA RESTANTE de Paris, com par de selos de 40c tipo Ceres, 
Mf283. Pagou à chegada o serviço da posta restante com selo de 30c.

20.00

124 IC 1924/26 – Ceres. OM74b, 25c preto sobre cartolina camurça. Legenda “Endereço”. Circulado de 
Lisboa (28.04.26) para Londres, com par de selos adicionais, tipo Ceres, de 40c chocolate, Mf286

10.00

125 IC 1924/26 – Ceres. OM74b, 25c preto sobre cartolina camurça. Legenda “Endereço”. Circulado de Lis-
boa (29.08.25) para a Alemanha, com selos adicionais tipo Ceres de 4c verde, 3c azul e 64c ultramar, 
tosos em denteado 12x11 ½, Mf226d, 235 e 285. Exemplar sem reparações com furos de arquivo.

16.00

126 F IC 1924/26 – Ceres. OM74, 25c preto sobre cartolina creme, circulado em Lisboa (08.02.31). Bilhe-
te postal aparado no bordo superior. Repicado por “SRNES AZULAY & CO. LTD.”.

25.00

127 IC 1924/26 – Ceres. OM74, 25c preto sobre cartolina creme, circulado do Porto (07.02.31) para 
Lisboa (08.02.31). Repicado por “SRNES AZULAY & CO. LTD.”.

25.00

128 IC 1938 – Ceres. Novo tipo. Gravura de Júlio Alves. OM78, 25c preto, cartolina creme, circulado de 
Lisboa (15.05.29) para Campo Maior (16.05.29) com selo do imposto postal para o Monumento 
de Marquês de Pombal, de 15c azul (efígie).

10.00

129 IC 1936/39 - Tudo pela Nação. OM83 $25 azul. Circulado de Escalhão (21.08.39) para Paris (25.08.39) 
com selo tipo Tudo pela Nação de $25, Mf570 + tipo Lusíadas de $50, Mf522. Obliterados com carimbo 
tipo francês “ESCALHÃO”. Bilhete postal do serviço nacional, usado no serviço internacional.

15.00

130 F IN/PRV 1960 – V Centenário da Morte do Infante D. Henrique. OM148. Selo tipo Postilhão (com taxa). 
Lote com quatro provas (tipos A, B, C e D * série completa), sem impressão do selo, com duplas 
impressões e ensaios de cor na frente e verso. MB e MR.

40.00

131 F IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Sobrescritos. OM1a, 25 reis, papel camurça 
escuro, liso, com fios de seda, cunho I, formato B – médio. Circulado de Lisboa (29.09.86) para 
a Alemanha, com selo adicional de 25 reis, papel porcelana, denteado 11 ½, tipo D. Luís I, de 
frente, MF57. Sobrescrito do serviço nacional usado no serviço internacional.

25.00

132 IN 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Sobrescritos. OM2a, 50 reis, rosa carmim, papel 
camurça claro, liso, com fios de seda, cunho II, formato C – grande + OM2a, 50 reis, rosa carmim, 
papel camurça claro, liso, com fios de seda, cunho II, formato B – médio. Sobrescritos originais com 
sobrecarga oblíqua a preto “PROVA” grande, distribuído com as reimpressões de 1885. MB e MR.

25.00

133 F IC 1879 – D. Luís I, fita direita. Impressão em relevo. OM2A, 50 reis rosa, formato pequeno, cunho 
I, circulado de Lisboa (22.07.81) para Hanover (27.04.81).

80.00

134 F IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Sobrescritos. OM2a, 50 reis, rosa carmim, 
papel camurça claro, liso, com fios de seda, cunho II, formato C – grande. Sobrescrito circulado 
registado de Lisboa (29.02.92) para a Munique / Alemanha (04.03.92) com 3 selos adicionais 
tipo D. Luís I, de frente: 10 reis + 2x20 reis, todos em papel porcelana, denteado 11 ½, Mf 61/62. 
Sobrescrito com alguns defeitos, mas com alguma raridade.

35.00

135 F IC 1912 – Ceres. Sobrescritos. OM11, 2 ½ c violeta claro sobre papel camurça rosado, corte II, circulado 
de Lisboa (26.01.16) para a Suíça (01.02.16). Porteado â chegada com selo de 30c. Censurado.

60.00

136 IC 1887 – D. Luís I. Cartões postais. OM2, 50 reis azul sobre cartolina azul clara. Circulado do Porto 
(06.04.92) para Moscovo (31.03.92), com trânsito por Paris (08.04.92). Diferença de datas entre Lis-
boa / Paris em relação a Moscovo derivado à utilização pelos russos na época do calendário juliano. 

25.00

137 F IC 1910 – D. Manuel II. Bilhetes-cartas. OM10a, 25 reis castanho sobre cartolina amarela, perfura-
ção C. Circulado de Lisboa (15.02.10) para Dresden (19.02.10), com selos adicionais de 10 e 15 
reis tipo D. Manuel II, Mf 158/59. MB e R.

30.00

138 F IC 1912 – Ceres. Bilhetes-cartas. OM17, 2 ½ c violeta escuro sobre cartolina amarela, perfuração 
A, circulado de Terrenho (04.04.18) para com trânsito por Trancoso (05.11.18) e Praia * Golegã 
(06.11.18), com 3 selos adicionais de 1/4c tipo Ceres, denteado 15x14, Mf206, com um selo 
perdido. Carimbo circular datado batido a preto de “PRAIA (GOLEGÃ)”.

16.00
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139 F IN 1926/28 – Ceres. Bilhetes Postais Particulares, com propaganda de firmas comerciais e produ-
tos industriais. OM7, 25c preto sobre cartolina creme, editado por “BRISTOL CLUB * O MELHOR 
RESTAURANT DANCING DE LISBOA”. Série 302, não catalogada por OM. Exemplar muito bem 
conservado, sem defeitos nem reparações.

40.00

140 F IN 1912 – Ceres. Mf211, 2 1/2c violeta, papel porcelana, denteado 15x14 em CARTA POSTAL-SECRE-
TO, série n.º 101, com 3 perfurações de estrela de 5 pontas. Exemplar novo, bem conservado, sem 
defeitos nem reparações, com aba de fecho e com o valor impresso de 1$00 a azul. MB e MR.

100.00

141 F IC 1912 – Ceres. Mf211, 2 1/2c violeta, papel porcelana, denteado 15x14 em CARTA POSTAL-SE-
CRETO, série n.º 97, com 3 perfurações de estrela de 5 pontas. Exemplar circulado de Lisboa 
(21.08.15) para Ílhavo, sem a aba de fecho. Exemplar sem reparações com algumas manchas 
de tinta de escrever esborratada. MR.

100.00

142 F IN 1912 – Ceres. Mf211, 2 1/2c violeta, papel porcelana, denteado 15x14 em CARTA POSTAL-SECRE-
TO, série n.º 322, com 3 perfurações de estrela de 5 pontas. Exemplar novo, bem conservado, sem 
defeitos nem reparações, com aba de fecho e com o valor impresso de 1$00 a castanho. MB e MR.

100.00

143 F IN 1955/57 – CARTA UNIVERSAL. Bilhetes-postais particulares. Selo tipo Caravela. OM4, 1$00 violeta ver-
melho. Série A9 com vinheta de 20c das “Obras Sociais dos CTT”, incluindo a folha anunciante no interior.

25.00

144 F IN 1956 – CARTA UNIVERSAL. Selo de tipo Caravela. OM4, 1$00 violeta-vermelho, série A-11. 
Exemplar novo, muito bem conservado, sem defeitos nem reparações, incluindo no interior flayer 
com propaganda às Cartas Universais. 

40.00

145 F IC 1955/57 – CARTA UNIVERSAL. Com selo tipo Caravela. OM4, 1$00 violeta-vermelho. Série A4 
(Outubro de 1955). Nova com selo adicional de 1$50 do Centenário dos Caminhos de Ferro, 
Mf822, com carimbo comemorativo de cortesia. Emitidos apenas 5.000 exemplares.

40.00

146 F IN 1955/57 – CARTA UNIVERSAL. Com selo tipo Caravela. OM4. Série A5 (Dezembro de 1955), 
sem selo impresso. Exemplar novo com selo adicional de 1$00 do Centenário dos Caminhos de 
Ferro, Mf822 + par de 50c Cavaleiro Medieval, Mf766, obliterados com carimbo comemorativo 
do 1.º dia do Centenário, de cortesia. Emitidos apenas 5.000 exemplares.

40.00

147 F IC 1955 – CARTA UNIVERSAL. Selo do tipo Caravela. OM4, 1$00 violeta-vermelho, série A6. 
Exemplar em estado de novo, muito bem conservado, sem defeitos nem reparações, com 
“flayer” no interior publicitando o uso das cartas universais. Emitidos apenas 5.000 exemplares.

50.00

148 F IC 1955/57 – CARTA UNIVERSAL. Com selo tipo Caravela. OM4, 1$00 violeta-vermelho. Série A11 
(Março 1956). Nova com selo adicional de 1$00 do Centenário de Ferreira da Silva, Mf819, com 
carimbo do 1.º dia de circulação, de cortesia. Emitidos apenas 5.000 exemplares.

40.00

149 F IC 1955/57 – CARTA UNIVERSAL. Com selo tipo Caravela. OM4, 1$00 violeta-vermelho. Série B1 
(Maio de 1956). Circulada sem marcas do correio. B e R.

40.00

150 F IC 1955/57 – CARTA UNIVERSAL. Com selo tipo Caravela. OM4, 1$00 violeta-vermelho. Série D1 
(Março 1956). Nova com selo adicional de 1$00 do Centenário de Ferreira da Silva, Mf819, com 
carimbo do 1.º dia de circulação, de cortesia. Emitidos apenas 5.000 exemplares.

30.00

151 IN 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Forças Mobilizadas. Bilhetes Postais ilustrados Tudo pela Nação 
com sobrecarga a preto “ISENTO / PORTARIA / 10509”. OM FM2 ($25) azul claro, 2.ª série nu-
merada. N.º 32 – Ponte do Lima * Capela Romana, com variedade SEM “)” depois da legenda 
“…franquia: $75”. Raro.

16.00

152 IN 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Forças Mobilizadas. Bilhetes Postais ilustrados Tudo pela Nação com 
sobrecarga a preto “ISENTO / PORTARIA / 10509”. OM FM2 ($25) azul claro, 2.ª série numerada. N.º 
37 – Viana do Castelo* Capela das Malheiras, com variedade SEM “(“ antes de “Custo…”. Raro.

16.00

153 IN 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Forças Mobilizadas. Bilhetes Postais ilustrados Tudo pela Nação 
com sobrecarga a preto “ISENTO / PORTARIA / 10509”. OM FM2 ($25) azul claro, 2.ª série 
numerada. Lote com 4 bilhetes postais: n.º 7 – Caminha * Torre do Relógio + n.º 13 – Évora * 
Ermida de S. Braz + n.º 33 – Castelo de Sabugal + 48 – Serra da Estrela * Pastor.

18.00

154 IN 1962 - Bilhetes cartas isentos de franquia / Correio aéreo (AEROGRAMAS). Emitido pelo Movi-
mento Nacional Ultramarino. Lote com 8 aerogramas, preto sobre creme com inscrições publici-
tárias, Barreiros 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9h e 9i. Raridade 7 e 8.

80.00

155 IN 1968 - Bilhetes cartas isentos de franquia / Correio aéreo (AEROGRAMAS). Emitido pelo Movi-
mento Nacional Feminino. Barreiros 29c, preto sobre azul pálido com filigrana “PACAR” dentro 
do escudo. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

156 IN 1968 - Bilhetes cartas isentos de franquia / Correio aéreo (AEROGRAMAS). Emitido pelo Movi-
mento Nacional Feminino. Serviço Oficial. Barreiros 33a, preto s/ azul pálido e filigrana EXTRA 
AZENHA, vertical. Exemplar sem defeitos nem reparações.

16.00
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     Açores

157 F IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. Bilhetes-postais do Continente com sobrecarga AÇORES tipo IV. OM14, 
10 reis castanho-vermelho sobre cartolina camurça, circulado de Furnas (23.05.91) para Ponta Delgada 
(24.05.91), obliterado com carimbo nominativo batido a preto “FURNAS”. Exemplar com dobra vertical.

35.00

158 IC 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Sobrescritos. OM6, 25 reis castanho sobre 
cartolina amarela, circulado de S. Cruz (29.05.11) para Lisboa (05.06.11). Carimbo circular data-
do tipo 1880, batido a preto de “S. CRUZ (GRACIOSA)”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

159 F IC 1913 – Ceres. Sobrescritos do Continente com sobrecarga AÇORES. OM11 2 ½ c violeta claro 
s obre papel amarelo, circulado com selo adicionais tipo Ceres de 2 ½ c de Angra do Heroísmo 
para a Suíça (29.04.15).

30.00

     Ultramar

160 IN 1947 – Ultramar. Bilhetes-postais de Boas Festas, sem selo impresso. Ilustrados no verso com 
desenhos de Alberto de Sousa alusivos a factos históricos de cada uma das oito Províncias Ul-
tramarinas e com inscrição IMPÉRIO COLONIAL PORTUGUÊS. OM I/VIII. Série completa com 
os oito exemplares, bem conservados, sem defeitos nem reparações. MB e R.

50.00

     Angola

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

40.00

162 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.

30.00

163 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.

35.00

164 IN 1964 – Bilhetes-cartas isentos de franquia * AEROGRAMAS. OM5, preto s/ creme. Impresso na “OR-
BIS – Edições Ilustradas, Lda – 1964”. No interior: inscrições “Boas festas / Feliz Natal / Prosperidades 
no Ano Novo” (na aba esquerda) e “Por Portugal / Por Angola” (na aba direita) e inscrição na margem 
inferior da aba direita: “SAP/3ª REP./QG/RMA”; gravura assinada, de soldado de guarda a um Presépio.
 

15.00

     Cabo Verde

165 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.

30.00

166 IN 1950 – Ano Santo. Bilhetes-cartas de correio aéreo. OM 1/2, 2$50 castanho + 3$50 tijolo. Lote 
composto por 3 exemplares incluindo série completa sem filigrana e OM2 com filigrana. Exem-
plares sem defeitos nem reparações.

15.00

     Índia

167 IN 1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Bilhetes-
-postais de Resposta Paga separados, para serem utilizados como bilhetes postais simples. 
OM21, 3 reis azul. 2.ª folha “RESPOSTA”. Exemplar novo, sem defeitos.

25.00

168 IC 1946 – Tipo Motivos históricos. OM42 Dl, 9 reis castanho laranja sobre cartolina creme “Pagode 
de Queulá” a sépia. Circulado por via aérea para Lisboa (13.07.50). B e R.

15.00

169 IN 1950 – Ano Santo. Bilhetes-cartas do correio aéreo. OM1/2, 9 tangas verde-cinzento + 10 tangas 
cinzento-azul, sobre papel com e sem filigrana “GRAHAMS BOND / REGISTERED”. Lote com-
posto por 4 exemplares, incluindo duas séries completas, uma com filigrana e outra sem filigrana

25.00

170 IN Índia Portuguesa – Bilhetes-cartas de correio aéreo. OM 1/13. Lote com 15 aerogramas, todos 
diferentes, em estado de novo. Lote a ver.

30.00
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171 IN 1946 – Bilhetes-cartas de correio aéreo, SEM SELO IMPRESSO. Impressos na Litografia Na-
cional, Porto. Título “BILHETE-CARTA”. OM I Aa, com motivo de gravura “DIU – PORTAS DO 
CAMPO” em cor sépia.

20.00

172 IN 1946 – Bilhetes-cartas de correio aéreo, SEM SELO IMPRESSO. Impressos na Litografia Nacio-
nal, Porto. Título “BILHETE-CARTA”. Lote com 3 exemplares: OM I Ca / Cb / Cc /Cd – TEMPLO 
DE QUEULÁ, nas cores sépia, verde, verde-negro e azul.

80.00

173 IN 1946 – Bilhetes-cartas de correio aéreo, SEM SELO IMPRESSO. Impressos na Litografia Nacio-
nal, Porto. Título “BILHETE-CARTA”. Lote com 3 exemplares: OM I Dc / Dd / Da – SÉ DE DIU, 
nas cores verde negro, azul e sépia.

60.00

     Macau

174 F IN 1892 – D. Luís I, com sobretaxa. Bilhetes-postais de resposta paga, de fabrico local. OM II, 
30+30 / 200+200 reis, lilás, sobretaxa vermelha, com gravura vermelha. Inteiro novo com ca-
rimbo de cortesia com selo em denteado 13 ½, papel porcelana MF40 ou YG45B com ERRO 
na sobretaxa com “03” à direita em vez de “30”. Exemplar de levada raridade com boa cor, sem 
defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. 

750.00

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

60.00

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

30.00

177 F IC 1903 – D. Carlos I Mouchon. OM4, 1 avo laranja sobre cartolina creme, circulado de Macau 
(16.02.12) para Hong Kong. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

20.00

178 IN 1947 – Sem selo impresso. Ilustrados à esquerda com motivos locais. OM XI (F-k) – Monumento 
da Vitória, cartolina creme rosada, e ilustração a preto. MB.

12.00

179 IN 1947 – Sem selo impresso. Ilustrados à esquerda com motivos locais. OM XI (G-l) – Porto Inte-
rior, cartolina creme rosada, e ilustração a sépia. MB.

12.00

180 IN 1947 – Sem selo impresso. Ilustrados à esquerda com motivos locais. OM XI (I-e) – Vista da 
Penha, cartolina creme cinzenta, e ilustração a azul. MB.

12.00

     Moçambique

181 IC 1885 – D. Luís I. OM2, rosa. Exemplar circulado de Lourenço Marques (21.11.01) para Johannes-
bourg (27.11.01) com selo adicional tipo D. Carlos I Mouchon da emissão de Lourenço Marques 
de 10 reis verde, Mf34. Censurado com carimbo oval batido a preto “PASSED BY CENSOR / JO-
HANNESBOURG. Repicado no verso por: DE NATIONALE BANK DER ZUID=AFRIKAANSCHE 
REPUBLICK, BEPERKT”. Inteiro com canto curto e dobra noutro.

10.00

182 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.

30.00

183 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África 
utilizado em Moçambique. OM1F, 10 reis rosa carmim circulado de Moçambique (21.12.98) para 
Viena * Áustria (23.01.99) com selo adicional de 20 reis Mf57.

10.00

184 F PRV 1969 – Igreja Santo António de Polana. Litografados na Imprensa Nacional de Moçambique. 
OM37, 3$50. Prova monocolor, em azul, sobre papel liso branco. MB e MR.

40.00

185 IN 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.

30.00

     Companhia de Moçambique

186 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão para África, 
com sobrecarga “COMP.ª DE / MOÇAMBIQUE”. OM 7A, 10 reis rosa carmim, circulado da Beira 
(12.04.04) para a Suíça (08.05.04) com selo adicional de 15 reis tipo Elefantes, Mf14. Exemplar 
sem reparações, com dobra vertical.

16.00

187 IN 1904 – “Elefantes”, ilustrados com reproduções fotográficas. OM 9/12. Lote composto por 19 
exemplares, incluindo 9 bilhetes postais simples e 10 bilhetes postais de resposta paga: OM 
9 – A.a, B.a, D.a (2 – tonalidades), I.a + OM10 – A.b, B.b, C.b, I.b + OM11 – A.c, B.c, C.c, D.c, I.c 
+ OM12 – A.d, B.d, C.d, D.d, I.d.

30.00
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188 IC 1904 – Elefantes. OM9B, 10 reis rosa lilás, gravura “BEIRA -Rua Conselheiro Ennes, circulado 
dam Beira (22.11.06) para Lisboa (26.12.06). Endereço no versos e texto no lugar do endereço. 
Carimbo hexagonal batido a violeta “AMBULANCIA / BEIRA”. Raro.

16.00

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

35.00

190 F IC 1906/07 – Tipo Elefantes. OM13, 10 reis castanho-vermelho, sobre cartolina camurça, circulado 
da Beira (16.09.10) para a Alemanha, com selos adicionais de 2 ½ reis (2) e 5 reis, Mf 11/12. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

     Companhia do Niassa

191 F IC 1912 – D. Carlos I Mouchon. Bilhetes-postais de Moçambique com sobrecarga REPUBLICA e 
NYASSA. OM10, 10 reis verde, com 25 mm de alturas das linhas de direção, circulado de Porto 
Amélia (07.09.12) para Lisboa (21.10.12) com trânsito por Ibo (11.09.12). B e R.

200

     Timor

192 F 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.

25.00

193 F 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, gravura azul, laranja, tipo “Côté…” na 2.ª folha, com 76,5mm na legenda “PROVÍN-
CIA….”. Exemplar novo com carimbo de cortesia na 1.ª folha. R.

25.00

PORTEADOS

194 * Porteados. Portugal. 1904 – Emissão regular. Valor em reis. MF POR12, 50 reis em sobrescrito circulado 
de Lisboa (29.06.06) para Ponte do Lima (30.06.06) sem franquia e porteada no dobro do porte em falta.

15.00

195 PI Porteados. Portugal. 1911 – Emissão regular. Valores em reis, com sobrecarga REPUBLICA. 
Postal ilustrado remetido de Lisboa para Vinhais (16.05.12) sem franquia. Foi porteado com o 
dobro do porte em falta com par de selos de 10 reis laranja, Mf POR15.

15.00

196 PI Porteado * Portugal. 1911 - Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA. Postal ilustrado cir-
culado de Paris (02.04.11) para Lisboa, sem franquia. Foi porteado à chegada com o dobro do 
porte em falta com selo de 40 reis violeta cinzento, Mf POR18.

15.00

197 PI Porteado * Portugal. 1915 – Emissão regular. Valores em centavos. Postal ilustrado circulado do 
Sanatório Souza Martins (19.11.18) para Lisboa com selo tipo Ceres de 1c castanho, denteado 
15x14. Insuficientemente franquiado foi porteado com o dobro do porte em falta com selo de 2c 
lilás vermelho, Mf POR23. Carimbo de duplo círculo “SANATÓRIO SOUZA MARTINS”.

15.00

198 * Porteado. Portugal. Algarismos ladeados por ramos. Sobrescrito circulado de Lagoa (23.07.46) 
para Lisboa (24.07.46) com selo de $10 Mf660 e selo de recurso do porteado do imposto postal 
usado entre 1934 e 1945 como selo postal da emissão Monumento ao Marquês de Pombal 
(Efígie) de 40c. Por ter sido utilizado fora do período de circulação como selo do serviço postal 
foi considerado nulo e porteado com selo de 1$00, Mf POR62.

20.00

POSTAIS ILUSTRADOS

199 PI Monarquia. 1904 – D. Carlos / Cascais. Legenda manuscrita. Postal ilustrado fotográfico. 15.00

200 PI Ilustradores. Coimbra – Queima das fitas (1935) * Os membros da embaixada junto ao monu-
mento. Assinado.

25.00

201 F PI Temáticos. Costumes. Pedras Salgadas – “Uma esturdia em frente ao Grande Hotel. 80.00

202 PI Moçambique * Navegação no Rio Zambeze, edição A. Brook. Novo. 20.00

FISCAIS E VINHETAS
     Fiscais 

203 F PRV Fiscais. Portugal. 1929 – Armas da República. Provas de cor, com legendas e taxas não abertos 
no cunho, em tête-bêche, em blocos não denteados de 80x55mm, numerados de 1 a 18. Exem-
plares muito raros, provavelmente um conjunto único.

160.00
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204 8 Fiscais. Portugal. 1876 – Jornaes. Mf48, 2 ½ reis bistre esverdeado, denteado 13 ½, papel pon-
tinhado, usado com estampilha fiscal do Imposto do Selo. Raro.

8.00

205 DOC Fiscais. Portugal. 1940 – Socorros a Náufragos. Licença de prática de pesca submarina emitida 
em 11.07.86 com tira de 3 estampilhas de 20$00, PB19.

10.00

206 8 Fiscais. Portugal. Imposto Municipal. 1920 – Alvito. $50 castanho com legenda PROVISÓRIO 
em vez das Armas. Não catalogado por PB.

15.00

207 8 Fiscais. Portugal. Imposto Municipal. 1920 – Alvito. 2$00 castanho. Idêntico ao catalogado por 
PB1 com a variedade da legenda “PROVISÓRIO” no lugar do brasão.

15.00

208 « Fiscais. Portugal. Imposto Municipal. 1920 – Odemira. Imposto especial de 3% Ad-Valorem. 
2$00 castanho. Não catalogado por Paulo Barata. Novo.

15.00

209 « Fiscais. Portugal. Imposto Municipal. 1920 – Olhão. Imposto Ad-Valorem. $60 laranja, não cata-
logado por Paulo Barata. Novo.

15.00

210 « Fiscais. Portugal. Imposto Municipal. 1920 – Olhão. Imposto Ad-Valorem. $07 laranja, não cata-
logado por Paulo Barata. Novo.

15.00

211 « Fiscais. Portugal. Imposto Municipal. 1920 – Serpa. Imposto de exportação. $01 verde e verme-
lho, não catalogado por Paulo Barata. Novo.

15.00

212 « Fiscais. Portugal. Imposto Municipal. 1920 – Serpa. Imposto de exportação. $05 verde e verme-
lho, não catalogado por Paulo Barata. Novo.

15.00

213 « Fiscais. Portugal. Imposto Municipal. 1920 – Serpa. Imposto de exportação. $10 verde e verme-
lho, não catalogado por Paulo Barata. Novo.

15.00

214 «/8 Fiscais * Guiné. Imposto do Selo. Lote composto por estampilha isolada de $05 s/ 130 reis, em 
estado de novo sem goma + par horizontal com sobretaxa $08 s/ 75 reis em estado de usado, 
PB 82 e 83B. Valor de catálogo € 75,00.

15.00

215 «««/«« Fiscais * Índia Portuguesa. 1962 – Assistência Pública. Emissão de 1956 com sobretaxa em 
moeda Indiana. PB 21/23. Série completa em quadras. Os exemplares com goma original, os 
superiores com charneira e os inferiores sem charneira. Valor de catálogo € 180,00.

30.00

216 8 Fiscais. Macau. 1944 – Imposto do Selo. República. 20 Patacas castanho. Exemplar usado não 
catalogado por Paulo Barata. MR.

25.00

217 « Fiscais. Macau. Imposto de Consumo * Tabaco. C1 em verde. Não catalogado nesta cor. MR. 8.00

218 Lote Fiscais * Macau. Lote composto por: Folha de papel selado com STO de 30 avos castanho com estampi-
lhas de Assistência * Nossa Senhora das Misericórdias de 5 avos castanho s/ amarelo impresso em Ma-
cau e 15 avos laranja s/ salmão emissão de Hong Kong + folha de papel selado com STO de 80 avos azul 
com selo de Assistência de 20 avos vermelho s/ salmão, PB19 + fatura da empresa Tong San no valor de 
3.253$60 com 6 estampilhas da Assistência de 50 avos vermelho s/ salmão PB19, estampilha de 20 avos 
PB10, 3 estampilhas do IS de a0 avos, PB291 e 6 estampilhas do IS de 50 avos, PB295 + folha de papel 
selado com STO de 30 avos castanho com duas estampilhas de Assistência de 5 avos PB1 e estampilhas 
do IS de 5 avos, PB228 e 8 s/ 40 avos, PB285 + folha de papel selado com STO de 30 avos castanho com 
sobretaxa a preto de 10 avos impressa a preto e duas estampilhas do IS de 20 avos, PB292.

200.00

219 « Fiscais. Companhia de Moçambique. 1892 – Armas do Reino. Estampilhas de Moçambique com 
sobrecarga COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE. Imposto do Selo. Pb 2/22. Lote composto por es-
tampilhas de 30, 100, 600, 900 e 2$000 reis isoladas, restantes em pares, e 40 reis em quadra, 
todos não denteados + 10, 30, 50, 80 e 100 reis, denteados + PB 23, 25, 27/9, pares, 50 reis 2 
selos isolados. Novos. Valor aproximado de catálogo € 500,00.

40.00

220 « Fiscais. Companhia de Moçambique. Imposto Indígena. PB8, 4$50 preto e laranja. Tira vertical 
com 3 estampilhas. Valor de catálogo € 75,00.

15.00

221 8 Fiscais. Moçambique. 1955 – Imposto Indígena. PB30, 3$00 verde, com carimbo batido a violeta 
“Delegação do Trabalho / 7-DEC 1966”.

10.00

     Vinhetas 

222 « Vinhetas. Portugal. 1920 – Deslumbrantes Festas na Cidade de Lisboa em homenagem do IV 
Centenário do Descobrimento da Índia. Lote com 5 vinhetas em lilás, azul, vermelho, castanho 
e sépia claro. B e R.

12.00
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223 «« Vinhetas. 1924/25 – Vasco da Gama – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para 
a Índia. Lote composto por: selos de 5 e 10 reis de Portugal + selos de 10, 100 e 150 reis dos Açores 
+ selo de 10 reis da Madeira com sobrecarga a preto VASCO DA GAMA / 1924-1925 / 2$00. MB e R.

20.00

224 F PI Vinhetas. Portugal. Junta Patriótica do Norte. Postal ilustrado circulado de Lisboa (18.03.18) para 
o Porto com selo de 2c laranja, tipo Ceres, denteado 15x14, Mf223 e vinheta de 1c, verde. B e R.

25.00

225 ««« Vinhetas. Portugal * Sociedade de Geografia de Lisboa * Mf22 com sobrecarga a violeta escuro “75 Anos 
ao Serviço da Nação 1875-1950”. Bloco com 18 vinhetas, com goma original sem sinal de charneira.

40.00

226 «««/« Vinhetas. Portugal. Cruz Vermelha Portuguesa. Lote com 4 vinhetas com erros: Duas de 1942 
com denteados deslocado e com impressão sobre canto dobrado + vinheta de 1940 com den-
teado deslocado + vinheta de 1944 com falta de denteado no bordo direito.

15.00

227 ««« Vinhetas. Portugal. 1947 – Exposição Filatélica do B.E.P. Lote com duas folhas completas em 
cores diferentes, com 12 vinhetas cada. MB.

20.00

228 « Vinhetas. Corpo Nacional de Escutas * XXXV Aniversário * 1923-1958. Folha miniatura com 7 
vinhetas diferentes. B e R.

10.00

229 Lote Vinhetas. Portugal. Queima das Fitas em Coimbra. Lote com 9 vinhetas dos anos de 1947, 1957, 
1961, 1964 e 1969.
 

9.00

230 Lote Vinhetas. Portugal. Queima das Fitas em Coimbra. Lote com 9 vinhetas dos anos de 1947, 1958, 
1962, 1964 e 1965.

7.00

231 Lote Vinhetas. Portugal. Certificados de Aforro. Caderneta com a coleção de CASTELOS E MONU-
MENTOS”, completa com vinhetas de 1$00 (30), 2$50 (10), 5$00 e 10$00. Rara.

30.00

CORREIO AÉREO, MARÍTIMO E FERROVIÁRIO

     Correio aéreo

232 F Q 1929 (22.04) – Graff Zeppelin 127 * Viagem mediterrânica. Postal ilustrado lançado a bordo do 
Graff Zeppelin (22.04.29) para Lisboa (26.04.29) com trânsito por Sevilha (24.04.29) com selo de 
1M. Marca de dia de bordo batido a preto “LUFTSCHIFF / GRAF ZEPELLIN” e carimbo comemo-
rativo batido a lilás rosa “LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN / MITTEL MEERFAHRT 1929”. B e R.

120.00

233 F Q 1931 (30.01) – Primeiro Voo DOX Europa-América. Sobrescrito comercial circulado do Porto 
(28.0131) franquiado com selos tipo Ceres Londres 10$00 (3), Mf419, para o Rio de Janeiro, 
com indicação manuscrita “Via DO – X” + carimbo batido a preto “DOX / PRIMEIRO VÔO / 
EUROPA – AMERICA DO SUL / ESTADOS UNIDOS / 1931” + circular datado de bordo batido 
a violeta “DORNIER / DOX /30 JAN 31 / FLUGSCHFE” + comemorativo retangular a vermelho.

120.00

234 F Q 1931 (24.02) – Lisboa + Cape Town pelo 1.º Voo da Imperial Airways Inglaterra-África. Sobrescri-
to circulado de Lisboa (24.02.31) para Cape Town, com trânsito por Madrid (26.02.31), com selos 
tipo Ceres (Gravura retocada) de 10c vermelhão, Mf498, 40c verde esmeralda, Mf503 e 75c 
carmim, Mf506. 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 Alexandria, 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.

300.00

235 Q 1941 (15.03) – Lisboa / Macau / Taipa pelo Clipper. Sobrescrito circulado por via aérea de Lisboa (15.03.41) 
para Taipa (01.04.41) com trânsito por Macau (31.03.41) via Nova York e Hong Kong, com selos de 80c e 
1$00, Mf604/605 e 10$00 Mf CA7. Inscrição manuscrita “Par avion Cliper jusgu’a Hong Kong”.

25.00

236 Q 1946 (30.12) – 1.º Voo da Linha Aérea Imperial. Sobrescrito circulado de Lisboa (30.12.46) para 
a Beira / Moçambique (07.01.47), com selo de 2$00 tipo Caravela, Mf626. 

12.00

237 F PI Angola * História da Aviação. Postal ilustrado circulado de S. Vicente (01.03.23) para Huambo, 
com trânsito por Luanda (30.04.23) com selo de 20c tipo Ceres, Mf148a. Postal ilustrado dirigido 
ao Capitão Aviador José Antunes Cabrita no Campo de Aviação do Huambo. Muito interessante 
exemplar sobre a história da aviação em Angola.

60.00

238 Q 1939 (24.08) - 1.º voo de regresso pela DETA de Lourenço Marques - Luanda - Lourenço Mar-
ques. Sobrescrito circulado de Luanda (24.08.39) para Lourenço Marques (28.04.39) com selos 
de 10c, 20c e tira de 3 selos de 50c, Mf CA1/3.

20.00

239 F Q 1931 (31.08) – Graff Zeppelin em Cabo Verde. Viagem para a América do Sul. Postal ilustrado 
lançado a bordo (31.08.31) com selo de 2M Yv36 dropado na Praia (31.08.31) com destino â 
Alemanha e trânsito por S. Vicente (05.09.31). Marca de borda batida a preto “LUFTSCHIFF / 
GRAF ZEPELLIN” + carimbo comemorativo batido a preto “LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN / 1. 
SUDAMARIKAFAHRT 1931”. B e R.

120.00
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240 F Q 1940 (13.08) — Lisboa * Macau, via Nova York (rotas transatlânticas e transpacífica pelos hi-
droaviões da PAA). Sobrescrito remetido de Lisboa (13.08.40) para Macau (01.09.40).

30.00

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

40.00

242 Q 1937 (23.04) – 1.º Voo Macau / Havai. Sobrescrito circulado de Macau (23.04.37) para Honolulu 
(02.05.37) com tira de 4 selos de 50 avos tipo Padrões, Mf284.

30.00

243 Q 1941 (11.10) – Mocuba / Macau. Sobrescrito circulado de Mocuba (11.10.41) para Ma-
cau (25.11.41) com trânsito por Quelimane (13.10.41), Cairo (24.10.41), Vitória / Hong Kong 
(24.11.41) com selos de 2E, Mf CA5 + par de 5E, Mf CA7 + 30c, Mf275. Duplamente censurado 
com cinta e carimbo + carimbo batido a azul “NOT OPENED / BY / CENSOR”. Carimbo hexago-
nal de MOCUBA batido a verde escuro.

30.00

244 Q 1947 (10.01) – Voo de regresso da Linha Aérea Imperial. Sobrescrito circulado registado por via 
aérea de Lourenço Marques (10.01.47) para Lisboa (17.01.47) com selos de 1E e 10E, Mf283 e 
305. Carimbo comemorativo batido a violeta “LINHA AÉREA IMPERIAL / 1.º VÔO / L. MARQUES 
– LUANDA – LISBOA / 11-1-1947”.

15.00

245 F Q 1935 (03.08) – 1.º Voo Beira- Salisbury pela RANA. Sobrescrito circulado da Beira (02.08.35) para 
Salisbury (03.08.35) com selos tipo Motivos locais de 20c (2) Mf128 e de 50c (3) Mf158. B e R.

100.00

246 Q 1935 (06.08) – 1.º Voo da Rhodesian & Nyasaland Airways (RANA). Sobrescrito circulado da 
Beira (06.08.35) para Limbe (06.08.35) com trânsito por Blantyre (06.08.35), com selos de 15c, 
70c e 1E, Mf127, 165 e 160.

20.00

247 F Q 1941 (18.01) — 1.ª Mala Aérea direta de Dili para Singapura. Sobrescrito circulado de Dili (18.01.41) 
para Londres, com trânsito por Singapura, Hong Kong, S. Francisco e Nova York, com selos tipo 
Império Colonial Português * Correio ordinário e correio aéreo de 20 avos, MF237 + 1 avo, 2 avos, 
3 avos, 5 avos, 10 avos (par), 20 avos (par), 70 avos e 1 Pataca, MF CA 1/6, 8/9 + selo do imposto 
postal (Assistência) de 10 avos s/ 20 avos s/ 60 Patacas, NÃO CATALOGADO como tendo utilização 
postal. Sobrescrito com carimbo comemorativo batido a violeta “PRIMEIRA / MALA AÉREA DIRECTA 
DE / DILI PARA SINGAPURA”, transportado pela BOAC até Singapura e Hong Kong e pela PAA até 
Nova York e novamente pela BOAC até Londres. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

200.00

     Correio marítimo

248 F * Correio marítimo. Carta circulada de Lisboa (27.12.60) para Nova York (18.01.61) com trânsito 
por Londres (01.01.61). Carimbo batido a preto “PAGOU DE FRANQUIA PELO PAQUETE” tipo 
LF LSB PPPB1 com o porte inglês de 2sh a pagar ao correio inglês pelos correios portugueses 
+ 16cts a vermelho pelo porte pela travessia do Atlântico a pagar aos correios dos EUA e 5c a 
preto pelo porte territorial a pagar pelo destinatário. B e R.

40.00

249 F * Correio marítimo. Carta remetida de Lisboa (29.01.61) para o Rio de Janeiro (18.02.61) com o 
porte de 150 reis do correio marítimo por carimbo batido a sépia no verso “PAGOU DE FRAN-
QUIA PELO PAQUETE / 150”.

35.00

250 * Correio marítimo doméstico * Marcas. LF LSB-CMd3 a azul em carta remetida de Lisboa 
(20.10.53) para o Porto (22.10.53) pelo Vapor Vezuvio, sem o porte marcado.

15.00

251 * Correio marítimo * Marcas do paquete britânico. A preto, LF LSB-PB1 em carta circulada de Cádis 
(25.03.57) para o Porto (30.03.57) com trânsito por Lisboa (28.03.57) com o porte de Lisboa de 180 
reis batido a preto, não tendo sido cobrado o porte territorial. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

252 * Correio marítimo * Marcas do paquete britânico. A azul, LF LSB-PB1 em carta circulada de Cádis 
(08.11.53) para o Porto (13.11.53) com trânsito por Lisboa (10.11.53) com o porte de Lisboa de 
360 reis batido a azul, não tendo sido cobrado o porte territorial. Marca “ABATIDA” batida a azul. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

253 * Correio marítimo. Carta circulada de Maranhão (31.07.72) para o Porto (17.08.72) com o porte 
brasileiro com selo de 100 reis Yv27 e porteado à chegada com 80 reis batido a preto. Carimbo 
do paquete transatlântico batido a preto.

10.00

254 * Correio marítimo. Lote com duas cartas: Uma do Rio de Janeiro (21.06.73) para o Porto pelo Paquete 
Oneida da Royal Mail com o porte de 150 reis do Paquete Transatlântico (batido a azul) e outra de Per-
nambuco (28.12.70) para o Porte (15.06.70) com o porte de 150 reis pelo paquete transatlântico (azul). 

15.00

255 * Correio marítimo. Carta remetida de Havre (20.02.63) para o Porto (21.03.63, porteada à che-
gada com 160 reis batido a preto. Carimbo batido a preto “BARRA / DO / PORTO”, do período 
pré-adesivo.

10.00
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256 * Correio marítimo. Carta remetida de Salvador da Baía (10.07.56) para Coimbra, porteada em 
120 reis (primeiro porte para cartas com peso até 4 oitava), com cortes do serviço de desinfeção 
e obliterada no verso com carimbo batido a azul “P. TRANSATLANTICO”.

12.00

257 PI Correio marítimo. Marcas de denominação de origem. Postal ilustrado lançado a bordo de pa-
quete com selo do Continente, tipo Ceres de 1c, denteado 15x14, papel porcelana com destino 
a Lisboa (20.10.15). Entregue no primeiro porto de escala em Luanda (24.10.15) onde lhe foi 
aplicada a marca batida a preto “PAQUETE / PAQUEBOT”.

15.00

258 PI Correio marítimo. Marcas de denominação de origem. Postal ilustrado remetido do Faial (29.10.15) 
e lançado a bordo de paquete para Lisboa (03.11.15) com selo tipo Ceres de 1c verde, denteado 
15x14, papel porcelana, obliterado com carimbo batido a preto “PAQUETE” de Lisboa (Hosking 533).

10.00

259 F PI Correio marítimo. Marcas dos Paquetes Portugueses. Postal ilustrado lançado a bordo do Pa-
quete Cazengo (05.02.11) para Aveiro, com trânsito por Lisboa (23.02.11) com selo de 10 reis 
verde, tipo D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA, Mf172. Carimbo de denominação de ori-
gem de Lisboa batido a preto “PAQUETE / 23 FEV 11” e carimbo do paquete a verde “EMPRESA 
NACIONAL DE NAVEGAÇÃO / PAQUETE CAZENGO”. O Cazengo estava em viagem descen-
dente tendo saído de Lisboa a 22.01.11 e chegado a Luanda a 12.02.11. A correspondência a 
bordo foi transbordada em S. Tomé para o paquete Ambaca em viagem ascendente que saiu de 
Luanda a 01.02.11 e chegou a Lisboa a 23.02.11. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

60.00

260 F PI Correio marítimo. Correio de bordo. Postal ilustrado com selos tipo Lusíadas de 5c e 95c CE514 
e 545 lançado a bordo do Paquete “OCEANA” e entregue no primeiro porto de escala em Ponta 
Delgada (10.05.35) para a Alemanha. Carimbo do paquete batido a azul.

25.00

261 F PI Correio marítimo. Marcas de paquetes alemães. Postal ilustrado lançado a bordo do paquete 
ST. LOUIS” para a Alemanha por Lisboa (21.03.36) com selos de 50c tipo Lusíadas Mf522 e par 
de $25 Tudo pela Nação, Mf570. Carimbos batidos a violeta “KRAFT DURCH FREUDE / AUF 
HOHER SEE / NA BOARD / M.S. DT. LOUIS” + “M.S. ST LOUIS / HAMBURG AMERIKA LINIE”.

20.00

262 * Correio marítimo. Marcas de denominação de origem. Sobrescrito lançado a bordo do paquete 
“S.S. ANDALUCIA STAR” (20.06.36) com destino aos EUA, com selo de ½ d Yv209 (George VI) 
e entregue no porto de Lisboa onde lhe foi aplicado a marca de denominação de origem mecâ-
nica com flâmula “LISBOA 2.ª S. / PAQUETE”. Hosking 539.

10.00

263 * Correio marítimo. 1935 – Sé de Coimbra, Mf575, 1$75 azul escuro em sobrescrito lançado na caixa de 
correio a bordo do PAQUETE “R.M.S. ARLANZA” com destino a Londres, via Southampton (23.11.37), 
obliterado com carimbo de denominação de origem “SHOUTHAMPTON / PAQUEBOT”, Hosking 126.

12.00

     Correio ferroviário

264 F IC Correio ferroviário. 1879 — D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. OM4e, 20 reis azul, 
cartolina média, camurça, lisa, “Sr” em redondo debaixo de “B” de “BILHETE”, 6 mm entre as 3.ª 
e 4.ª linhas, cunho II, com impressão deslocada das inscrições. Circulado por ambulância ferro-
viária (02.10.86) para a Villeret / Suíça (05.10.86) com trânsito por Chaux des Fonds (04.10.86). 
Obliteração manuscrita a preto “VIAS / FERREAS / 2/X/86”. MB e MR.

125,00

265 F IMP Correio ferroviário. Aviso de chegada da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses remetido de 
Torres Novas (27.08.27) para Alcorochel (27.08.27) com selo ripo Ceres * Emissão Londres de 15c preto 
Mf402. Carimbo nominativo ferroviário batido a preto “T NOVAS” e circular datado de “ALCOROCHEL”.

20.00

266 8 Correio ferroviário. Marcofilia. Mf63, 25 reis violeta azul, papel porcelana, denteado 11 ½, oblite-
rado com carimbo circular datado “R. A. / FIGUEIRA – LISBOA”. R.

10.00

267 IC Correio ferroviário. 1937 – Tudo pela Nação. Ilustrados no verso com monumentos, costumes regionais 
e paisagens. 1.ª série não numerada. OM86, $30 azul claro (AW – Traz os Montes – Gaiteiro. Circulado 
da Curia para Avanca (08.09.37). Carimbo batido a preto “AMBULANCIAS POSTAIS / COMBOIO 2004”.

15.00

268 * Correio ferroviário. Sobrescrito circulado de Vila Franca de Arazede (08.04.59) para Lisboa, com 
selo de 1$00, Mf841. Carimbo batido a preto “CONDUÇÃO DE MALAS / PAMPILHOSA – F. FOZ”.

12.00

269 * Correio Ferroviário. Sobrescrito circulado de Munhango (24.12.54) para Parede, com trânsito 
por Nova Lisboa (25.12.54), com quadra de 1$00, Mf376, obliterada com carimbo batido a preto 
“AMBULÂNCIA LOBITO – VILA TEICEIRA DE SOUSA”. MB.

15.00

270 PI Correio ferroviário. Postal ilustrado circulado de Lourenço Marques (31.01.04) para Lisboa 
25.02.04), com selo de 10 reis D. Carlos I Mouchon, Mf34, obliterado com carimbo batido a preto 
“CORREIO AMBULANTE / LOURENÇO MARQUES”.

12.00

271 8 Correio ferroviário. 1938 – Império Colonial Português. Mf293, 20c. Par horizontal obliterado com 
carimbo batido a violeta “TRANS-ZAMBEZIA RAILWAYS Cº. LTD / 15 JUN 1944 / BEIRA”. B e 
R. Acompanha desenho do carimbo.

6.00
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272 8 Correio ferroviário. 1938 – Império Colonial Português. Lote com três selos de 20, 30 e 60c, Mf293, 294 e 
298 obliterados com carimbos batidos a violeta “TRANSZABÉZIA RAILWAYS CO. LTD / BEIRA”.

40.00

CORREIO MILITAR, CENSURAS E ISENTOS DE FRANQUIA

     1.ª Guerra Mundial

273 F IP 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Internados alemães em Caldas da Rainha. Postal ilustrado re-
digido nas Caldas da Rainha (15.06.19) e remetido de Lisboa (18.06.19) para Pretória, isento 
de franquia. Carimbo batido a violeta “COMMISSION PORTUGAISE DES PRISONIERS DE 
GUERRE / CROIX-ROUGE PORTUGAISE / LISBONNE”.

50.00

274 F PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Militares franceses em Portugal. Postal ilustrado remetido de 
Langres / França (23.08.15), com selo de 5c para o Tenente de Infantaria do 7.º Regimento de 
Infantaria em Leiria (30.08.15).

50.00

275 IP 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Corpo Expedicionário Português. Postal ilustrado circulado de 
Ivres (03.09.18) para Lisboa, isenta de franquia.

20.00

276 * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Sobrescrito circulado isento de franquia do S.P.C. 6 (01.10.18) 
para Lisboa. Censurado com cinta branca com inscrições a vermelho, mod A.F. W3312 P.

20.00

277 IC 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. OM CEP3, preto. Distribuídos pela Associação Fraternidade Mili-
tar. Sobrescrito circulado isento de franquia de França (09.10.17) para Olhão e reexpedido para 
Vila Real de S. António (18.10.17).

15.00

278 F IC 1914/19 — 1.ª Guerra Mundial. Comunicações interrompidas. 1905 — D. Carlos I Mouchon. OM8, 20 
reis violeta. Circulado de Luanda (03.02.16) para a Alemanha. Devolvido ao remetente em Luanda 
(21.11.16) por as comunicações postais com a Alemanha estarem interrompidas derivado ao estado 
de guerra. Carimbo a violeta COMUNICAÇÕES INTERROMPIDAS. Único exemplar conhecido.

75.00

279 F PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição ao Sul de Angola. Postal ilustrado, circulado isento de 
franquia de Moçamedes (03.05.1915) para Bragança (13.06). Carimbo de isenção de franquia 
batido a violeta “EXPEDIÇÃO SUL D’ANGOLA / 3.º Bat.º d’Inf.ª 18 / Isento de franquia art.º 10 
R.C.”. Exemplar bem conservado, sem defeitos nem reparações.

35.00

280 F PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição ao Sul de Angola. Postal ilustrado circulado isento de franquia 
de Moçamedes (11.06.15) para Vila Real de S. António (16.07.15). Carimbo de isenção batido a verme-
lho “EXPEDIÇÃO SUL D’ANGOLA / DIREÇÃO DE ETAPES / ISENTO DE FRANQUIA, ART.º 10.º R. C.” 
e carimbo a violeta do serviço postal “EXPEDIÇÃO MILITAR A ANGOLA / SERVIÇO POSTAL”. MB e R.

50.00

281 F * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição ao Sul de Angola. Sobrescrito circulado isento de franquia 
de Moçamedes (26.07.15) para Benfica de Muge (25.08.15). Isenção por carimbo da unidade militar 
batido a magenta “EXPEDIÇÃO SUL D’ANGOLA / 5.ª BAT.ª D’ART.ª 7 / ISENTO DE FRANQUIA, 
ART.º 10.º R.C.” e carimbo do serviço postal da expedição batido a preto e violeta, tipos 1 e 2.

60.00

282 F * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição ao Sul de Angola. Sobrescrito circulado isento de franquia 
de Moçamedes (10.06.15) para Benfica de Muge (09.07.15). Isenção manuscrita a vermelho “Isento 
de franquia nos termos do art.º 10, º do Reg.º postal de campanha” e carimbo do serviço postal da 
expedição batido a violeta “EXPEDIÇÃO MILITAR A ANGOLA / SERVIÇO POSTAL”.

40.00

283 F IP 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros alemães na Índia. Bilhete-postal remetido do Campo 
de Prisioneiros de Aguada (23.02.19) para a Alemanha, via Cruz Vermelha em Lisboa. Carimbos 
batidos a violeta “INDIA PORTUGUESA / VERIFICADA (7) / CENSURA MILITAR” + carimbo 
oval “CENSOR / N.º 33 / GOA – INDIA” + “COMMISSION PORTUGAISE DES PRISONIERS DE 
GUERRE / CROIX-ROUGE PORTUGAISE / LISBONNE”.

150.00

284 F PI 1914/19 — 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar a Moçambique. Postal ilustrado circulado isen-
to de franquia de Porto Amélia (17.04.16) para Lisboa. Carimbo de isenção batido a violeta “EX-
PEDIÇÃO MILITAR A MOÇAMBIQUE / SERVIÇO POSTAL”. Texto refere a ocupação do Kionga 
pelo Major Portugal da Silveira comandando uma companhia de do Batalhão de Infantaria n.º 21.

75.00

285 PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar a Moçambique. Postal ilustrado circulado isento de fran-
quia de Chemba (15.10.17), (à data Quartel General das Tropas Expedicionárias no Norte de Moçambi-
que) para Maçal do Chão, com carimbo batido a preto “EXPEDIÇÃO / A / MOÇAMBIQUE / CORREIO” e 
carimbo linear de censura do Niassa do tipo 2 “PASSOU PELA CENSURA”, batido a violeta.

20.00

286 F PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar a Moçambique. Postal ilustrado circulado isento 
de franquia de Mocimboa (15.09.17) para o Porto (13.11.17) remetido por oficial do Regimento 
de Infantaria n.º 30, com carimbo batido a preto “EXPEDIÇÃO / A / MOÇAMBIQUE / CORREIO” 
e carimbo linear de censura do Niassa do tipo 2 “PASSOU PELA CENSURA”, batido a violeta.

30.00

287 F TLG 1914/1919 – 1.º Guerra Mundial. Expedição Militar a Moçambique. Telegrama do Destacamento 
Telegráfico Militar, expedido do Comando do Batalhão de Infantaria 21, para Rovuma (1915). 
Operações militares.

120.00
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288 F PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros de Guerra Alemães em Lourenço Marques. Bilhete-postal 
pré-impresso em alemão remetido pelo prisioneiro alemão n.º 198 em Lourenço Marques (08.05.17) 
para Kiel, com trânsito por Genève (03.09.17). Carimbo batido a azul “PROVÍNCIA DE MOÇAMBI-
QUE / LOURENÇO MARQUES / SERVIÇO DE PRISIONEIROS DE GUERRA” + carimbo circular 
com banda batido a vermelho “DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA CRUZ VERMELHA / LOURENÇO 
MARQUES / PORTE FRANCO” + carimbo linear a violeta “COMISSION PORTUGAISE / DES / PRI-
SONNIERS DE GUERRE / LISBONNE” + carimbo a vermelho “COMITE INTERNATIONA DE LA 
CROIX ROUGE / GENEVE / AGENCE DES PRISONNIERS DE GUERRE”. MB e MR.

100.00

     2.ª Guerra Mundial

289 F * 1939/42 – 2.ª Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito circulado por via aérea de Lisboa (01.04.42) para 
Michigan / EUA com selos de 1$75 Mf547, 2$00 Mf528 e 5$00 Mf CA6, no total de 8$75 para pagar: 1$75 
pelo primeiro porte de correio ordinário para cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g + 7$00 
pelo 2.º porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas remetidas para os EUA com peso entre 6 e 10g. 
Sobrescrito previamente censurado antes de entrar no correio em Lisboa, pelo remetente do mesmo.

30.00

290 * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial * UNDERCOVER ADDRESS. Sobrescrito circulado de Lisboa * 
RUA MARQUÊS DA FRONTEIRA 8 (23.11.40) para Southampton com par de selos de 1$75 
Centenário do Selo Postal. Endereço utilizado pelos franceses livres na Grã-Bretanha. B e R.

20.00

291 F IC 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial * UNDERCOVER ADDRESS. Inteiro postal de 50c, com adicional 
de 50c de Bruxelas / Bélgica (24.04.43) para Lisboa * RUA DO LORETO, 10 (05.05.43) sede da 
O.C.A. (Office du Colis Alimentaire). A correspondência era encaminhada depois para a Embai-
xada Belga em Eaton Square, 103 em Londres.

20.00

292 IC 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial * UNDERCOVER ADDRESS. Inteiro postal de 1F, circulado de Namur 
/ Bélgica (29.10.43) para Lisboa * RUA DO LORETO, 10 (10.11.43) sede da O.C.A. (Office du Colis 
Alimentaire, para o Reverendo Guathier informando sobre a receção de três encomendas.

20.00

293 * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial * UNDERCOVER ADDRESS. Sobrescrito circulado de Lisboa * 
RUA DO COMÉRCIO 8 (07.0745) para Anvers com selo Mf643. Endereço de encaminhamento 
de correspondências entre a Europa e a Grã-Bretanha.

20.00

294 F IC 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial * UNDERCOVER ADDRESS. Bilhete postal de 12pf remetido da 
Tarnobrzeg / Polónia (04.12.43) para Lisboa * APARTADO 694 (14.12.43). Endereço usado para 
apoio a cidadãos polacos. Selo perdido e censurado pela censura alemã.

40.00

295 F PI 1939/45 – 2.º Guerra Mundial * UNDERCOVER ADDRESS. Bilhete-postal remetido Krakau 
(12.03.43) com selo de 30pf alemão para Lisboa * RUA RODRIGO DA FONSECA, 49 (30.03.43). 
Endereço usado pela Cruz Vermelha Polaca no apoio ao serviço Polaco de Pessoas Desapare-
cidas. Censurado pela censura alemã.

40.00

296 F * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial * UNDERCOVER ADDRESS. Sobrescrito circulado de Lisboa * 
HICEM / RUA RODRIGO DA FONSECA, 49 – 2.º, (20.02.45) PARA O Comité de proteção aos 
Imigrantes Israelitas em Santiago do Chile, censurado pelos ingleses. Endereço utilizado pela 
Organização de Auxílio a Judeus.

50.00

297 IC 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial * UNDERCOVER ADDRESS. Inteiro postal de 7 ½ c circulado da 
Holanda (31.08.42) para a VILA MARIA DA LUZ / RUA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE / ESTORIL. 
Endereço usado para encaminhamento de pacotes alimentares para cidadãos holandeses.

20.00

298 F * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial * UNCERCOVER ADDRESS. Sobrescrito circulado de Lisboa 
* RUA DO LORETO 10 (15.12.43), sede da O.C.A. (Office du Colis Alimentaire, para a Caixa 
Postal 262, apagada e reendereçada para a Embaixada da Bélgica na, 103, Eaton Square em 
Londres. Endereços de encaminhamento de pacotes alimentares para cidadãos belgas.

100.00

299 F IC 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial * UNDERCOVER ADDRESS. Inteiro postal de 1F, circulado de Namur / 
Bélgica (31.03.43) para Lisboa * RUA DO LORETO, 10 (15.04.43) sede da O.C.A. (Office du Colis Ali-
mentaire, para o Reverendo Guathier informando sobre a receção de encomenda. Inscrição manuscrita 
“Montreal 17”, sugerindo ligações com exilados belgas no Canadá. Censurado pela censura inglesa.

100.00

300 IC 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial * UNDERCOVER ADDRESS. Bilhete postal de 30pf remetido da 
Varsóvia / Polónia (12.08.41) para Lisboa * RUA DO ARSENAL 100 – 3.º ESQ (29.08.41). Ende-
reço usado para apoio a cidadãos polacos. Censurado pela censura alemã.

25.00

301 F * 1939/45 – 2.º Guerra Mundial. UNDERCOVER ADDRESS. Lote com quatro sobrescritos da 
“UNITARIAN SERVICE COMMITTEE” para os EUA: duas da sede na RUA RODRIGO DA FON-
SECA 103, R/C e duas da RUA CASTILHO 15, 4º ESQ.

70.00

302 ARG 1939/45 — 2.ª Guerra Mundial. Expedição Militar aos Açores. Sobrescrito timbrado do 1.º Bata-
lhão de Engenharia do Regimento de Infantaria n.º 1, circulado do Faial (20.05.44) para Lisboa. 
Isenção impressa e com carimbo de censura da unidade a vermelho. B e R.

15.00
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303 * 1939/45 - 2.ª Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito circulado da Horta (11.11.43) para Lisboa 
(27.11.43) com tira de horizontal de 6 selos de $20 tipo Caravela, Mf920, no verso + quadra de 
$15, Mf610 + $50. Mf522. Duplamente censurado nos Açores e Lisboa com cintas e carimbos 
batidos a preto “C.M.F. / C.M.P.T. / 5” e a violeta “C.M.P.T. / C. 20 / CENSURADO”.

15.00

304 * 1939/1945 – 2.º Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito circulado de Angra do Heroísmo 
(03.06.43) para Lisboa (09.06.43) com selo de 50c tipo Lusíadas. Censura manuscrita a verme-
lho “B.A. 5 / CENSURADO”.

25.00

305 IN 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Expedição Militar aos Açores. Bilhetes-postais isentos de franquia 
editados pelo Comando Militar da Terceira. Exemplar novo sem defeitos nem reparações.

25.00

306 * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito circulado de Ponta Delgada (13.07.42) 
para Lisboa (25.07.42) com selo tipo de Lusíadas de 50c. Censurado com carimbo batido a 
violeta “1.º G. B. O  DO  R. A. L. 3 / AÇORES / CENSURADO”.

12.00

307 IC 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Bilhete-postal de Boas Festas, tipo Tudo pela Nação de $30 ocre, 
OM96 (n.º 42 – Preparação do Presépio), circulado de Ponta Delgada (27.12.42) para Lisboa, 
censurado. Carimbo de censura batido a violeta “1.º G. B. O. DO R.A.L. 3 / CENSURADO”.

10.00

308 IC 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Expedição Militar aos Açores. Forças Mobilizadas. Bilhetes Pos-
tais ilustrados Tudo pela Nação com sobrecarga a preto “ISENTO / PORTARIA / 10509”. OM 
FM2 n.º 32 – Ponte de Lima – Capela Romana, com variedade sem “)“ depois de “franquia: $75”. 
Circulado cas Furnas (13.03.45) para Viana do Castelo. Carimbo batido a violeta “M. G. / C.M.P.T 
/ P / 42” e a vermelho “R. I. N.º 18 / COMANDO / CENSURADO”.

16.00

309 IC 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Expedição Militar aos Açores. Forças Mobilizadas. Bilhetes Pos-
tais ilustrados Tudo pela Nação com sobrecarga a preto “ISENTO / PORTARIA / 10509”. OM 
FM2 n.º 40 – Alentejo – Cangalhas, com variedade sem “(“ antes de “Custo”. Circulado cas Fur-
nas (06.01.45) para Viana do Castelo. Carimbo batido a violeta “C.M.P.T / C 46 / CENDURADO” 
e a vermelho “R. I. N.º 18 / COMANDO / CENSURADO”.

16.00

310 IC 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Expedição Militar aos Açores. Forças Mobilizadas. Bilhetes Postais 
ilustrados Tudo pela Nação com sobrecarga a preto “ISENTO / PORTARIA / 10509”. OM FM2 n.º 12 
– Évora – Casa dos Século XVI. Circulado da Ilha Terceira (04.05.44) para Lisboa. Carimbo batido a 
violeta “M.G. / C.M.P.T / P / 7” e a preto “??? / DA / B.A. N.º 5 / COMANDO/ CENSURADO”.

12.00

311 IC 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Expedição Militar aos Açores. Forças Mobilizadas. Bilhetes Postais ilustra-
dos Tudo pela Nação com sobrecarga a preto “ISENTO / PORTARIA / 10509”. OM FM2 n.º 42 – Alentejo 
– Trajo. Circulado das Furnas (15.06.44) para Viana do Castelo. Carimbos batido a violeta “EXPEDIÇÃO 
MILITAR AOS AÇORES / ISENTO DE FRANQUIA” + “1.º B.I. DO R.I 18 / CENSURADO”.

20.00

312 * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Censuras. Lote composto por 2 sobrescritos circulados de Cabo 
Verde (12.09.44) e (07.02.45) com destinos a Lisboa: uma por correio ordinário com selo de 50c 
Mf226, censurada com cinta a rosa escuro, impressa a preto “ABERTO PELA CENSURA MILITAR / 
CABO VERDE” e carimbo a azul “M.G. / C.M.P.T. / Cabo Verde / 7” e outra por correio registado com 
selo de 1E Mf212 censurada com cinta camurça impressa a vermelho “ABERTO PELA CENSURA 
MILITAR / LISBOA” e carimbo batido a violeta “M.G. / C.M.P.T. / Cabo Verde / 9”. MB.

40.00

313 * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Censura em Cabo Verde. Sobrescrito circulado da Praia (04.06.45) 
para Lisboa com selo de 50c Império Colonial, com carimbo de censura a violeta “M.G / C. M. P. 
T. / CABO VERDE / 2” e cinta de censura rosa.

20.00

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

600,00

315 PI 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Isentos de franquia. Expedição Militar a Moçambique. Postal ilustrado 
circulado isento de franquia de Lourenço Marques (23.12.42) para marante, com trânsito por Lisboa 
(12.02.43). Carimbo batido a violeta “EXPEDIÇÃO MILITAR A MOÇAMBIQUE / SERVIÇO POSTAL”.

15.00

316 * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Censuras. Lote com dois sobrescritos circulados de Istambul / Turquia em 
(09.03.44) e (01.12.43) para o Funchal, com trânsito por Viena, Barcelona e Lisboa (21.03.44) (25.12.43). 
Ambas censuradas em Lisboa com cintas em papel camurça, impressas com “ABERTO PALA CENSURA 
MILITAR / LISBOA”, uma a violeta e outra a verde. Ambos com carimbos retangulares da censura batidos 
a violeta “C.M.P.T. / 11 / CENSURADO” e “C.M.P.T. / 1 / CENSURADO”. MB.

25.00

317 * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Sobrescrito isento de franquia dos serviços postais do exército 
inglês remetido para Stahnsdorf, com trânsito por Berlim (04.09.42). Sobrescrito apreendido aos 
ingleses e utilizado pelos alemães na Campanha da Tunísia. MB e MR.

40.00
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318 * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Correio consular isento de censura. Sobrescrito remetido pela Lega-
ção de Portugal em Pretória, circulado de Cape Town (16.04.40) para Lisboa (28.04.40) não censu-
rado pelos sul-africanos com marca batida a vermelho na frente e verso “SENT BY THE PORTU-
GUESE LEGATION IN / PRETORIA DIPLOMATIC MAIL”, indicativa de correio oficial da Legação.

25.00

319 * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Correio consular isento de censura. Sobrescrito remetido pelo 
Consulado Geral de Portugal em Hamburgo, circulado de Hamburgo (23.12.41) para Lisboa 
(31.12.41) não censurado pelos alemães com marca batida a azul escuro “AMTLICH! / KONSU-
LATS SACHE!”, indicativa de “assunto oficial / consulado”.

35.00

320 * 1937 – Carta Postal Anti-Comunista, editada por “ALMA NACIONAL” circulada com selo de $40 
Tudo pela Nação de Braga (24.05.37) para Oeiras (25.05.37), incluindo nas bandas desenhos 
de Hitler, Franco, Mussolini e Salazar. Exemplar com diversas manchas.

40.00

     Guerra Colonial

321 Lote 1961/75 – Guerra Colonial. Lote com 3 sobrescritos circulados com selos tipo Brasões de Ango-
la, de militar pertencente ao SPM 6866, obliteradas com “CARIMBO MUDO” de 9 barras, marca 
de dia de Maquela do Zombo e marca de dia da EPM-6.

25.00

322 Lote 1961/75 – Guerra Colonial. Lote com 27 sobrescritos com marcas postais do Serviço Postal 
Militar, a grande maioria circulado após o fim da guerra pelas EPM9, EPM19, EPM39, EPM59, 
EPM89 e EPM109. Lote a ver.

30.00

     Viriatos

323 F * 1938 – Guerra Civil Espanhola. VIRIATOS. Sobrescrito circulado isento de franquia de Madrid 
para Lisboa (26.01.1938) por Manuel dos Santos Beirão, cabo de tércio da 8ª Bandeira da 29.º 
Companhia. Inclui no interior do sobrescrito duas cartas. B e MR.

60.00

     Isentos de franquia

324 * Isentos de franquia. Consulado de França no Porto. Sobrescrito circulado isento de franquia do 
Porto (04.11.15) para Tours (08.11.15).

35.00

MARCOFILIA EM EMISSÕES BORJA FREIRE E D. LUÍS I

325 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V cabelos anelados. Lote composto por 4 selos: Mf2, 25 reis 
azul, tipo I + Mf2, 25 reis azul tipo II + Mf11, 25 reis azul, linhas simples + Mf12, 25 reis carmim 
rosa. Exemplares com boas margens a curtas, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª refor-
ma, batidos a preto “1 – LISBOA”, tipos 5.8.5, 4.7.4, 3.7.3 e 4.6.4. Marcas bem batidas. Exem-
plares sem defeitos nem reparações.

20.00

326 F 8 1862/67 – D. Luís I + D. Luís I, fita curva, não denteados. Lote composto por dois selos obliterados com 
carimbos numéricos da 1.ª reforma batidos a preto: Mf22, 25 reis carmim rosa com boas margens com 
carimbo “2 – ALCÁCER DO SAL”, tipo 4.3.4 + Mf16, 25 reis carmim rosa sobre pequeno fragmento, com 
margens curtas com carimbo “3 – ALCOBAÇA”, tipo 4.3.4. Exemplares sem defeitos nem reparações.

15.00

327 F * 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa, com margens curtas em carta circulada de 
Alenquer (07.07.65) para Lisboa (08.07.65) com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto 
“6 – ALENQUER”, tipo 3.5.3 e oval datado também batido a preto “7 – 7 / ALEMQUER / 65”. 
Exemplar sem defeitos nem reparações com marcas bem batidas.

35.00

328 F 8 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo a normais, obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “7 – ALHANDRA”, tipo 4.3.4. Exemplar sem 
defeitos nem reparações.

20.00

329 F 8 1858/64 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Mf13, 25 reis carmim rosa com margens lar-
gas + Mf16, 25 reis carmim rosa com margens de luxo, obliterados com carimbos numéricos da 
1.ª reforma batidos a preto “10 – ARRUDA”, tipo 4.3.4. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

330 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf13, 25 reis carmim rosa com margens normais, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “12 – AZAMBUJA”, tipo 4.3.4. 
Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca bem batida na totalidade.

15.00

331 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf22, 25 reis carmim rosa, com boas margens, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “14 – BARREIRO”, tipo 4.3.4. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

332 F 8 1858/64 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Mf13, 25 reis carmim rosa com margens de 
luxo + Mf16, 25 reis carmim rosa com boas margens, obliterados com carimbos numéricos da 
1.ª reforma batidos a preto “18 – CARREGADO”, tipo 4.3.4. Carimbos de tipos diferentes, com 
barras finas e barras grossas. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00
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333 F 8 1858/64 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I + D. Luís I, fita curva, não denteados Mf13, 
25 reis carmim rosa com margens normais + Mf16, 25 reis carmim rosa com margens de luxo + 
Mf22, 25 reis carmim rosa, com margens normais, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª 
reforma batidos a preto “19 – CARTAXO”, tipo 4.3.4. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

334 8 1856/58 – D. Luís I. Mf13, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo, obliterado com carimbo numéri-
co da 1.ª reforma, batido a preto “21 – CASCAIS”, tipo 4.3.4. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

335 F 8 1862/67 – D. Luís I + D. Luís I, fita curva, não denteados. Lote composto por três selos obliterados 
com carimbos numéricos da 1.ª reforma batidos a preto: 2xMf16, 25 reis carmim rosa um com mar-
gens de luxo e outro com margens curtas + Mf19, 5 reis preto com margens de luxo, com carimbos 
“22 – CASTANHEIRA”, tipo 4.3.4. Dois tipos diferentes. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

336 8 1858/64 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Lote com 4 selos, com margens de luxo na 
sua grande maioria: Mf10, 5 reis castanho amarelo + 2xMf13, 25 reis carmim rosa com margens 
de luxo + Mf16, 25 reis carmim rosa com boas margens, obliterados com carimbos numéricos da 
1.ª reforma batidos a preto “24 – CINTRA”, tipo 4.3.4. Carimbos de dois tipos diferentes. Exem-
plares sem defeitos nem reparações.

20.00

337 F 8 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo, obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma, batido a preto “27 – LOURINHÃ”, tipo 4.3.4. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

338 8 1862/67 – D. Luís I + D. Luís I, fita curva, não denteados. Lote composto por dois selos oblitera-
dos com carimbos numéricos da 1.ª reforma batidos a preto, tipo 4.3.4: Mf16, 25 reis carmim rosa 
um com margens largas com carimbo “28 – MAFRA” + Mf22, 25 reis carmim rosa com margens 
normais, com carimbo “29 – MOITA”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

15.00

339 8 1862/67 – D. Luís I + D. Luís I, fita curva, não denteados. Lote composto por dois selos oblite-
rados com carimbos numéricos da 1.ª reforma batidos a preto, tipo 4.3.4: Mf16, 25 reis carmim 
rosa um com margens largas com carimbo “35 – PENICHE” + Mf22, 25 reis carmim rosa com 
margens normais, com carimbo “31 - ÓBIDOS”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

340 8 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo e normais, obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “36 – PORTO DE MOZ”, tipo 4.3.4. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

15.00

341 8 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo, obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma, batido a preto “38 – RIO MAIOR”, tipo 4.3.4. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

342 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com margens curtas, obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma, batido a sépia “39 – SACAVÉM”, tipo 6.8.6. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

343 F 8 1858/64 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I + D. Luís I, fita curva, não denteados Mf13, 25 
reis carmim rosa com margens de luxo + Mf16, 25 reis carmim rosa com margens de luxo + Mf22, 
25 reis carmim rosa, com margens largas, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma ba-
tidos a preto “40 – SANTIAGO DE CACÉM”, tipo 4.3.4. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

344 F 8 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa. Lote com dois selos, com margens largas a 
luxo, obliterados com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “42 – SETUBAL”, “43 – 
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO”, ambos do tipo 4.3.4. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

345 8 1858/64 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Mf13, 25 reis carmim rosa + Mf16, 25 reis 
carmim rosa, ambos com margens normais, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, 
batidos a preto “44 – TORRES VEDRAS”, tipo 6.8.6. Exemplares sem defeitos nem reparações.

15.00

346 F 8 1858/67 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I + D. Luís, fita direita, não denteados. Lote composto 
por 4 selos (Mf13 + 2xMf16 + Mf19, com margens largas na sua grande maioria, obliterados com carim-
bos numéricos da 1.ª reforma: “44- TORRES VEDRAS” + 2x”45 – VILA FRANCA DE XIRA” + “47 – VEN-
DAS NOVAS”. Todos do tipo 4.3.4. Exemplares muito bonitos, sem defeitos nem reparações.

25.00

347 F 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V. Cabelos lisos + D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf2, 25 reis 
azul + Mf7, 25 reis + Mf12, 25 reis. Lote com 3 selos, com margens muito boas, algumas de luxo, 
obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “48 – ANGRA DO HEROÍS-
MO”, tipo 6.8.6. Exemplares sem defeitos nem reparações. 

35.00

348 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, tipo II (linhas duplas). Lote com 3 selos, com 
a maioria das margens de luxo, sobre fragmentos, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, 
batidos a preto “48 – ANGRA DO HEROISMO”, tipo 5.9.5. Exemplares sem defeitos nem reparações.

30.00

349 8 1858/64 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Mf13, 25 reis carmim rosa + Mf16, 25 reis 
carmim rosa, ambos com margens largas a luxo, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª 
reforma, batidos a preto “48 – ANGRA DO HEROISMO”, tipo 4.3.4. Exemplares sem defeitos 
nem reparações.

15.00
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350 8 1862/64 – D. Luís I. Lote com dois selos; Mf14, 5 reis castanho + Mf16, 25 reis carmim rosa. Lote 
com dois selos, com margens largas a luxo, obliterados com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “49 – HORTA” do tipo 4.3.4. Exemplares sem defeitos nem reparações.

15.00

351 8 1858/67 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I, fita curva, não denteados. Mf13, 25 reis 
carmim rosa + Mf22, 25 reis carmim rosa, ambos com margens normais a largas, obliterados 
com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “50 – PONTA DELGADA”, tipo 4.3.4, de 
tipos diferentes. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

352 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com margens normais a luxo, obliterados com ca-
rimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “52 – PORTO”, tipo 6.8.5 e 6.12.5. Exemplares 
sem defeitos nem reparações.

20.00

353 * 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com margens normais em carta circulada do Porto 
(05.05.54) para Lisboa, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “52 – PORTO”, tipo 
6.8.6. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

354 8 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa, com 3 margens de luxo e uma normal, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “55 – BEMPOSTA”, tipo 4.3.4. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

15.00

355 8 1853/64 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos lisos + D. Pedro, cabelos anelados + D. Luís I. Lote 
com 5 selos e um fragmento da taxa de 25 reis, com margens de luxo na sua grande maioria, 
obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “56 – BRAGA”, com duas 
variedades de tipologia. Exemplares sem defeitos nem reparações.

50.00

356 8 1862/67 – D. Luís I + D. Luís I, fita curva, não denteados. Mf14, 5 reis castanho + Mf16, 25 reis 
carmim rosa + Mf22, 25 reis carmim rosa. Lote de 3 selos com boas margens, obliterados com 
carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “56 – BRAGA”, tipo 4.3.4. Exemplares sem 
defeitos nem reparações, com marcas bem batidas e completas.

20.00

357 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, com duas margens de luxo e duas normais, obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a azul “56 – BRAGA”, tipo 20 barras. Exemplar sem 
defeitos nem reparações.

20.00

358 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf6, 25 reis, tipo I, com duas margens de luxo e duas nor-
mais, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “59 – SANTA CRUZ”, tipo 
6.8.6. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

359 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis, tipo II, com duas margens de luxo e duas normais, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “60 – FEIRA”, tipo 6.8.6. Exemplar sem 
defeitos nem reparações.

20.00

360 */8 1855/58 – D. Pedro V, cabelos lisos + D. Pedro V, cabelos anelados. Lote composto por selo isolado 
e carta: Mf6, 25 reis azul, tipo I com 3 margens de luxo e uma normal + Mf12, 25 reis, tipo II em carta 
circulada de Guimarães (05.01.57) para o Porto. Ambos obliterados com carimbos numéricos da 1.ª 
reforma batidos a preto “61 – GUIMARÃES”, tipo 6.8.6. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

361 F * 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa. Selo com 3 margens de luxo e uma curta em 
carta circulada de Caldas das taipas (27.09.62) para o Porto “28.09.62) obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, batido a preto “61 – DELEGAÇÃO POSTAL DAS TAIPAS”, tipo 3.5.3. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

362 8 1862/67 – D. Luís I + D. Luís I, fita curva, não denteados. Lote composto por 3 selos, com mar-
gens de luxo na dua grande maioria, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos 
a preto: Mf16 + Mf22 com carimbo “64 – MESÃO FRIO” e Mf16 com carimbo 71 – PEZO DA 
REGOA”. Todos do tipo 4.3.4. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

363 */8 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa. Lote composto por selo isolado com margens 
normais a luxo + selo com 3 margens de luxo e uma curta em carta remetida de Oliveira de 
Azeméis (06.04.66) para o Porto, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a 
sépia / preto “67 – OLIVEIRA DE AZEMÉIS”, tipo 3.5.3, de tipos diferentes (barras finas e barras 
grossas). Exemplares sem defeitos nem reparações.

25.00

364 */8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, tipo II, com margens curtas. Lote 
composto por selo isolado e selo em carta circulada da Régua (10.07.57) para o Porto. Oblitera-
dos com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “71 – PEZO DA REGOA”, tipo 6.8.6 
e nominativo “REGOA”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

15.00

365 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf30, 25 reis carmim rosa, obliterado com carimbo numéri-
co da 1.ª reforma, batido a preto “73 - RUIVÃES”, tipo 3.5.3. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

366 F 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos lisos + D. Pedro V, cabelos anelados. Lote com 4 
selos, Mf2, Mf6 e 2xMf12 obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto 
“73 – RUIVÃES”, “74 – SANTO TIRSO” E 2x “75 – VILA DO CONDE”, todos do tipo 6.8.6. Exem-
plares sem defeitos nem reparações.

25.00
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367 8 1862/67 – D. Luís I + D. Luís I, fita curva não denteados. Mf16, 25 reis carmim rosa + Mf17, 5 reis 
preto. Lote composto por dois selos, com margens de luxo, obliterados com carimbos numéricos 
da 1.ª reforma, batidos a preto “75 – VILA DO CONDE”, tipo 5.3.5 de tipos diferentes.

20.00

368 */8 1856/62 – D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Mf13, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo + Mf16 
carmim rosa, com margens de luxo. Lote composto por selo isolado e selo em carta circulada de Famalicão 
(07.05.60) para o Porto (08.05.60). Obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “76 
– FAMALICÃO”, tipo 3.5.3 e nominativo “FAMALICÃO”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

369 8 1856/58 – D. Pedro V. cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul + Mf13, 25 reis carmim rosa. Lote 
com dois selos, com margens de luxo, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, 
batidos a preto “77 – COIMBRA”, tipos 4.8.4 e 3.8.3. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

370 8 1856/67 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I + D. Luís I, fita curva, não denteados: Lote com 3 
selos: Mf13, 25 reis carmim rosa com margens de luxo + Mf14, 5 reis castanho, com margens normais 
+ Mf19, 5 reis preto com margens de luxo. Obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos 
a preto “77 – COIMBRA”, tipo 4.3.4, de dois tipos diferentes. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

371 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf6, 25 reis azul, tipo I, com largas margens, bem centra-
do, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “81 – ARGANIL”, tipo 6.8.6. 
Exemplar com a marca bem batida sem defeitos nem reparações.

20.00

372 F 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos anelados. Mf2, 25 reis azul, tipo I com margens de luxo 
+ Mf12, 25 reis azul, tipo II, com margens largas a luxo, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª 
reforma postal, batidos a preto “82 – AVEIRO”, tipo 8.6.8. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

373 F 8 1856/67 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I + D. Luís I, fita curva, não denteados. Lote 
com 5 selos: Mf10 + Mf14 + 2xMf13 + Mf19, cunho II. Obliterados com carimbos numéricos da 
1.ª reforma, batidos a preto “81 – ARGANIL” + 4x “82 – AVEIRO”, todos do tipo 4.3.4. Exemplares 
sem defeitos nem reparações com margens de luxo na generalidade.

30.00

374 8 1862/67 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Mf13, 25 reis carmim rosa com margens 
normais a luxo + Mf16, 25 reis carmim rosa, com margens largas a normais, obliterados com 
carimbos numéricos da 1.ª reforma batidos a preto “85 – CONDEIXA A NOVA”, tipo 4.3.4.

15.00

375 8 1862/64 – D. Luís I. Lote com dois selos: Mf14, 5 reis castanho + Mf16, 25 reis carmim rosa, obli-
terados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “86 – FARINHA PODRE”, tipo 
4.3.4. Exemplares com boas margens, com transparência no selo de 25 reis, sem reparações.

15.00

376 F 8 1856/67 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Lote com 6 selos: Mf13, 25 reis carmim rosa + 
5xMf16, 25 reis carmim rosa. Obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto 2x 
“87 – FIGUEIRA DA FOZ” + “88 – MEALHADA” + “89 – ANADIA” + 2x “90 – MONTEMOR-O-VELHO”, 
todos do tipo 4.3.4. Exemplares sem defeitos nem reparações com margens de luxo na generalidade.

25.00

377 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul. Lote de dois selos, um do tipo I e outro do tipo II, obliterados 
com carimbos numéricos da 1.ª reforma, um batido a preto e outro a sépia “90 – MONTEMO-O-
-VELHO”, tipo 6.8.6. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

378 8 1856/67 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Lote com 4 selos: 2xMf13, 25 reis carmim 
rosa + 2xMf16, 25 reis carmim rosa. Obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos 
a preto 2x “92 – OLIVEIRA DO HOSPITAL” + “95 – POMBAL” + “100 – TÁBUA”, todos do tipo 
4.3.4. Exemplares sem defeitos nem reparações com margens de luxo na generalidade. 

20.00

379 F 8 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo, obliterado com carimbo numérico da 
1.ª reforma, batido a preto “98 – SANTA COMBA DÃO”, tipo 4.3.4. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

380 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf22, 25 reis carmim rosa. Lote com 4 selos, com boas 
margens, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, tipo 4.3.4, batidos a preto “91 – MORTÁ-
GUA”, “TÁBUA”, “VIANA” e “110 – VALENÇA”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

381 8 1853/56 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos lisos. Mf2, 25 reis azul, com três margens de luxo e uma curta, 
tipo II + Mf7, 25 reis azul, tipo II, com margens de luxo. Obliterados com carimbos numéricos da 1.ª refor-
ma, batidos a preto e sépia “102 – VIANA”, tipo 5.10.5. Exemplares de luxo sem defeitos nem reparações.

20.00

382 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul claro, tipo II, com margens normais a luxo, obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “103 – BARCELOS”, tipo 5.10.5. Exemplar sem 
defeitos nem reparações.

20.00

383 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf10, 5 reis castanho amarelo, com margens normais, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “103 – BARCELOS”, tipo 4.3.4. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

384 F 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos lisos + D. Pedro V, cabelos anelados: Lote com 3 selos: 
Mf2, 25 reis azul tipo I com margens normais + Mf6, 25 reis tipo I com margens de luxo + Mf12, 25 reis 
azul, tipo II, com margens curtas. Obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto 
(2) e AZUL ESCURO (1), tipo 4.11.4, “104 – CAMINHA”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00



31

385 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf13, 25 reis carmim rosa. Par horizontal com mar-
gens de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “106 – MELGA-
ÇO”, tipo 4.3.4. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

386 F * 1856/58 – D. Pedro V, cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, tipo II, com margens curtas a normais, 
em carta remetida de Monção (21.01.57) para o Porto (23.01.57), obliterado com carimbo numérico da 
1.ª reforma, batido a preto “107 – MONÇÃO”, tipo 20 barras e nominativo batido a sépia “MONÇÃO”.

20.00

387 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, tipo II, com 3 margens largas e uma curta, 
em carta remetida de Ponte de Lima (16.02.57) para o Porto, obliterados com carimbo numérico da 
1.ª reforma “109 – PONTE DE LIMA”, tipo 5.11.5 e nominativo batido a preto/sépia “PONTE DE LIMA”.

20.00

388 F 8 1862/64 – D. Luís I. Mf14, 5 reis castanho. Lote com 3 selos com margens largas na sua grande 
maioria, obliterados com carimbos nominativos da 1.ª reforma, batidos a preto de “102 – VIANA”, “103 
– BARCELOS” e “110 – VALENÇA”, todos do tipo 4.3.4. Exemplares sem defeitos nem reparações. 

25.00

389 8 1856/67 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Lote com 7 selos: 2xMf13, 25 reis carmim 
rosa + 5xMf16, 25 reis carmim rosa. Obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos 
a preto “101 – TONDELA”, “102 – VIANA”, “103 – BARCELOS”, “104 – CAMINHA”, “107 – MON-
ÇÃO”, “108 – PONTE DE BARCA” e “110 – VALENÇA”, todos do tipo 4.3.4. Exemplares sem 
defeitos nem reparações com margens de luxo na generalidade.

30.00

390 8 1856/67 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Lote com 10 selos: 4xMf13, 25 reis carmim 
rosa + 6xMf16, 25 reis carmim rosa. Obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos 
a preto “102 – VIANA”, “103 – BARCELOS”, “104 – CAMINHA”, “105 – ESPOSENDE”, “106 – 
MELGAÇO”,  “107 – MONÇÃO”, “108 – PONTE DE BARCA”, “109 – PONTE DE LIMA”, “110 
– VALENÇA” E “111 – VILA NOVA DA CERVEIRA, todos do tipo 4.3.4. Exemplares sem defeitos 
nem reparações com margens de luxo na generalidade.

40.00

391 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo I. Exemplar com margens curtas a largas, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “109 – PONTE DE LIMA”, tipo 5.10.5. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

392 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com margens 
curtas + Mf12, 25 reis azul, tipo II, com margens normais a luxo. Obliterados com carimbos nu-
méricos da 1.ª reforma batidos a preto “106 – MELGAÇO”, tipo 5.10.5 e “111 – VILA NOVA DA 
CERVEIRA”, tipo 5.10.5. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

393 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf2, 25 reis azul, tipo II, dois selos sobre frag-
mentos com margens curtas + Mf12, 25 reis azul, tipo II, com margens normais a luxo. Obliterados 
com carimbos numéricos da 1.ª reforma batidos a preto “102 – VIANA”, tipo 5.10.5 + “104 – CAMI-
NHA”, tipo 4.11.4 e “110 – VALENÇA”, tipo 5.10.5. Exemplares sem defeitos nem reparações.

15.00

394 8 1856/64 – D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote composto por 5 selos com margens de luxo: 
2xMf13, 25 reis carmim rosa + 3xMf16, 25 reis carmim rosa. Obliterados com carimbos numéricos da 
1.ª reforma, batidos a preto, tipo 4.3.4, de “112 – VISEU”, “114 – ALMEIDA”, “115 – CASTRO DAIRE”, 
“118 – VILA NOVA DE FOZCOA” e “119 – GOUVEIA”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

25.00

395 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul esverdeado, tipo I. Exemplar com três margens de luxo e uma 
curta, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “112 – VISEU”, tipo 5.10.5. MB.

15.00

396 8 1855/64 – D. Pedro V, cabelos lisos + D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Lote composto por 4 selos: 
Mf6, 25 reis azul, tipo I + Mf10, 5 reis castanho, tipo V + Mf13, 25 reis carmim roda + Mf16, 25 reis carmim 
rosa. Exemplares com margens de luxo na generalidade, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª refor-
ma, batidos a preto “112 – VISEU”, três do tipo 5.3.5 e um do tipo 4.3.4, com diferentes tipos de carimbo.

25.00

397 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf25, 25 reis rosa. Exemplar bordo de folha, 
com as restantes margens de luxo, obliterado com carimbo da 1.ª reforma, batido a preto “115 
– CASTRO DAIRE”, tipo 4.3.4, e carimbo nominativo batido a preto “CASTRODAIRE”. B e R.

20.00

398 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul claro e azul esverdeado, tipo I. Lote com dois selos, um com margens 
largas a luxo e outro com margens normais, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, tipo 
5.9.5, de “120 – GUARDA”, um batido a preto e outro a sépia. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20..00

399 8 1856/64 – D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote composto por 3 selos com margens de luxo: 
Mf13, 25 reis carmim rosa + 2xMf16, 25 reis carmim rosa. Obliterados com carimbos numéricos da 1.ª 
reforma, batidos a preto, tipo 4.3.4, de “120 – GUARDA”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

400 F * 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo I, com margens normais, em carta circulada de Lamego 
para Lisboa (03.11.53) obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a sépia e carimbo 
nominativo batido a verde “LAMEGO”.

20.00

401 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com duas margens de luxo e duas normais, oblitera-
do com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a sépia “121 – LAMEGO”, tipo 6.8.6. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

15.00
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402 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf25, 25 reis carmim rosa. Exemplar com boas 
margens, obliterado com carimbo da 1.ª reforma, batido a preto “124 – S. MIGUEL DE OUTEI-
RO”, tipo 4.3.4, sem defeitos nem reparações.

15.00

403 8 1856/54 – D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote composto por 5 selos, todos com margens 
de luxo na sua grande maioria: 2xMf13, 25 reis carmim rosa + Mf14, 5 reis castanho + 2xMf16, 25 reis 
carmim rosa, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto, tipo 4.3.4, de “121 – 
LAMEGO”, “123 – MANGUALDE”, 126 – S. PEDRO DO SUL”, “128 – PESQUEIRA” e “129 – PINHEL”.

25.00

404 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com margens de luxo a normais, obliterado com ca-
rimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “126 – S. PEDRO DO SUL”, tipo 5.10.5. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

15.00

405 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, tipo II, com margens curtas, em carta circula-
da de S. Pedro do Sula (17.02.57) para o Porto (23.02.57), obliterado com carimbo numérico da 1.ª refor-
ma, batido a sépia “126 – S. PEDRO DO SUL”, tipo 5.10.5 e nominativo a sépia “SÃO PEDRO DO SUL”.

15.00

406 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf7, 25 reis azul, tipo II. Exemplar com margens de luxo, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “128 – PESQUEIRA”, tipo 5.9.5. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

407 8 1856/54 – D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote composto por 2 selos, ambos com 
margens de luxo: Mf13, 25 reis carmim rosa + Mf16, 25 reis carmim rosa, obliterados com carim-
bos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto, tipo 4.3.4, de “131 – SABUGAL”, “133 – NELAS”. 
Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

408 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, tipo II, com margens de luxo a 
curtas, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “134 – TRANCOSO”, tipo 
20 barras, sem defeitos nem reparações

15.00

409 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf13, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo a 
curtas, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “144 – CORUCHE”, tipo 
4.3.4, sem defeitos nem reparações.

20.00

410 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf8, 50 reis verde amarelo, com margens de luxo a largas, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “146 – FERREIRA DO ZEZERE”, 
tipo 4.3.4. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

411 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf22, 25 reis carmim rosa. Lote com 3 selos, com boas 
margens, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto, tipo 4.3.4, de “140 – AL-
VAIAZERE”, “145 – COVILHÃ” e “156 – TOMAR”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

412 8 1856/54 – D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote composto por 8 selos, todos com margens 
de luxo na sua grande maioria: 2xMf13, 25 reis carmim rosa + 6xMf16, 25 reis carmim rosa, obliterados 
com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto e sépia, tipo 4.3.4, de “136 – SANTARÉM”, 
“137 – ABRANTES”, 2x “138 – ALCANEDE”, a sépia e preto, “140 – ALVAIAZERE”, “145 – COVILHÃ”, 
“149 – GOLEGÃ” e “150 – IDANHA-A-NOVA”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

40.00

413 8 1862/64 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf16, 25 reis carmim rosa. Lote com 3 selos com 
margens de luxo em grande maioria, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, bati-
dos a preto, tipo 4.3.4, de “155 – SERTÃ”, “156 – TOMAR” e “158 – VILA NOVA DE OURÉM”. 
Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

414 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf11, 25 reis azul, tipo I (linhas simples), com margens 
de luxo a curtas em carta remetida de Santarém (03.07.56) para Lisboa (04.07.56), obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “136 – SANTARÉM”, tipo 5.10.5 e circular 
datado batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

415 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II com margens normais a luxo, obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, batido a preto, tipo 5.10.5, de “156 – TOMAR”, com o número “6” em 
espelho. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

416 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, tipo II (linhas duplas), com margens 
curtas em carta circulada de Tomar (11.11.57) para o Porto, obliterado com carimbo numérico da 
1.ª reforma, batido a sépia “156 – TOMAR”, tipo 5.10.5 e nominativo a sépia “THOMAR”. Exem-
plar sem defeitos nem reparações.

15.00

417 FRG 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com margens de luxo a normais, sobre fragmento, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “159 – ESTREMOZ”, tipo 5.10.5 
e nominativo a preto “ESTREMÔZ”.

20.00

418 */8 1856/67 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I + D. Luís I, fita curva, não denteados. Lote 
composto por carta circulada de Estremoz (30.08.69) para Fronteira com selo de 25 reis carmim 
rosa, Mf16 + 3 selos de 25 reis carmim rosa, Mf13 + Mf16 + Mf22, todos obliterados com carim-
bos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto, tipo 3.5.3 (2 tipos diferentes), de “159 – ESTRE-
MOZ”. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boas margens na generalidade.

30.00
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419 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf30, 25 reis rosa, obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma, batido a preto “160 – ALTER DO CHÃO”, tipo 4.3.4. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

420 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf13, 25 reis carmim rosa, com margens muito largas 
a luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “162 – AVIZ”, tipo 20 
barras. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

421 F 8 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa e rosa. Lote com dois selos com margens normais 
a largas, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “161 – ARRAIO-
LOS” e “164 – CRATO”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

422 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com margens de luxo a normais, obliterado com carimbo nu-
mérico da 1.ª reforma, batido a sépia, “165 – ELVAS”, tipo 5.10.5. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

423 F 8 1853/56 – D. Maria II + D. Pedro C. Cabelos lisos. Lote com 3 selos obliterados com carimbos 
numéricos da 1.ª reforma, tipo 5.10.5, batidos a preto (2) e azul, “166 – ÉVORA”: Mf2 25 reis 
azul, tipo I com margens de luxo + Mf2, 25 reis azul esverdeado, tipo I (carimbo azul), com mar-
gens curtas e Mf6, 25 reis azul, tipo I, com margens largas.

30.00

424 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, tipo II, com margens de luxo equi-
libradas, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “168 – MONFORTE”, 
tipo 5.10.5. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

425 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo I, com margens normais a largas, obliterado com carimbo numéri-
co da 1.ª reforma, batido a preto “169 – NIZA”, tipo 5.10.5. Exemplar com dobra no bordo superior.

15.00

426 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf22, 25 reis rosa, com margens largas, oblitera-
do com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “169 – NIZA”, tipo 4.3.4.

15.00

427 8 1853/56 – D. Maria II + D. Pedro V. Cabelos anelados. Lote com dois selos: Mf2, 25 reis azul, tipo I, com 
margens de luxo a largas + Mf7, 25 reis azul, tipo II, com margens curtas a largas, obliterados com carimbos 
numéricos da 1.ª reforma, tipo 20 barras “170 – PORTALEGRE”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

15.00

428 */8 1856/67 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Lote composto por carta circulada de Por-
talegre (18.01.60) para Lisboa com selo de 25 reis carmim rosa, Mf13, com margens normais a 
largas + selos Mf14, 5 reis castanho com margens normais a largas + Mf16, 25 reis rosa com 
margens de luxo (canto de folha), todos obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, 
batidos a preto “170 – PORTALEGRE”, tipo 3.5.3. MB.

25.00

429 8 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis rosa. Lote com dois selos, com margens normais, obliterados 
com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “171 – PORTEL” e “173 – SOUZEL”, 
ambos do tipo 4.3.4. Primeiro selo com vestígios de óxido.

20.00

430 F 8 1862/64 – D. Luís I. Lote com dois selos e um fragmento: Mf14, 5 reis castanho, com boas mar-
gens + 2xMf16, 25 reis rosa em selo isolado e sobre fragmento com carimbo nominativo a preto 
“CAMPO MAIOR”, todos obliterados com carimbos numéricos da 1.ªa reforma, batidos a preto 
“174 – CAMPO MAIOR”, tipo 4.3.4. Exemplares sem defeitos nem reparações.

30.00

431 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, tipo II, com margens largas a cur-
tas, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto, tipo 20 barras, “175 – VILA 
VIÇOZA”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

432 F 8 1856/64 – D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote com dois selos: Mf13, 25 reis rosa carmim, 
com margens de luxo + Mf16, 25 reis carmim rosa, com margens normais, obliterados com carimbos 
batidos a preto “175 – VILA VIÇOZA”, tipo 3.5.3. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

433 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II. Exemplar com margens muito largas, obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “176 – VILA REAL”, tipo 5.10.5. Exemplar sem 
defeitos nem reparações.

20.00

434 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com margens curtas a normais, sobre pequeno frag-
mento, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “177 – BRAGANÇA”, tipo 
5.10.5. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

435 F 8 1862/67 – D. Luís I + D. Luís I, fita curva, não denteados. Mf16, 25 reis rosa, com margens largas + 
Mf24, 80 reis laranja, com boas margens, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a 
preto “177 – BRAGANÇA”, tipo 4.3.4 (dois tipos diferentes). Exemplares sem defeitos nem reparações.

30.00

436 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com margens curtas, obliterado com carimbo numé-
rico da 1.ª reforma, batido a preto “179 – MACEDO DE CAVALEIROS”, tipo 5.10.5. Exemplar 
sem defeitos bem reparações.

15.00

437 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf6, 25 reis azul, tipo I, com margens de luxo, bem equili-
bradas. Mf6, 25 reis azul, tipo I, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto 
“180 – CHAVES”, tipo 5.10.5. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00
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438 F * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf6, 25 reis azul, tipo I, com duas margens de luxo e duas cur-
tas, em carta circulada de Chaves (21.11.56) para o Porto (22.11.56), obliterado com carimbo numéri-
co da 1.ª reforma, batido a preto “180 – CHAVES”, tipo 5.10.5 e nominativo a azul-escuro “CHAVES”.

25.00

439 8 1856/64 – D. Pedro, cabelos anelados + D. Luís I. Lote composto por: fragmento com selo Mf13, 
25 reis rosa carmim com margens de luxo e nominativo “CHAVES” a azul + Mf16, 25 reis carmim 
rosa com duas margens de luxo e duas normais, ambos obliterados com carimbos numéricos da 
1.ª reforma, batidos a preto “180 – CHAVES”, tipo 4.3.4”.

15.00

440 8 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim roda. Lote com dois selos, com margens de luxo no 
geral, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “184 – MIRANDELA”, 
tipo 4.3.4. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

441 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com duas margens de luxo e duas normais, oblite-
rado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “185 – MONCORVO”, tipo 20 barras. 
Exemplar com dois leves pontos de óxido, sem reparações.

20.00

442 F 8 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa, com margens normais, obliterado com carimbo numé-
rico da 1.ª reforma. batido a preto “186 – MURÇA”, tipo 4.3.4. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

443 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf16, 25 reis carmim rosa. Lote com 5 selo, com 
margens de luxo na generalidade, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a 
preto, tipo 4.3.4, “176 – VILA REAL”, “178 – CARRAZEDA DE ANSIÃES”, “185 – MONCORVO”, 
“187 – PROVEZENDE” e “SABROSA”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

25.00

444 FRG 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, tipo II, com margens curtas em 
fragmento de carta remetida de Sabrosa para o Porto, obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma “188 – SABROSA” tipo 5.10.5 + nominativo a preto “SABROZA”.

15.00

445 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, com margens de luxo a normais, obli-
terado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “187 – PROVEZENDE”, tipo 20 barras. 

20.00

446 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, com margens de luxo a normais, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “188 – SABROSA”, tipo 20 bar-
ras. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

447 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf22, 25 reis carmim rosa, bordo de folha com 
margens de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “189 – VILA 
POUCA DE AGUIAR”, tipo 4.3.4. MB.

20.00

448 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf19, 5 reis preto, com margens de luxo, obli-
terado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “192 – BEJA”, tipo 4.3.4. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

15.00

449 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf13, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo a 
normais em carta remetida de Cuba (23.07.61) para Lisboa (25.07.61) obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, batido a preto “197 – CUBA”, tipo 4.3.4 + nominativo a preto “CUBA” do 
período pré-adesivo. Exemplar com dobra da carta, sem reparações.

20.00

450 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, um do tipo I e outro tipo II, com margens normais a curtas, 
obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “201 – MOURA”, tipo 5.10.5. 
Um dos selos com pequeno corte de tesoura no canto superior esquerdo.

15.00

451 F 8 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos anelados. Lote com dois selos: Mf2, 25 reis azul, tipo 
I com margens normais + Mf2, 25 reis azul, tipo II, com uma margem curta e restantes curtas a 
normal, obliterados com carimbos numéricos batidos a preto e sépia “204 – SERPA”. Exempla-
res sem defeitos nem reparações.

20.00

452 F * 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim. Dois pares verticais (selos quase arrancados na totalidade) em 
carta remetida registada de Torrão (21.09.63) para Lisboa, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª 
reforma, batidos a preto “205 – TORRÃO”, tipo 4.3.4 + carimbo oval “REGISTADA / TORRÃO” a preto e ins-
crição manuscrita “Seguro / Prémio = 100 reis”. Exemplar com defeitos, sem reparações, porém muito raro.

50.00

453 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, com margens curtas, em carta 
remetida de Vidigueira (19.10.61) para Lisboa (21.10.61), obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma, tipo 4.3.4, batido a preto “207 – VIDIGUEIRA” + nominativo batido a preto “VIDIGUEIRA”.

25.00

454 F 8 1853/56 – D. Maria II + D. Pedro V, cabelos lisos. Lote composto por dois selos, com margens de 
luxo equilibradas: Mf2, 25 reis azul, tipo II e Mf6, 25 reis azul, tipo I. Obliterados com carimbos 
numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “208 – FARO”, tipo 5.10.5. Exemplares sem defeitos 
nem reparações com as marcas bem batidas.

20.00

455 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, tipo I (linhas simples), com mar-
gens curtas em carta circulada de Faro (05.06.56) para Lisboa (07.06.56), obliterado com carim-
bo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “208 – FARO”, tipo 5.10.5 + nominativo batido a azul 
“FARO”, do período pré-adesivo.

15.00
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456 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, bordo de folha e com restantes margens de luxo, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “209 – ALBUFEIRA”, tipo 5.10.5. 
Exemplar com duas ligeiras transparências sem reparações.

25.00

457 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo I, com 3 margens de luxo e uma normal, obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “209 – ALBUFEIRA”, tipo 5.10.5. Exemplar sem 
defeitos nem reparações.

20.00

458 F * 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo em carta circulada de 
Castro Marim (09.05.63) para Lisboa, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a 
preto “211 – CASTRO MARIM”, tipo 4.3.4 + nominativo de “CASTRO / MARIM” batido a preto.

25.00

459 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul e azul claro. Lote com dois selos, um do tipo I e outro do 
tipo II, ambos com margens de luxo equilibradas, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª re-
forma, batidos a preto e azul esverdeado “212 – LAGOA”, tipo 5.10.5. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, com as marcas bem batidas e nítidas.

25.00

460 * 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo em carta circulada de 
Lagoa (20.03.67) para Lisboa, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a sépia 
“212 – LAGOA”, tipo 4.3.4 + nominativo batido a sépia “LAGOA” do período pré-adesivo.

20.00

461 * 1856/58 – D. Pedro V, cabelos anelados. Mf13, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo em 
carta circulada de Lagoa (11.08.62) para Lisboa, obliterado com carimbo numérico da 1.ª refor-
ma, batido a preto “212 – LAGOA”, tipo 4.3.4 + nominativo batido a sépia “LAGOA”.

20.00

462 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF7, 25 reis azul, tipo II, com margens de luxo, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “213 – LAGOS”, tipo 5.10.5. Exemplar com 
margens equilibradas, sem defeitos nem reparações.

15.00

463 * 1856/64 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Lote composto por duas cartas obliteradas 
com carimbos numéricos da 1.ª reforma “213 – LAGOS” e nominativos pré-filatélicos “LAGOS” : 
uma com selo Mf13, 25 reis com margens curtas circulada de Lagos (15.11.59) para Lisboa, com 
as marcas batidas a sépia e outra com selo Mf16, 25 reis carmim rosa, com 3 margens de luxo 
e uma normal, obliterados com marcas batidas a preto.

25.00

464 8 1853/56 – D. Maria II + D. Pedro V. Cabelos anelados. Lote com dois selos. MF2, 25 reis azul, 
tipo I, com margens curtas + Mf7, 25 reis azul, com margens normais a curta, obliterados com 
carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “214 – LOULÉ”, tipo 5.10.5.

15.00

465 * 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa, com boas margens em carta circulada de Silves 
(11.11.67) para Lisboa com trânsito por Faro, obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “216 – SILVES”, tipo 4.3.4 + nominativo batido a preto “SILVES”.
 

15.00

466 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf13, 25 reis rosa, com duas margens de luxo e duas curtas, 
em carta circulada de Tavira (03.08.60) para Lisboa, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “217 – TAVIRA”, tipo 4.3.4 + nominativo batido a preto “TAVIRA” do período pré-adesivo.

15.00

467 F * 1955/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf7, 25 reis azul, tipo II, com duas margens de luxo e duas 
normais, em carta circulada de Monchique (17.01.56) para Lisboa (25.01.56) obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “218 – VILA NOVA DE PORTIMÃO”, tipo 5.10.5 
+ nominativo a preto “VILA NOVA / DE / PORTIMÃO”.

15.00

468 * 1856/64 – D. Pedro V, cabelos anelados + D. Luís I. Lote composto por duas cartas obliteradas 
com carimbos numéricos da 1.ª reforma “218 – VILA NOVA DE PORTIMÃO” e nominativos 
pré-filatélicos “VLA NVA / DE / PORTIMÃO” e “PORTIMÃO” : uma com selo Mf13, 25 reis com 
margens curtas circulada de Monchique (05.11.60) para Lisboa, com as marcas batidas a preto 
e outra com selo Mf16, 25 reis carmim rosa, com 3 margens curtas e uma normal, circulada de 
Monchique (03.11.66), obliterados com marcas batidas a preto.

25.00

469 * 1855/56 – D. Pedro V, cabelos lisos. Mf7, 25 reis azul, tipo II, com margens curtas em carta 
circulada de Vila Real de S. António (10.04.56) para Lisboa (13.04.56) obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma batido a preto “219 – VILA REAL DE S. ANTÓNIO”, tipo 5.10.5 + nomi-
nativo VA R. DE S. ANT.ª”, batido a preto.

15.00

470 F 8 1855/58 – D. Pedro V, cabelos lisos + D. Pedro V, cabelos anelados. Lote com dois selos, com 
margens largas, bem equilibradas: Mf7, 25 reis azul, tipo II + Mf12, 25 reis azul, tipo II, ambos 
obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “220 – FAFE”, tipo 3.9.3. 
Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

471 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf22, 25 reis carmim rosa. Lote com dois selos, com 
margens de luxo, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “221 – CAN-
TANHEDE” + “222 – ARCOS DE VALDEVEZ”, tipo 4.3.4. Exemplares sem defeitos nem reparações.

15.00

472 F 8 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa. Lote com 4 selos, com margens de luxo na gene-
ralidade, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “222 – ARCOS DE 
VALDEVEZ”, “223 – FELGUEIRAS”, “224 – PÓVOA DE LANHOSO” e “225 – BARCA D’ALVA”. 
Exemplares sem defeitos nem reparações.

30.00
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473 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf40, 25 reis carmim, denteado 12 ¾, papel liso em carta cir-
culada de Ponte de Lima (14.05.78) para o Porto (15.05.78), obliterado com carimbo numérico 
a preto “67 – PONTE DE LIMA” + circular datado. Exemplar muito bonito, com o bordo inferior 
cortado à tesoura, sem reparações.

15.00

474 * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf30, 25 reis carmim rosa em carta circulada de Évora 
(09.11.69) para Lisboa (10.11.69), obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto 
“166 – ÉVORA” e nominativo ÉVORA também batido a preto. Exemplar do PERÍODO DE TRANSI-
ÇÃO DA 1.ª PARA A 2.ª REFORMA. O número 166 foi atribuído na 2.ª reforma a CASTELO BRANCO.

40.00

COLEÇÃO ESPECIALIZADA “CERES”

475 F PRV 1912 – Ceres. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de Car-
valho e Silva. Tipo aprovado. Bloco medindo 92x54mm com duas provas não denteadas, na cor 
verde-amarelo, papel pontinhado, sem abertura da taxa no cunho.

40.00

476 F PRV 1912 – Ceres. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de Car-
valho e Silva. Tipo aprovado. Bloco medindo 92x54mm com duas provas não denteadas, na cor 
sépia escuro, papel pontinhado, sem abertura da taxa no cunho.

40.00

477 PI 1912 – Ceres. Postal ilustrado circulado de Ponte de Lima (12.07.18) para a França com selos 
de ½ c preto, Mf206c e 1c castanho, Mf221 e incluindo vinheta da Junta Patriótica do Norte de 
2c (violeta). Censurado em Portugal. B e R.

25.00

478 * 1912 – Ceres + Vinheta da Junta Patriótica do Norte. Mf206c, ¼ c sépia escuro, papel pontinhado, 
denteado 15x14. Bloco com 12 selos + 2 selos isolados em carta circulada de S. Manços (20.04.18) 
para Messejana, perfazendo o porte de 3 ½ c para pagar o porte simples de cartas circuladas inter-
namente com o peso até 20g. Carimbo circular datado tipo 1880, batido a preto de “S. MANÇOS”.

25.00

479 F PI 1912 – Ceres. Mf206c ¼ c sépia escuro, papel pontinhado, denteado 15x14. Par horizontal 
em postal ilustrado circulado de Pedras Salgadas para a Covilhã (18.08.16) com insuficiência 
de porte. Porteado no dobro do porte em falta com selo de 1c laranja Mf POR22. Erradamente 
porteado como postal ilustrado pois deveria ter sido considerado como carta por terem sido 
utilizados espaços não reservados à correspondência.

15.00

480 ««« 1912 – Ceres. Mf206g, ¼ c sépia esverdeado, papel acetinado, denteado 15x14. Lote composto 
por duas quadras, bordo superior de folha, com goma original sem sinal de charneira, com duas 
variedades de cliché não catalogadas, mas repetitivas conforme se constata pelas duas quadras 
similares. Acompanham desenhos de Eduardo Silva.

20.00

481 ««« 1912 – Ceres. Mf206i, ¼ c sépia, papel cartolina, denteado 15x14. Quadra com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 360,00.

40.00

482 Lote 1912 – Ceres. Mf206, ¼c sépia. Lote com 3 selos e duas tiras horizontais com 3 selos com dife-
rentes variedades de clichés. Acompanham desenhos de Eduardo Silva.

20.00

483 F PRV 1912 – Ceres. Mf207, ½ c. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José 
Sérgio de Carvalho e Silva. Tipo aprovado. Par horizontal de provas em papel porcelana médio, 
na cor preta, gomada. OM1416.

20.00

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

50.00

485 * 1912 – Ceres. Postal ilustrado circulado como impresso de Lisboa (20.11.12) para Bruxelas com par 
de selos de 1/4c 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.

15.00

486 F 8 1912 – Ceres. Mf207b, ½ c preto, papel pontinhado, denteado 15x14. Selo usado com impres-
são parcial motivado por dobra do papel durante. Exemplar sem defeitos nem reparações. MR.

25.00

487 F « 1912 – Ceres. Mf207b, ½ c preto, papel pontinhado, denteado 15x14. Par vertical sem goma 
com o denteado horizontal muito DESLOCADO. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

488 * 1912 – Ceres. Mf207b, ½ c preto, papel pontinhado, denteado 15x14. Tira horizontal de 5 selos no ver-
so de sobrescrito circulado de A. DOS FRANCOS (10.11.17) PARA Lisboa (11.11.17) com trânsito por 
Caldas da Rainha (11.11.17). Marca circular datada tipo 1880, batida a preto de A. DOS FRANCOS.

20.00

489 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 cor-
respondente 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
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490 F FRG 1912 – Ceres. Mf207c, ½ c preto, papel pontinhado, denteado 15x14. Selo bipartido em jornal “O 
Beirão” remetido de Mangualde para Quelimane em Moçambique, perfazendo o porte de ¼ c para 
pagar o porte simples para jornais circulados para Moçambique com o peso até 50g. B e MR.

50.00

491 «««/«« 1912 – Ceres. Mf207i, ½ c preto, papel cartolina, denteado 15x14. Quadra com goma original, 
os dois selos superiores com sinal de charneira e os restantes sem charneira. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 300,00.

30.00

492 Lote 1912 – Ceres. Mf207, ½c preto. Lote com 9 selos e 1 par horizontal com diferentes variedades 
de clichés. Acompanham desenhos de Eduardo Silva.

30.00

493 F «« 1912 – Ceres. Mf208d, 1c verde, papel pontinhado, denteado 15x14. Exemplar com goma ori-
ginal e sinal de charneira, sem reparações e com ligeiras manchas, com a variedade de cliché 
“CORREIC”. Valor de catálogo € 800,00.

150.00

494 F PI 1912 – Ceres. Mf208, 1c verde escuro, papel porcelana, denteado 15x14 em postal ilustrado do 
Porto remetido a 18.08.14) para Casal Comba / Mealhada. Selo com variedade de cliché NÃO 
CATALOGADA por MM. Acompanha desenho de Eduardo Silva.

20.00

495 PI 1912 – Ceres. MF208, 1c verde escuro, papel porcelana, denteado 15x14. Selo em bilhete postal 
da Livraria Ferreira circulado de Lisboa (27.02.12) para o Porto (28.08.12), PRIMEIRO MÊS de 
circulação deste selo. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

15.00

496 IMP 1912 – Ceres. Mf208, 1c verde escuro, papel porcelana, denteado 15x14 em impresso circulado de Ama-
rante (07.04.13) para a Argélia com trânsito por Lisboa (08.04.13) correspondente ao primeiro porte para 
impressos remetidos para o estrangeiro com o peso até 50g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

497 PI 1912 – Ceres. Mf208, 1c verde escuro, papel porcelana, denteado 15x14 em bilhete-postal re-
metido de Fafe (09.07.14) para Castelo Branco (11.07.14). Selo com variedade de cliché MM 
XXXVII (x50). Acompanha desenho de Eduardo Silva. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

498 PI 1912 – Ceres. Mf208c, 1c verde escuro, papel pontinhado, denteado 15x14 em postal ilustrado remetido 
para Santarém (12.09.16). Por o remetente ter utilizado espaços não destinados ao texto foi considerado 
como carta tendo sido porteado pelo dobro do porte em falta (2 ½c - 1c = 1 ½ c x 2 = 3c) com selos de 10 
reis laranja Mf POR15 e 2c lilás vermelho Mf POR23. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

499 F PI 1912 – Ceres + Vinheta da Junta Patriótica do Norte. Mf208c, 1c verde escuro, papel pontinhado, 
denteado 15x14 em postal ilustrado circulado do Porto (14.08.17) para Caldas de Arêgo. Inclui 
vinheta de 1c (verde) da Junta Patriótica do Norte. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

30.00

500 F 8 1912 – Ceres. Mf208, 1c verde escuro, papel porcelana, denteado 15x14. Dois selos obliterados 
com marca nominativa ferroviária, batida a azul de “PAREDES”. Exemplar com segundo selo 
apresentando um vinco oblíquo, sem reparações. Acompanha desenho de Eduardo Silva

25.00

501 F 8 1912 – Ceres. Mf208c, 1 c verde-escuro, papel pontinhado, denteado 15x14 obliterado com 
marca nominativa ferroviária, batida a preto de “COIMBRA”. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Acompanha desenho de Eduardo Silva.

30.00

502 Lote 1912 – Ceres. Mf208/209, 1c verde + 1 ½c castanho. Lote com 10 selos com diferentes varieda-
des de clichés. Acompanham desenhos de Eduardo Silva.

25.00

503 PI 1912 – Ceres. Mf209a, 1 ½ c castanho claro, papel pontinhado, denteado 15x14. Dois selos em postal 
ilustrado circulado registado de Ponta Delgada (19.04.18) para Lisboa (10.05.18) perfazendo o porte 
de 3c correspondente ao dos postais ilustrados circulado entre as Ilhas e Portugal. Selos de Conti-
nente usados indevidamente nos Açores. Deveriam ser anulados e porteado pela totalidade do porte.

20.00

504 * 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 
correspondente 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.

25.00

505 ««« 1912 – Ceres. Mf210, 2c carmim, papel porcelana, denteado 15x14. Quadra com goma original 
sem charneira. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 420,00.

45.00

506 F PI 1912 – Ceres. Mf210a, 2c carmim, papel pontinhado, denteado 15x14 em postal ilustrado reme-
tido de Lisboa (11.10.16) para França com marca nominativa “MELBOURNE”. O navio HMAS 
Melbourne com bandeira australiana foi convertido em 1914 para transporte de tropas e esteve 
ao serviço da marinha de guerra inglesa na 1.ª guerra mundial. Censurado pela censura por-
tuguesa. Exemplar raro sem defeitos nem reparações. Acompanha desenho de Eduardo Silva.

75.00

507 F PI 1912 – Ceres + marcas marítimas de denominação de origem. Postal ilustrado circulado de Lei-
xões 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.

50.00
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508 * 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.

25.00

509 F PI 1912 – Ceres. Postal ilustrado remetido do Buçaco (15.08.19) para Santarém (16.08.19) com selo de 2c 
carmim, papel pontinhado, denteado 15x14, Mf210a. Insuficientemente franquiado como postal ilustrado 
foi porteado com o cobro do porte em falta com dois selos de 1c laranja, papel porcelana, Mf POR22.

25.00

510 Lote 1912 – Ceres. Mf210, 2c carmim. Lote com 4 selos com diferentes variedades de clichés. Acom-
panham desenhos de Eduardo Silva.

15.00

511 « 1912 – Ceres. Mf211b, 2 ½ c violeta claro, papel esmalte. Selo não denteado com impressão 
total no verso por decalque. B e MR.

25.00

512 F * 1912 – Ceres. Mf211c, 2 ½ c violeta escuro, papel pontinhado, denteado 15x14, no verso de sobres-
crito circulado de Fão (15.11.17) para Barcelinhos com trânsito por Esposende (16.11.17) e Barce-
los (16.11.17). Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor apresentando a variedade de cliché 
“CORREIC” não catalogada no livro Portugal Ceres – Variedades de Cliché, nem cotado pelo catálogo 
Mundifil. Exemplar sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

150.00

513 F * 1912 – Ceres. Mf211, 2 1/2c violeta, papel porcelana, denteado 15x14 em CARTA POSTAL-
-SECRETO, série n.º 13, com 3 perfurações de estrela de 5 pontas. Exemplar novo, com falta 
parcial da pala, sem reparações. MB e MR.

200.00

514 * 1912 – Ceres. Mf211c, 2 ½ c violeta escuro, papel pontinhado, denteado 15x14 em carta reme-
tida de Évora (31.08.16) para Lisboa. Selo com variedade de cliché MM XXII (x90). Acompanha 
desenho de Eduardo Silva.

20.00

515 * 1912 – Ceres. Mf211g, 2 ½ c violeta claro, papel liso, denteado 12x11 ½. Quadra em sobrescrito 
circulado de Vila Nova de Ourém (20.11.22) para Santarém (21.11.22) perfazendo a franquia de 
10c para pagar o porte simples de cartas circuladas internamente com o peso até 20g. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

25.00

516 F * 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”.

40.00

517 * 1912 – Ceres. Frente de sobrescrito circulado registado da Borralha (19.03.17) para Messejana com tira 
horizontal de 3 selos de 2 ½ c violeta claro, papel pontinhado, denteado 15x14, Mf211c, 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 vermelho e carimbo circular datado tipo 1880, batido a preto “BORRALHA”. 

20.00

518 F * 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

519 F 8 1912 – Ceres. Mf211c, 2 ½ c violeta claro, papel pontinhado, denteado 15x14 obliterado com 
marca nominativa ferroviária, batida a preto de “S. MAMEDE”. Exemplar com duas ligeiras trans-
parências e sem reparações.

25.00

520 F 8 1912 – Ceres. Mf211c, 2 ½ c violeta claro, papel pontinhado, denteado 15x14 obliterado com marca 
nominativa ferroviária, batida a preto de “CELLA”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

521 F 8 1912 – Ceres. Mf211, 2 ½ c violeta escuro, papel porcelana, denteado 15x14 obliterado com 
marca nominativa ferroviária, batida a preto de “AVEIRO”. Exemplar com ligeira transparência, 
sem reparações. Acompanha desenho de Eduardo Silva.

20.00

522 F 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.

25.00

523 F 8 1912 – Ceres. Mf211, 2 ½ c violeta escuro, papel porcelana, denteado 15x14 obliterado com ca-
rimbo administrativo, batido a preto de “PAGO”. Exemplar sem defeitos nem reparações. Acom-
panha desenho de Eduardo Silva.

20.00

524 F 8 1912 – Ceres. Mf211, 2 ½ c violeta escuro, papel porcelana, denteado 15x14 obliterado com 
marca nominativa ferroviária, batida a preto de “C. PORTO”. Exemplar com canto curto e sem 
reparações. Acompanha desenho de Eduardo Silva.

25.00

525 F 8 1912 – Ceres. Mf211, 2 ½ c violeta escuro, papel porcelana, denteado 15x14 obliterado com 
marca nominativa ferroviária, batida a preto de “FAMALICÃO”. Exemplar sem defeitos nem re-
parações. Acompanha desenho de Eduardo Silva.

30.00
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526 FRG 1912 – Ceres. Mf211c, 2 ½ c violeta escuro, papel pontinhado, denteado 15x14, obliterado com 
carimbo circular datado, tipo 1880, batido a preto “SOUTO (FERREIRA DO ZEZERE). MR.

20.00

527 8 1912 – Ceres * Marcofilia. Mf211, 2 ½ c violeta escuro a violeta claro. Lote constituído por 3 
fragmentos com um selo e um par de selos com carimbos circulares datados batidos a preto 
“CARRASCOS”, “ALFERRAREDE”, “GARVÃO” e “SAFFARA”.

20.00

528 F PRV 1912 – Ceres. Mf212, 5c. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de 
Carvalho e Silva. Tipo aprovado. Prova de luxo em cartolina na cor azul, medindo 32x45mm. OM1423a.

35.00

529 F 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.

75.00

530 «««/«« 1912 – Ceres. Mf212, 5c azul, papel porcelana, denteado 15x14. Bloco vertical com 6 selos 
(2x3) com o denteado ligeiramente deslocado. Exemplar com goma original, 4 selos com sinal 
de charneira e 2 selos sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 300,00.

30.00

531 * 1912 – Ceres. Mf212, 5c azul, papel porcelana, denteado 15x14 em sobrescrito circulado da Ma-
deira para Copenhaga (20.??.15). Selo com variedade de cliché MM XVII (x25). Censura inglesa 
com cinta. Acompanha desenho de Eduardo Silva da variedade de cliché.

20.00

532 F * 1912 – Ceres * Postos particulares de correio. Mf212c, 5c azul escuro, papel pontinhado, denteado 
15x14. Dois selos em sobrescrito circulado de Lisboa (03.02.16) para Paris (07.02.16), censurado em 
França. Carimbo de registo batido a preto “POSTO N.º 5 / LISBOA-CORREIO” e etiqueta de registo com 
carimbo batido também a preto “P. C. N.º 7”. Exemplar raro sem defeitos nem reparações. MB e MR.

100.00

533 * 1912 – Ceres. Mf212, 5c azul, papel porcelana, denteado 15x14. Par em sobrescrito circulado 
registado do Porto (06.10.15) para a Suíça (14.10.15), censurado pela censura francesa. Fran-
quiado com 10c correspondente a: 5c pelo porte simples para cartas remetidas para o estrangei-
ro com peso até 20g + 5c pelo prémio de registo.

20.00

534 Lote 1912 – Ceres. Mf211/212, 2 ½c violeta + 5c azul. Lote com 8 selos com diferentes variedades de 
clichés. Acompanham desenhos de Eduardo Silva.

25.00

535 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.

50.00

536 F ««« 1912 – Ceres. Mf213, 7 ½ c bistre, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal em bordo 
superior de folha com goma original sem sinal de charneira. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 600,00.

60.00

537 F * 1912 – Ceres. Mf213, 7 ½ c bistre, papel porcelana, denteado 15x14. Dois selos em sobrescrito 
circulado registado de Soure (23.10.13) para o Porto (24.10.13), perfazendo o porte de 15c cor-
respondente a: 10c pelo 4.º porte para cartas circuladas internamente com o peso entre 61 a 80g 
e 5c pelo prémio de registo. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

40.00

538 F «« 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.

50.00

539 ««« 1912 – Ceres. Mf214a, 8c ardósia, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Quadra com goma 
original sem charneira. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 120,00.

15.00

540 * 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.

50.00

541 F * 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 cen-
sura francesa com carimbo e cinta.

400.00

542 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.

20.00

543 PRV 1912 – Ceres. Mf215, 10c. Bloco com 9 provas de cor em laranja-vermelho, canto de folha, não 
denteadas, em papel cebola.

30.00

544 PRV 1912 – Ceres. Mf215, 10c. Quadra de provas na cor tijolo, não denteadas em papel pontinhado vertical. 15.00

545 «« 1912 – Ceres. Mf215o, 10c, papel cartolina, denteado 12 x 11 ½. Lote com dois selos em tijolo 
e laranja vermelho. Exemplares com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 130,00.

15.00
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546 8 1912 – Ceres. Mf215n, 10c tijolo, papel cartolina, denteado 15x14. Par vertical usado com acen-
tuada DESLOCAÇÃO do denteado.

10.00

547 F * 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA + Ceres. Valor declarado de 900$000, com o 
peso de 70g circulado de Carregal do Sal (15.03.13) para o Porto (16.03.13) com 3 selos de 300 
reis preto s/ azul, Mf181, equivalentes a 90c na moeda republicana, 5c azul escuro, papel por-
celana, denteado 15x14, Mf212 e 10c tijolo claro, papel porcelana, denteado 15x14, perfazendo 
o porte de 1$05 correspondente a: 10c pelo 4.º porte de correio interno para cartas pesando de 
61 a 80 reis + 5c pelo prémio de registo e 90c pela 45.ª fração do valor declarado (2c por cada 
fração de 20$00). Exemplar com rasgão reparado e marca de registo manuscrita. B e MR.

300.00

548 F IC 1912 – Ceres + 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com so-
bretaxa e sobrecarga sobre bilhetes postais da Madeira. Três selos de 10c laranja-vermelho, 
papel liso, denteado 12x11 ½, Mf215g, em inteiros postais de $06 s/ 10 reis OM65G circulado de 
Lisboa (16.06.21) para a Alemanha. Porte de 36c correspondente ao porte dos bilhetes-postais 
simples remetidos para o estrangeiro. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

50.00

549 F * 1912/24 – Ceres + Ceres, novas cores e taxas + Vinhetas da Junta Patriótica do Norte. Sobrescrito cir-
culado do Porto (07.12.25) para Leipzig com selos de 10c laranja-vermelho Mf215g, 50c laranja Mf244 
e 1E ardósia Mf288, perfazendo o porte de 1$60 correspondente ao porte simples para cartas remeti-
das para o estrangeiro com o peso até 20g. Inclui vinheta da Junta Patriótica do Norte de 2c (violeta).

40.00

550 * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado da Messejana para Lisboa (17.02.26) com tira de 4 selos de 10c 
laranja-vermelho, papel cartolina, denteado 12x11 ½, Mf215o correspondente ao porte simples para 
cartas circuladas internamente com peso até 20g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

551 * 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.

40.00

552 F * 1912 – Ceres + Estampilha fiscal * Perfumarias. Sobrescrito circulado de Alcácer do Sal 
(09.11.26) para Lisboa (10.11.26) com dois pares de selos de 10c, papel liso, denteado 12x11 
½, Mf215g, perfazendo o porte de 40c correspondente ao porte simples para cartas circuladas 
internamente com o peso até 20g + estampilha fiscal * Perfumarias de 0$05, PB5 que deveria 
pagar o imposto postal devido pela efeméride dos Padrões da Grande Guerra. Porte insuficiente, 
pois o imposto postal devido era de 10c. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e MR.

40.00

553 * 1912 – Ceres. Mf215j, 10c tijolo, papel acetinado, denteado 15x14 em sobrescrito circulado registado 
em Lisboa (01.04.20) para pagar o porte simples para cartas circuladas internamente com o peso até 
20g (4c) + prémio de registo (6c). Por não se ter encontrado o destinatário foi devolvido ao remetente. 
Selo perfurado com “SAN – SEGUROS A NACIONAL”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

554 Lote 1912 – Ceres. Mf214/215, 8c ardósia + 10c tijolo. Lote com 7 selos e um par horizontal com 
diferentes variedades de clichés. Acompanham desenhos de Eduardo Silva.

20.00

555 PRV 1912 – Ceres. Mf216, 15c. Quadra de provas em lilás vermelho, não denteadas, em papel ponti-
nhado vertical com goma original sem charneira. Presumivelmente selos não denteados.

30.00

556 PRV 1912 – Ceres. Mf216, 15c lilás vermelho. Lote composto por prova em papel pontinhado não den-
teada, par de provas em papel cebola não denteadas e outra em papel cebola com denteado 15x14.

20.00

557 PRV 1912 – Ceres. Mf216a, 15c. Tira horizontal de 4 provas de cor em lilás vermelho (cor aprovada), 
não denteadas, em papel pontinhado. Duas provas com ensaio de sobrecarga “AÇORES” a preto.

20.00

558 F PRV 1912 – Ceres. Mf217, 20c. Quadra de provas não denteadas em chocolate s/ verde, papel por-
celana, não gomadas. Provavelmente selos não denteados.

30.00

559 F * 1912 – Ceres. Frente de valor declarado de 910$00, com o peso de 147g, remetido da Lousã 
(22.04.13) para o Porto (29.10.13) com selos de 2 c carmim Mf210, 5c azul Mf212, 5x10c tijolo 
claro, Mf215, 3x20c chocolate s/ verde, Mf217, todos em papel porcelana, denteado 15x14, per-
fazendo o porte de 1$17 correspondente a: 20 c pelo 8.º porte do correio ordinário para cartas 
remetidas internamente com o peso de 141 a 160g + 5c pelo prémio de registo e 92c pela 46.ª 
fração do valor declarado (2c por cada fração de 20$00). MB e MR.

250.00

560 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.

25.00

561 * 1912 – Ceres. Valor declarado de 500$54, com o peso de 60g, remetido da Lousã (28.10.13) 
para o Porto (29.10.13) com selos de 2 ½ c violeta Mf211, 10c tijolo claro, Mf215, 20c chocolate 
s/ verde, Mf217 e 30c castanho s/ rosa, Mf218, todos em papel porcelana, denteado 15x14, 
perfazendo o porte de 62 ½ c correspondente a: 7 ½ c pelo 3.º porte do correio ordinário para 
cartas remetidas internamente com o peso de 41 a 60g + 5c pelo prémio de registo e 50c pela 
25.ª fração do valor declarado (2c por cada fração de 20$00). Exemplar sem defeitos nem re-
parações. MB e MR.

40.00
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562 ««« 1912 – Ceres. Mf219b, 50c laranja vermelho s/ laranja, papel porcelana colorido médio, den-
teado 15x14. Quadra original, sem sinal de charneira. Exemplar com boa cor, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 340,00.

40.00

563 F ««« 1912 — Ceres. Mf219c, 50c, denteado 12x11 ½, papel porcelana colorido espesso. Quadra. 
Exemplar muito raro com goma original e com os dois primeiros selos com sinal de charneira e 
dois inferiores sem charneira. Exemplar sem reparações com dois ligeiros pontos de óxido no 
verso. Valor de catálogo € 1.670,00.

100.00

564 F («) 1912 – Ceres. Mf219c, 50c laranja s/ salmão, papel porcelana colorido espesso, denteado 12x11 
½. Quadra com goma não original, com sinal de charneira nos selos superiores. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.060,00.

100.00

565 («) 1912 – Ceres. Mf219c, 50c laranja vermelho s/ laranja, papel porcelana colorido espesso, den-
teado 12x11 ½. Quadra com goma não original, com sinal de charneira nos selos superiores. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.060,00.

100.00

566 F * 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 correspon-
dente a: 10 c pelo 4.º porte do correio 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.

150.00

567 F * 1912 – Ceres. Valor declarado de 700$00 com peso de 90g remetido de Carregal do Sal 
(22.08.14) para o Porto (23.08.14) com selo de 2 ½ c violeta Mf211, 5c azul escuro Mf212, 30c 
castanho s/ rosa Mf218 e 50c laranja s/ salmão Mf219, num total de 87 ½ c correspondente a: 12 
½ c pelo 5.º porte para cartas circuladas internamente com o peso de 81 a 90g + 5c pelo prémio 
de registo + 70c pela 32.ª fração do valor declarado (2c por cada fração de 20$00). Exemplar 
com ligeiros defeitos no sobrescrito e no selo de 30c. B e MR.

250.00

568 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.

30.00

569 Lote 1912 – Ceres. Mf216/217/220, 15c lilás vermelho + 20c chocolate s/ verde + 1E verde s/ azul. 
Lote com 7 selos com diferentes, um par e uma quadra, com diferentes variedades de clichés. 
Acompanham desenhos de Eduardo Silva.

35.00

570 Lote 1912 – Ceres. Lote composto por dezenas de folhas de exposição com selos novos (com e sem charneira), 
usados, isolados ou em múltiplos, com estudo de papéis e denteados, assim como sobrescritos e postais 
ilustrados circulados. Remanescente de coleção especializada da 1.ª emissão tipo Ceres. Lote a ver.

300.00

571 F 8 1917/20 – Ceres. Mf221, 1 c castanho, papel pontinhado, denteado 15x14 obliterado com marca 
nominativa ferroviária, batida a preto de “S. MAMEDE”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

572 * 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Alcobaça (19.01.19) para o 
Porto com selos de 1 ½ c verde escuro, Mf222 e 2c laranja, Mf223, ambos em papel pontinhado, 
denteado 15x14 para pagar o porte simples para cartas circuladas internamente com o peso até 
20g. Selo de 1 ½ com variedade de cliché MM IX (x80). Acompanha desenho de Eduardo Silva.

20.00

573 PI 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf222a, 1 ½ c verde escuro, papel acetinado, denteado 
12x11 ½. Tira horizontal de 4 selos em postal ilustrado circulado de Vidago (16.09.21) para o 
Luso (17.09.21), perfazendo 6c para pagar o porte simples de bilhetes postais ilustrados. Selo 
com variedade de cliché MM X (x80). Acompanha desenho de Eduardo Silva.

20.00

574 ««« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF223b, 2c laranja, papel liso espesso, denteado 15x14. 
Par horizontal com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com variedade 
de cliché MM XXXVII (x60) no primeiro selo. Acompanha desenho de Eduardo Silva.

20.00

575 PI 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf223b, 2c laranja, papel liso, denteado 15x14 em postal ilustra-
do circulado de Coimbra (30.08.19) para Lisboa. Franquiado com bilhete-postal simples em vez de bilhe-
te postal ilustrado foi porteado com o dobro do porte em falta com selo de 2c lilás vermelho MF POR23.

15.00

576 «« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF223h, 2c, papel cartolina, denteado 12x11 ½. Lote 
com dois exemplares nas cores laranja e laranja claro, com goma original e sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 290.00.

30.00

577 F 8 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores * GREVE DOS CORREIOS. Mf223n, 2c laranja, papel ponti-
nhado vertical, amarelado, denteado 12x11 ½, obliterado com carimbo batido a violeta “GOVERNO 
CIVIL / VIANA DO CASTELO”. Exemplar muito bonito sem defeitos nem reparações. MR.

30.00

578 F 8 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf223b, 2c laranja, papel liso, denteado 15x14. Tira 
horizontal de 3 selos obliterado com carimbo nominativo batido a preto “CABEÇAES”. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

25.00
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579 FRG 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf223k, 2c laranja papel pontinhado horizontal. Tira horizontal de 
5 selos em grande fragmento de sobrescrito circulado de Valega (16.04.21) para Vila da Feira (17.04.01 
– erro de datador) com trânsito por Ovar (16.04.21). Carimbo tipo francês batido a preto de “VALEGA”.

20.00

580 F PI 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf223l, 2c laranja, papel liso, denteado 15x14. Três 
selos em postal ilustrado circulado do Funchal (15.01.21) para Lisboa. No verso carimbo batido 
a violeta “COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO / PAQUETE / BEIRA / LISBOA / 15 JAN. 
1920” (erro no datador pois não se alterou o ano). Um dos selos com variedade cliché MM XIX 
(x40). Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

581 CNT 1912/24 – Ceres. Novas taxas e cores. Cinta de jornais circulada registada de Lisboa (04.08.25) 
para Demerara (29.08.25) com trânsito por New York (15.08.25) com selos de 2c Mf223, 10c 
Mf215 e 1E Mf288 no total de 1$12 para pagar 40c pelo prémio de registo e 72c pelo 6.º porte 
de jornais remetidos para o estrangeiro. MB e R.

50.00

582 F PI 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf223l, 2c laranja, papel amarelado, pontinhado verti-
cal em postal ilustrado circulado de Braga (16.12.20) para o Porto (17.02.20). Franquiado com 
bilhete-postal simples em vez de bilhete postal ilustrado foi porteado no verso, com o dobro do 
porte em falta com selo de 2c lilás vermelho MF POR23. Carimbo batido a preto, tipo EUGENE 
DAGUIN de BRAGA. Acompanha desenho de Eduardo Silva.

60.00

583 * 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado registado em Lisboa (13.01.18), 
com selo de 2c laranja, denteado 15x14, Mf223 e selo de 7 ½ c azul escuro, denteado 15x14, 
Mf229 no total de 9 ½ c para pagar 2 ½ c pelo porte simples de cartas circuladas internamente 
com peso até 20g, 5c pelo prémio de registo e 2c pela taxa de última hora. Selos com perfuração 
“SAN – COMPANHOA DE SEGUROS A NACIONAL”.

25.00

584 ««« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf223, 2c carmim, papel pontinhado horizontal, denteado 
15x14. Não catalogado como pontinhado horizontal.

30.00

585 F PI 1912/22 – Ceres. Novas taxas e cores. Postal ilustrado lançado a bordo de paquete em Lisboa 
para Buenos Aires com par de selos de 3c carmim, denteado 15x14, Mf224 + selo de 10c laranja 
vermelho, denteado 12 x 11 ½, Mf215 e selo no verso de 20c chocolate, denteado 12x11 ½ perfa-
zendo o porte de 36c para pagar o porte simples de bilhetes postais simples remetidos para o es-
trangeiro. Carimbo do paquete da Koninklijke Hollandsche Llojd, batido a violeta “S. S. GELRIA”.

75.00

586 * 1912/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (02.08.20) para Ber-
na (06.08.20) com elos de ½ c preto, Mf207, papel azulado, denteado 15x14, 1c castanho denteado 
15x14, Mf221 e 4 selos de 3c carmim, papel pontinhado, denteado 15x14, para pagar: 7 ½ c pelo 
porte simples para cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g e 6c pelo prémio de registo.

20.00

587 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.

25.00

588 F * 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mr225a, 3 ½ c verde claro, papel liso, denteado 15x14 
em sobrescrito lançado a bordo de paquete português para Lisboa (11.05.49) para pagar o porte 
simples de cartas circuladas internamente com peso até 20g. Carimbo do paquete batido a 
violeta no verso “COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO / PAQUETE ÁFRICA”. Acompanha 
desenho do carimbo da autoria de Eduardo Silva. MB e R.

60.00

589 PI 1917/22 – Ceres. Novas taxas e cores. Postal ilustrado circulado de Faro (11.06.22) para Lisboa 
com selo de 2c laranja, papel pontinhado, denteado 12x11 ½, Mf223n, selo de 3c azul, papel 
acetinado, denteado 15x14, Mf235e e 4c verde, papel acetinado, denteado 15x14, Mf226i, com 
variedade de cliché MM VII (x15) no total de 9c, para pagar: 6c pelo porte simples de bilhetes 
postais ilustrados e 3c pela taxa de última hora. Acompanha desenho de Eduardo Silva.

20.00

590 F 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, denteado 12x11 ½ com variedade de cliché MM XXVIII “4 GROSSO”, Mf226e. Exem-
plar 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.

125.00

591 F « 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf226e, 4c verde, papel liso, denteado 12x11 ½ com va-
riedade de cliché MM XXVII (x800) dito “4 GROSSO”. Exemplar sem goma e vestígios de óxido 
no verso. Valor de catálogo € 360,00. Acompanha desenho de Eduardo Silva.

70.00

592 * 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado registado de Viseu (25.10.20) para a 
Alemanha com selos de 1c castanho, 2c laranja, 3c carmim e par de 4c verde, todos em denteado 
15x14, com a franquia total 14c para pagar o porte simples para cartas remetidas para o estrangeiro 
com peso até 20g (8c) e o prémio de registo (6c). Censurado por cinta da censura alemã.

25.00

593 F * 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf226a, 4c verde, denteado 15x14, papel liso médio. 
Dois selos em carta circulada de Lisboa para Liverpool para pagar o porte simples para cartas 
remetidas para o estrangeiro com o peso até 20g. Sobrescrito obliterado com os dois tipos 
diferentes de carimbos da GREVE DOS CORREIOS, batidos a violeta “CONFEDERAÇÃO PA-
TRONAL / GREVE / CORREIOS / 1920 / LISBOA – PORTUGAL”. B e R.

100.00
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594 «««/«« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf226c, 4c verde, papel azulado, denteado 15x14. Qua-
dra. Exemplar com goma original, com charneira nos selos superiores e sem charneira nos selos 
inferiores, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 150.00.

25.00

595 F 8 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. GREVE DOS CORREIOS. Mf226k, 4c verde amarelo, 
papel amarelado pontinhado vertical, denteado 15x14. Exemplar usado, sem defeitos nem re-
parações, obliterado com carimbo batido a azul “GUARDA NACIONAL REPUBLICANA / BATA-
LHÃO N.º ? / 1.ª COMPANHIA”. B e MR.

30.00

596 F 8 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. GREVE DOS CORREIOS. Mf226k, 4c verde amarelo, papel 
amarelado pontinhado vertical, denteado 15x14. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, obli-
terado com carimbo batido a violeta “GOVERNO CIVIL / VIANA DO CASTELO”. B e MR.

25.00

597 8 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf226e, 4c verde amarelo, papel liso, denteado 12x11 
½ com variedade de cliché MM XXVII (x800) dito “4 GROSSO” em fase inicial. Exemplar usado 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 250,00.

30.00

598 * 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.

25.00

599 F FRG 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Fragmento de carta com selo de 2c laranja, papel liso, 
denteado 12x11 ½, Mf223b e dois selos de 4c verde, papel liso, denteado 12x11 ½, obliterados 
com carimbo oval batido a preto “ESTAÇÃO TELEGRAFO POSTAL / CHAMUSCA”.

25.00

600 ««« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf226f, 4c verde, papel cartolina, denteado 15x14. Quadra. 
Exemplar com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 320,00.

40.00

601 ««« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf228, 6c lilás rosa, PAPEL PARAFINADO, denteado 12x11 ½. Par 
horizontal com goma original sem charneira e sem defeitos nem reparações. Tipo de papel não catalogado.

20.00

602 F FRG 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf226, 6c lilás rosa claro, papel pontinhado vertical, 
denteado 15x14. Par horizontal em fragmento obliterado com carimbo batido a preto “CORREIO 
E TELE. / JARDIM ZOOLOGICO / 18 JUNHO 1922”. B e MR.

25.00

603 PI 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf228b, 6c lilás rosa claro, papel pontinhado vertical, 
denteado 12x11 ½. Tira horizontal com 3 selos em postal ilustrado circulado Bussaco (06.08.21) 
para Lourenço Marques / Moçambique para pagar o porte simples para bilhetes postais simples 
remetidos para as colónias portuguesa. Exemplar sem defeitos nem reparação. MB e R.

20.00

604 ««« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf229b, 7 ½ c azul, papel liso, denteado 12x11 ½. Bloco com 8 selos, 
canto de folha com diversas variedades de cliché não catalogadas. Acompanha desenho de Eduardo Silva.

15.00

605 F 8 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf229, 7 ½ c azul, papel pontinhado vertical, denteado 
15x14. Tira horizontal com 3 selos, obliterados com carimbo batido a preto “CABEÇAES”. R.

25.00

606 F * 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. GREVE DOS CORREIOS. Mf229, 7 ½ c azul, papel 
pontinhado vertical, denteado 15x14 em sobrescrito circulado de Lisboa para Paris, obliterado 
com carimbo batido a violeta “CONFEDERAÇÃO PATRONAL / GREVE / CORREIOS / 1920 / 
LISBOA – PORTUGAL”. B e R. Acompanha desenho do carimbo da autoria de Eduardo Silva.

75.00

607 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

608 * 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 circu-
ladas para o estrangeiro com o peso até 20g.

15.00

609 * 1912/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Beja (10.09.21) para a Messe-
jana 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

610 «««/«« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf230, 12c cinzento violeta, papel pontinhado vertical, 
denteado 15x14. Quadra. Exemplar com goma original sem charneira com exceção do 2.º selo 
com charneira, sem defeitos nem reparações e com variedade de cliché no primeiro selo MM II 
(x15). Acompanha desenho de Eduardo Silva.

20.00

611 F * 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf231, 13 ½ c azul cinzento claro, papel pontinhado 
vertical, denteado 12x11 ½, em sobrescrito circulado registado de Marmelete (17.09.20) para a 
Áustria, com trânsito por Lisboa (20.09.20) para pagar o porte simples e prémio de registo para 
cartas circuladas para o estrangeiro com o peso até 20g. Carimbo circular datado tipo 1880 
batido a preto de “MARMELETE”. MB e R.

40.00
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612 F * 1917/23 – Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado registado da estação postal de Car-
los Alberto / Porto (18.01.24) para a Áustria com quadra de 2c laranja, Mf223, tira horizontal de 
3 selos de 13 1/2c, Mf231, tira horizontal de 3 selos de 14c, Mf232, selo de 50c laranja Mf244 e 
1E azul, Mf258, perfazendo o porte de 2$40,5 correspondente a: 80c pelo primeiro porte + 1$20 
pelos 2.º, 3.º e 4.º portes para cartas com o peso entre 61 e 80g + 40c pelo prémio de registo + 
½ c excesso de porte. Exemplar bonito e raro sem defeitos nem reparações.

75.00

613 PI 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Postal ilustrado circulado para o Porto (25.06.23) com selo de 1c 
castanho, denteado 12x11 ½, Mf221 e selo de 14c azul s/ amarelo, papel porcelana colorido, denteado 
12x11 ½, MF232, para pagar o porte para bilhetes postais simples circulados em Portugal. B e R.

40.00

614 F «««/«« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf233a, 20c castanho s/ salmão, papel porcelana colorido, 
denteado 12x11 ½. Quadra. Exemplar com goma original com charneira nos selos superiores e sem 
charneira nos selos inferiores, sem defeitos nem reparações. MB e MR. Valor de catálogo € 4.640,00.

1.200.00

615 F FRG 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf233a, 20c castanho s/ salmão, papel porcelana co-
lorido, denteado 12x11 ½. Par horizontal sobre fragmento, obliterado com carimbo de Lisboa 
(20.02.20). MB e MR.

250.00

616 F «« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf233a, 20c castanho s/ salmão, papel porcelana, den-
teado 12x11 ½. Exemplar novo com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 920,00.

175.00

617 F 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.

100.00

618 8 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf233a, 20c castanho s/ salmão, papel porcelana colorido, 
denteado 12x11 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

619 ««« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf233, 20c castanho s/ salmão, papel porcelana colori-
do. Lote composto por bloco de 6 selos (3x2) com o denteado ligeiramente deslocado e alguns 
ligeiros pontos de óxido no verso e selo isolado com o denteado muito deslocado. Todos com 
goma original sem sinal de charneira. 

50.00

620 F ««« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf233, 20c castanho s/ salmão, papel porcelana colorido, 
denteado 15x14. Bloco horizontal com 10 selos (5x2) com goma original sem charneira, com 
quatro muito ligeiros pontos de óxido no verso, sem reparações. Valor de catálogo € 780.00.

100.00

621 «««/8 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf233, 20c castanho s/ salmão, papel porcelana colorido, 
denteado 15x14. Lote composto por selo novo com goma original sem charneira e par horizontal 
usado com variedade de cliché MMVII (x9) no primeiro selo. Acompanha desenho de Eduardo Silva. 

20.00

622 F * 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Valor declarado de 1.280 francos, com o peso de 17g, 
remetido de Lisboa (23.01.20) para Genève (28.01.20) com trânsito por Madrid (25.01.20) e 
Lyon (27.01.20) com selos de ½ c preto, papel azulado, denteado 15x14, Mf2073, 3c carmim 
papel pontinhado denteado 15x14, Mf224 e 2x20c castanho s/ salmão, papel porcelana colorido, 
denteado 15x14, Mf233 para pagar: 7 ½ c pelo porte simples para cartas remetidas para o es-
trangeiro com o peso até 20g + 6c pelo prémio de registo e 30c pelo valor declarado. NB e MR.

250.00

623 ««« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf234, 30c castanho s/ amarelo, papel porcelana co-
lorido, denteado 15x14. Bloco com seis selos (3x2), bordo de folha, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 264,00.

30.00

624 ««« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf234, 30c castanho s/ amarelo, papel porcelana colori-
do, denteado 15x14. Bloco com 50 selos (meia folha) com goma original sem sinal de charneira, 
sem defeitos 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.

300.00

625 F * 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Torres Vedras (24.08.26) para 
Lisboa (25.08.26) com selo de 30c castanho s/ amarelo, papel porcelana colorido, denteado 
15x14, Mf234, 6c lilás rosa, Mf228 e par de 2c amarelo, Mf276 para pagar o porte simples (40c) 
para cartas circuladas em Portugal com peso até 20g. Obliterados com carimbo comemorativo. 
Acompanha desenho de Eduardo Silva.

50.00

626 Lote 1912 – Ceres. Lote composto por dezenas de folhas de exposição com selos novos (com e sem 
charneira), usados, isolados ou em múltiplos, variedade de clichés, com estudo de papéis e 
denteados, assim como sobrescritos e postais ilustrados circulados. Remanescente de coleção 
especializada da 2.ª emissão tipo Ceres. Lote a ver.

500.00

627 ««« 1923 — Ceres. Novas taxas e cores. Mf257, 75c, lilás rosa. Bloco horizontal com 10 selos (5x2). 
Exemplar com goma original, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 420,00.

40.00

628 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.

40.00
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629 F ««« 1929 — Ceres, com sobrecarga “Revalidado”. Mf488f, 10C tijolo, em denteado 15x14. Bloco hori-
zontal com 10 selos (5x2) com goma original sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. 
Maior bloco conhecido e exemplar de grande raridade. Valor de catálogo € 8.000,00. MB e MR

900.00

630 F PRV 1911 – Imposto Postal “ASSISTÊNCIA” * Emissão projetada para o primeiro selo de assistência. 
Desenho original de José Sérgio de Carvalho e Silva, o mesmo gravador dos selos tipo Ceres, a 
tinta da china e aguarelado, com a efígie do Dr. Manuel de Arriaga (1.º Presidente da República) 
ao centro. Desenho não aprovado porque a efígie presidencial era uma tradição dos selos do 
período monárquico. Exemplar muito raro com ligeiros defeitos reparados.

250.00

631 F PRV 1912 – Ceres, com sobrecarga ASSISTÊNCIA. Mf Ip3, 1c verde escuro, papel porcelana, den-
teado 15x14. Ensaio da sobrecarga a preto. Referenciado no catálogo Mundifil. B e R.

25.00

632 PI 1912 – Ceres, com sobrecarga “ASSISTÊNCIA”. Mf Ip3, 1c verde escuro, papel porcelana, denteado 
15x14 em postal ilustrado circulado de Beja (02.06.16) para o Porto (06.06.16). Exemplar sem defeitos 
nem reparações com selo do imposto postal usado como de recurso de selo do serviço postal. R.

20.00

633 * 1912 – Ceres + Imposto Postal * Ceres com sobrecarga ASSISTÊNCIA. Sobrescrito de reduzidas 
dimensões, circulado aberto como impresso de Lisboa (24.12.16) para Tortosendo (25.12.16) 
com selo de ½ c preto. papel pontinhado, denteado 15x14, Mf207b e selo do imposto postal de 
1c verde escuro, papel porcelana, denteado 15x14, devido no período obrigatório, Mf IP3.

25.00

634 * 1912 – Ceres + Imposto Postal * Ceres com sobrecarga ASSISTÊNCIA. Postal ilustrado circulado 
de Unhais da Serra (04.10.13) para Tortosendo (04.10.13) com selo de1 c verde escuro papel por-
celana, denteado 15x14 e variedade de cliché MM XXXIV (x30), Mf208 e selo do imposto postal de 
1c verde escuro, papel porcelana, denteado 15x14, devido no período obrigatório, Mf IP3.

20.00

635 F IC 1912 – Ceres * Sobrescritos + Imposto Postal * Ceres com sobrecarga ASSISTÊNCIA. Inteiro postal 
sobrescrito de 2 ½ c violeta escuro, papel camurça rosado, corte I, circulado do Porto (26.12.14) para 
Lisboa (27.12.14) com selo do imposto postal de 1c verde escuro, papel porcelana, denteado 15x14, 
devido no período obrigatório, Mf IP3. Marca de dia “CAMINHO DE FERRO CENTRAL / PORTO).

40.00

636 «««/«« 1912 – Ceres, com sobrecarga “ASSISTÊNCIA”. Mf IP4, 2c carmim, papel porcelana, denteado 
15x14. Bloco com 6 selos (3x2). Quatro selos com charneira e dois selos sem charneira. Exem-
plar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 160,00.

18.00

637 «««/«« 1912 – Ceres, com sobrecarga “ASSISTÊNCIA”. Mf IP4, 2c carmim, papel porcelana, denteado 
15x14. Bloco com 12 selos (4x3), com variedade cliché no segundo selo, não catalogada por 
MM. Seis selos com charneira e seis selos sem charneira. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 360,00.

40.00

638 F PI 1912 – Ceres + Imposto Postal * Ceres com sobrecarga ASSISTÊNCIA. Postal ilustrado circulado como 
impresso de Carvalhos (04.10.17) para o Porto (05.10.17) com par de selos de ¼ c sépia escuro, papel 
pontinhado, denteado 15x14, Mf206c e selo do imposto postal de 2c carmim, papel porcelana, denteado 
15x14, Mf IP4, utilizado no período obrigatório, mas com excesso de porte em vez de 1c. B e MR.

75.00

PROVAS E ENSAIOS
     Portugal

639 F PRV 1870/71 — D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Desenho e gravura de Frederico Augusto 
de Campos. Par horizontal, bordo de folha, de provas de 15 reis em canto de folha na cor azul, 
não denteadas, em papel porcelana. Não catalogada por OM. MB e MR.

20.00

640 F PRV 1880 — D. Luís I, de perfil. Desenhos e gravuras de João Pedroso Gomes da Silva. Tipo III. Par 
horizontal, bordo de folha, de provas, canto de folha de 25 reis em cinzento-ardósia, não dentea-
das, em papel esmalte. OM141.

20.00

641 F PRV 1880 — D. Luís I, de perfil. Desenhos e gravuras de João Pedroso Gomes da Silva. Tipo III. Par 
horizontal, bordo de folha, de provas, canto de folha de 25 reis em lilás vermelho, não denteadas, 
em papel esmalte. OM140.

20.00

642 F PRV 1882 – D. Luís I de frente. Desenhos e gravuras de Eugène Mouchon (efígie) e Venâncio Pedro 
de Macedo Alves (cercaduras). Tipo aprovado. Mf56, 5 reis. Bloco com 8 provas de cor em preto 
cinzento, papel liso, não denteados. OM224.

50.00

643 F PRV 1881 – D. Luís I de frente. Desenhos e gravuras de Eugène Mouchon (efígie) e Venâncio Pedro de Mace-
do Alves (cercaduras). Tipo aprovado com 8 bolas e com legenda CORREIOS E TELEGRAPHOS. Mf57, 
25 reis. Prova de cor em verde, não denteada, papel porcelana, em canto de folha. OM190.

12.00

644 F PRV 1882 — Taxa de Telegramas. Desenho e gravura de Frederico Augusto de Campos. Par ho-
rizontal, bordo de folha, de provas de 2 reis, em canto de folha, na cor preto-cinzento, papel 
porcelana. OM287. MB e R.

15.00

645 F PRV 1884 — D. Luís I, de frente. Desenhos e gravuras de Eugène Mouchon. Tipo XII. 25 reis. Par 
horizontal na cor violeta, não denteada, bordo de folha, em papel porcelana. OM284.

20.00
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646 F PRV 1884/87 – D. Luís I. De frente. Desenho e gravuras de Eugène Mouchon e de Venâncio de Ma-
cedo Alves. Prova de cor da taxa de 500 reis, em preto, não denteada, bordo de folha, em papel 
porcelana. OM248. B e R.

30.00

647 F PRV 1907 – D. Carlos I. Emissão projetada. Tipos aprovados. Desenhos de J. Carlos de Lacerda e 
gravura de Domingos Alves do Rego. Tipo V. Efígie e cercadura. OM970, 500 reis verde e preto. 
Prova não denteada em papel porcelana.

25.00

648 F PRV 1907 – D. Carlos I. Emissão projetada. Desenho de Armando Pedroso Gomes da Silva. Tipo V. 
Efígie e cercadura, tipo aprovado, “holandês”. OM970, 500 reis verde e preto. Prova de cor não 
denteada em papel porcelana. 

44.00

649 PRV 1895 – D. Carlos I Mouchon. Par horizontal de provas de cor em carmim sobre papel amarelado, 
em canto de folha, não denteados, sem a impressão da taxa.

15.00

650 PRV 1895/96 – D. Carlos I. Prova de cor em laranja, denteada, com a taxa de 25 reis. Cor não apro-
vada para esta taxa.

10.00

651 F PRV 1895/96 — D. Carlos I Mouchon. Tira horizontal de 3 provas não denteadas, na cor verde-azul, 
sem impressão do valor, em papel liso amarelado.

20.00

652 F PRV 1895 – D. Carlos I Mouchon. Mf139, 500 reis. Prova de cor em castanho e preto, não denteada, 
sobre papel levemente pontinhado. Cores não aprovadas. OM503

35.00

653 PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Mf153, 75 reis. Prova 
de cor em sépia-verde oliva, denteada, bordo de folha, com sobrecarga “WATERLOW & SONS 
LD / SPECIMEN” a azul.

24.00

654 F PRV 1910 – D. Manuel II. Mf157, 5 reis. Prova de cor em carmim rosa, não denteada, em papel por-
celana médio. Cor não aprovada para esta taxa.

34.00

655 F PRV 1912 – Ceres. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de Car-
valho e Silva. Tipo aprovado. OM 1411a violeta sobre bloco de cartolina medindo 44x53mm, não 
denteado, sem abertura da taxa no cunho. MB e MR.

40.00

656 F PRV 1912 – Ceres. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de 
Carvalho e Silva. Tipo aprovado. OM 1422d, 2 ½ c, violeta sobre bloco de cartolina medindo 
44x53mm, não denteado, com abertura da taxa no cunho. MB e MR.

40.00

657 F PRV 1926/28 – Emissão projetada. Descobrimentos portugueses. Gravura de P. Gilardi, impressão C 
& C Banconote Milano (Itália). Não aprovados. Lote com 3 provas de 5c (Torre de Belém), 10c 
Descoberta do Brasil * Pedro Álvares Cabral e 15c Vasco da Gama.

50.00

658 PRV 1931 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Fragoso. Lote composto por 
4 provas de cor da taxa de 40c em preto s/ azul, carmim s/ creme, verde escuro s/ verde claro e 
laranja s/ rosa, com largas margens não denteadas, em papel porcelana colorido.

20.00

659 F PRV 1931 — 7.º Centenário da Morte de S. António. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso. MF531, 
15c. Lote com três provas de cor (verde-oliva, verde-azul e verde), não denteadas, em papel liso 
médio. Não catalogadas por OM. MB e R.

25.00

660 F PRV 1931 — 7.º Centenário da Morte de S. António. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso. MF531, 
15c. Lote com três provas de cor (verde-amarelo, amarelo e ardósia), não denteadas, em papel 
liso médio. Não catalogadas por OM. MB e R.

25.00

661 F PRV 1931 — 7.º Centenário da Morte de S. António. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso. MF531, 
15c. Lote com três provas de cor (vermelho, lilás-vermelho e vermelho-castanho claro), não 
denteadas, em papel liso médio. Não catalogadas por OM. MB e R.

25.00

662 F PRV 1931 — 7.º Centenário da Morte de S. António. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso. MF531, 
15c. Lote com três provas de cor (laranja-vermelho, bistre claro e verde-oliva claro), não dentea-
das, em papel liso médio. Não catalogadas por OM. MB e R.

25.00

663 F PRV 1931 — 7.º Centenário da Morte de S. António. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso. MF531, 
15c. Lote com três provas de cor (sépia claro, castanho e magenta), não denteadas, em papel 
liso médio. Não catalogadas por OM. MB e R.

25.00

664 F PRV 1937 – 4.º Centenário da Morte de Gil Vicente. Mf 578. Lote com duas provas de cor (laranja e carmim-
-rosa), não denteadas, em papel liso médio (não aprovado). Não catalogadas por OM. MB e R.

20.00

665 F PRV 1937 — 4.º Centenário da Morte de Gil Vicente. MF 578, 1$00. Prova de cor em verde-amarelo, 
não denteadas, em papel liso levemente pontinhado e amarelado (não aprovado). Não catalo-
gadas por OM. MB e R.

10.00
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666 F PRV 1944 – Emissão comemorativa do 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Tipo I (Efígie). 
Prova de cor em vermelho, não denteada em papel liso, sem abertura da taxa no cunho. OM2394.

24.00

667 F PRV 1948 – 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. Prova de luxo do cunho da taxa de 
#30, em preto, em bloco gravado em talhe doce, medindo 119x95mm, com inscrição manuscrita 
“6.ª” e assinatura do gravador “Renato”. MB e R.

25.00

668 F PRV 1950 – 4.º Centenário da Morte de S João de Deus. Mf727, 2E. Prova de luxo do cunho, im-
presso em talhe doce a preto, sobre bloco medindo 111x162mm, papel esmalte espesso, com 
inscrições manuscritas “2$00 n.º 7 / Renato”.

38.00

669 F PRV 1951 – 1.º Centenário do Nascimento de Guerra Junqueiro. Mf 729/30. Série completa em pares 
horizontais de provas de cor, não denteadas, nas cores aprovadas, com goma. B e R.

25.00

670 F PRV 1952 – Museu Nacional dos Coches. Prova de cor em verde-escuro, com desenho aprovado 
para a taxa de 1$00 (Século XVIII), não denteada, em bloco de papel liso medindo 70x58mm, 
sem abertura da taxa no cunho. B e R.

55.00

671 PRV 1952 – 3.º Aniversário da OTAN. Mf749, 1$00. Prova de cor em verde escuro e verde claro (cor 
aprovada), não denteada, papel liso gomado.

18.00

672 F PRV 1952 – 4.º Centenário da Mortes de S. Francisco Xavier. Mf759. Prova de cunho, impressa em talhe 
doce, em bloco de cartão medindo 69x86mm em violeta-vermelho. Cor não aprovada. MB e R.

28.00

673 F PRV 1952 – 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier. Prova de luxo e de cunho, da taxa de 
1E, em bloco medindo 68x96mm, não denteada, em lilás-vermelho, gravada a talhe doce, sobre 
papel esmalte. MB e R.

25.00

674 F PRV 1953 — Centenário do Selo Postal Português. Mf791, 4$50. Lote de 12 provas de cor todas diferentes, 
denteadas. Todas na taxa de 4$50, COM FILETE sob as legendas laterais. MB e MR. Conjunto único.

200.00

675 F PRV 1954 – 150.º Aniversário da Fundação da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. Mf795, 
1$50. Prova de cor em azul e cinzento, denteada em papel esmalte. Cores não aprovadas.

20.00

676 F PRV 1954 – Campanha de Educação Popular. Mf 796/799. Série completa em pares verticais de 
provas de cor, não denteadas, nas cores aprovadas, com goma. B e R.

35.00

677 F PRV 1955 – 1.º Centenário do Telégrafo Elétrico em Portugal. Mf816/817, 2$30 e 3$50. Lote com dois 
pares verticais de provas não denteadas, nas cores aprovadas, sobre papel esmalte, bordos de folha.

38.00

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

120.00

679 F PRV 1964 – 1.º Centenário do Sameiro. MF 931/933. Quatro desenhos aguarelados, montados em fo-
lha 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.

150.00

680 F PRV 1964 – 1.º Centenário do Diário de Notícias. Mf943, 1$00 Prova de cor com fundo em azul, den-
teada, bordo de folha, papel esmalte. Cor não aprovada.

26.00

681 F PRV 1964 – 1.º Centenário do Diário de Notícias. Mf943, 1$00. Prova de cor em vermelho, castanho 
e creme, denteada, bordo de folha, em papel esmalte sem goma.

10.00

682 PRV 1968 – Bento de Goes. Mf 1020/21. Série completa em quadras, canto de folha com a sobrecar-
ga a vermelho “PROVA”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

683 PRV 1968 – Bento Góis. Mf 1020/21. Série completa em folhas de 50 selos cada, com a sobrecarga 
a vermelho “PROVA”. Provavelmente único conjunto conhecido de provas em folhas completas.

400.00

684 PRV 1973 – Mês Internacional do Coração. Lote composto por par de provas de 1$00 em violeta 
e vermelho e prova isolada de 9$00 em castanho e vermelho, não denteadas, papel esmalte.

30.00

685 PRV 1998 – 500 Anos da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Mf. FM12A. Folha miniatura com 
traço oblíquo a preto sobre os selos. Espécimes distribuídos gratuitamente para a imprensa escrita.

15.00

686 F PRV 1943 – Correio Aéreo. Tipo Hélice. Mf CA7, 10$00. Prova em vermelho, não denteada, em bloco 
medindo 67x51mm, papel liso espesso. B e R.

10.00

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

75.00
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688 PRV 1920/22 – Encomendas Postais. Comércio e Indústria. MF EP8, $60. Par vertical de provas de 
cor em azul (cor aprovada para este valor), não denteadas em papel cebola.

10.00

689 PRV 1915/25 – Imposto postal. Para os Pobres. Mf7, 1ctv. Prova de cor em castanho lilás-vermelho 
(cor não aprovada pare esta taxa, não denteada em papel levemente pontinhado. OM9. B e R.

24.00

690 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.

20.00

691 F PRV 1899/1910 – Porte Franco * União dos Atiradores Civis Portugueses. Armas cruzadas. Prova de cor 
em ardósia e laranja, sobre cartão calandrado, não denteado. Cores não aprovadas. OM1. MB e R.

55.00

692 PRV 1927 – Porte Franco. Sociedade de Geografia de Lisboa. Emblema da Sociedade sem coroa. 
Mf SGL8. Prova de cor em verde (cor aprovada), não denteada, papel porcelana com goma.

24.00

693 PRV 1919 – Não emitidos. Escudo Nacional Monárquico. Mf NE 1/4. Série completa de provas não 
denteados, nas cores aprovadas.

10.00

694 PRV 1919 – Escudo Nacional Monárquico. Não emitidos. Prova de cor de 20 reis em amarelo, não 
denteada, papel liso médio. Valor de catálogo € 100,00.

15.00

     Distritos postais insulares

695 PRV 1895 — D. Carlos I Mouchon. Açores, Madeira e Distritos Postais. Lote composto por quadra e 
selo isolado de provas não denteadas, na cor laranja, papel liso e gomadas. B e R.

12.00

     Ultramar

696 PRV Ultramar * Colónias de África * Angola, Congo, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e Moçambique, Louren-
ço Marques, Inhambane e Zambézia. 1898 – D. Carlos I tipo Mouchon. Tira horizontal com 4 provas não 
denteadas, em carmim sobre papel amarelado gomado, sem impressão da taxa e legenda.

25.00

697 F PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Folha miniatura com 8 selos de 
Portugal (2), Açores, Madeira, África, Índia, Macau e Timor, da taxa de 2 ½ reis, 1 ½ reis (Índia) e ½ avo 
(Macau e Timor), na cor verde-escuro, sem goma, papel levemente pontinhado médio, com perfurações 
de segurança e sobrecarga oblíqua a vermelho “WATERLOW & SONS LD / SPECIMEN”. MB e R.

100.00

698 F PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Folha miniatura com 8 selos 
de Portugal (2), Açores, Madeira, África, Índia, Macau e Timor, da taxa de 5 reis, 4 ½ reis (Índia) e 1 avo 
(Macau e Timor), na cor magenta, sem goma, papel levemente pontinhado médio, com perfurações de 
segurança e sobrecarga horizontal a violeta “WATERLOW & SONS LD / SPECIMEN”. MB e R.

100.00

699 F PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Folha miniatura com 8 selos de 
Portugal (2), Açores, Madeira, África, Índia, Macau e Timor, da taxa de 10 reis, 6 reis (Índia) e 2 avo (Macau 
e Timor), na cor laranja-vermelho, sem goma, papel levemente pontinhado médio, com perfurações de 
segurança e sobrecarga oblíqua a violeta e verde “WATERLOW & SONS LD / SPECIMEN”. MB e R.

100.00

700 F PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Folha miniatura com 8 selos de 
Portugal (2), Açores, Madeira, África, Índia, Macau e Timor, da taxa de 10 reis, 6 reis (Índia) e 2 avos (Ma-
cau e Timor), na cor laranja-vermelho, sem goma, papel levemente pontinhado médio, com perfurações 
de segurança e sobrecarga oblíqua a preto “WATERLOW & SONS LD / SPECIMEN”. MB e R.

100.00

701 F PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Folha miniatura com 8 selos de 
Portugal (2), Açores, Madeira, África, Índia, Macau e Timor, da taxa de 25 reis, 9 reis (Índia) e 4 avos (Ma-
cau e Timor), na cor bistre-laranja, sem goma, papel levemente pontinhado médio, com perfurações de se-
gurança e sobrecarga oblíqua a violeta e preto-cinzento “WATERLOW & SONS LD / SPECIMEN”. MB e R.

100.00

702 F PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Folha miniatura com 8 
selos de Portugal (2), Açores, Madeira, África, Índia, Macau e Timor, da taxa de 50 reis, 1Tg (Ín-
dia) e 8 avos (Macau e Timor), na cor magenta, sem goma, papel levemente pontinhado médio, 
com perfurações de segurança e sobrecarga oblíqua a violeta e preto-cinzento “WATERLOW & 
SONS LD / SPECIMEN”. MB e R.

100.00

703 F PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Folha miniatura com 
8 selos de Portugal (2), Açores, Madeira, África, Índia, Macau e Timor, da taxa de 100 reis, 
4Tgs reis (Índia) e 16 avos (Macau e Timor), na cor verde escuro, sem goma, papel levemente 
pontinhado médio, com perfurações de segurança e sobrecarga oblíqua a vermelho e preto 
“WATERLOW & SONS LD / SPECIMEN”. MB e R.

100.00

704 F PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Folha miniatura com 8 
selos de Portugal (2), Açores, Madeira, África, Índia, Macau e Timor, da taxa de 100 reis, 4 Tgs 
(Índia) e 16 avos (Macau e Timor), na cor verde-azul, sem goma, papel levemente pontinhado 
médio, com perfurações de segurança e sobrecarga horizontal a vermelho e preto “WATERLOW 
& SONS LD / SPECIMEN”. MB e R.

100.00
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705 F PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Folha miniatura com 8 selos de 
Portugal (2), Açores, Madeira, África, Índia, Macau e Timor, da taxa de 100 reis, 4 Tgs (Índia) e 16 avos 
(Macau e Timor), na cor verde-azul, sem goma, papel levemente pontinhado médio, com perfurações de 
segurança e sobrecarga oblíqua preto “WATERLOW & SONS LD / SPECIMEN”. MB e R.

100.00

706 F 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.

200.00

707 F PRV Ultramar. Porteado. Desenho comum a todas as colónias. Prova de cor em laranja, sem impres-
são da taxa e legenda, não denteada, em papel liso.

25.00

     Congo

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

25.00

     Guiné

709 F PRV 1886 – D. Luís I. Mf24, 5 reis. Lote composto por par vertical de provas não denteadas na cor cinzenta 
(não aprovada) em papel porcelana + prova denteada na cor laranja (não aprovada), papel porcelana.

20.00

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

175.00

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

175.00

712 F PRV 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Prova de cunho não denteada, sem abertura da taxa, 
de tipo não aprovado, impressa a preto sobre papel porcelana fino. Exemplar com boa cor, 
sem reparações ou defeitos assinaláveis. São raras a s provas de tipos não aprovados para as 
emissões das colónias no período monárquico. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

60.00

     Índia

713 F PRV 1905 — D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. CE199, 2T s/ 2 ½ T. Folha completa com a prova da 
sobretaxa em papel branco liso. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. Único exemplar conhecido.

150.00

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

500.00

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

150.00

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

150.00

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

150.00

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

150.00

     Macau

719 F PRV 1898 - - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Mf70/77. Série completa de 
provas de cor em bordo e canto de folha, com sobrecarga “WATERLOW & SONS. Ltd / SPECIMEN”.

250.00

720 F PRV 1951 – Embarcações Típicas de Macau. Mf363/65. Série completa de provas de cor com tonali-
dades próximas dos selos originais, denteadas em papel esmaltes: 1P ultramar, 3P verde escuro 
e 5E vermelho. MB e MR.

50.00
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     Moçambique

721 F PRV 1876 – Coroa. Mf7, 100 reis. Quadra com provas de cor em cinzento, não aprovada para esta 
taxa, não denteadas, em canto de folha, papel liso. B e R.

30.00

722 F PRV 1914 – Ceres. Lote composto por 10 provas de cor, nas cores aprovadas, das taxas de ½c, 1 
½c, 2c, 2 ½c, 5c, 7 ½c, 20c, 30c, 40c e 1E, MF154, 156/60, 163/66 e 168, não denteadas, com 
margens de luxo, em papel liso e porcelana colorido.

35.00

723 PRV 1914 – Ceres. Mf163, 15c. Tira horizontal com 3 provas de cor, em rosa malva, não denteadas, 
em papel acetinado. B e R.

10.00

724 PRV 1914 — Ceres. Mf166, 40C castanho s/ rosa. Tira horizontal de 3 provas de cor não denteadas em papel 
porcelana colorido, nas cores aprovadas. Supõe-se terem sido feitas clandestinamente na Casa da Moeda.

15.00

725 PRV 1914 — Ceres. Mf168, 1E verde s/ azul. Tira horizontal de 3 provas de cor não denteadas em papel por-
celana colorido, nas cores aprovadas. Supõe-se terem sido feitas clandestinamente na Casa da Moeda.

15.00

726 PRV 1922 – Ceres. Mf245, 1E. Bloco horizontal com 6 provas (3x2) em carmim rosa, papel liso, não 
denteadas, em bordo de folha.

15.00

     Companhia de Moçambique

727 F PRV 1911 – Elefantes. Par horizontal de provas em papel porcelana colorido, preto s/ azul, sem im-
pressão da taxa, não denteadas. Cor atribuída à taxa de 500 reis (Mf60).

15.00

728 F PRV 1916 – Elefantes, com sobretaxa. Mf102, 13C s/ 130 reis. Prova de cor em castanho s/ amarelo, 
cor aprovada, em papel porcelana colorido, não denteado e sem a sobrecarga “REPUBLICA”.

10.00

729 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”.

30.00

730 PRV 1935 – Correio Aéreo. Inauguração do Correio Aéreo. Formato retangular. MF CA22, 2E. Bloco 
com 16 provas de cor da moldura em lilás (cor aprovada para esta taxa), não denteadas, com 
furos de segurança da empresa impressora, com inscrições marginais manuscritas a vermelho 
“XL / 260406 / 150.000 stamps / = 1.500 pulls” e “Casement plate wording & lay correct. Improve 
impression / 15/4/38”. MB e MR.

40.00

731 PRV 1935 – Correio aéreo. Inauguração Correio Aéreo. Desenho retangular. MF CA24, 10E. Par ver-
tical de provas de cor da moldura, em lilás-vermelho, não denteadas, bordo de folha, com furos 
de segurança, em papel liso com goma.

10.00

732 PRV 1935 – Correio aéreo. Inauguração do Correio Aéreo, tipo retangular. MF CA22, 2E lilás claro e 
preto. Bloco com 25 provas de cor, nas cores aprovadas, não denteadas, com inscrições margi-
nais “XL / 160701 / Vignette Plate & Lay Correct / 18.2.43”.

50.00

     Timor

733 F PRV 1914 – Ceres. MF162/176. Série incompleta (falta MF175) composta por 14 tiras horizontais de 3 
provas de cor de cada uma das taxas, nas cores aprovadas, não denteadas, em papel liso desde 
¼ avo até 40 avos e papel porcelana nos restantes. Em cada tira o primeiro selo e segundo selos 
com estrelas III/IV e o terceiro com estrelas I/IV. Provas consideradas com clandestinas. MB e R.

200.00

734 PRV 1935 – Padrões. Mf206/226. Série completa de provas não denteadas, bordo de folha, nas cores 
aprovadas para as respetivas taxas, sobre papel liso, com filigrana Cruz de Cristo. MB e MR.

125.00

735 F PRV 1934 — Padrões. MF 206/226. Série completa em pares, bordos de folha, de provas não dentea-
das, nas cores aprovadas, em pares, bordos de folha, em papel liso, não gomadas, com filigrana 
CRUZ DE CRISTO. Exemplares sem defeitos nem reparações. MR e MB.

100.00

736 F 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, tam-
bém denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

150.00

737 F 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 pro-
vas, também denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

150.00

738 F PRV 1956 – Carta Geográfica de Timor. Mf301, 1P. Lote com 14 provas de cor com cores de fundo 
diferentes e legendas em castanho e vermelho, denteadas, bordos de folha. MB e MR.

150.00

739 PRV 1956 – Carta Geográfica de Timor. MF301, 1P. Lote com 14 provas de cor, todas em diferentes 
cores, denteadas e com goma original sem sinal de charneira, todas com banda em branco, 
denteada e do mesmo formato da prova. Exemplares sem defeitos nem reparações.

120.00
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740 F PRV 1956 – Carta Geográfica de Timor. MF301, 1P. Folha completa com 10 provas de cor, com fundo 
em verde, denteadas, com goma e denteadas, com bandas em branco, similares às provas, 
também denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

150.00

741 F PRV 1956 – Carta Geográfica de Timor. MF301, 1P. Folha completa com 10 provas de cor, com fundo 
em azul elétrico, denteadas, com goma e denteadas, com bandas em branco, similares às pro-
vas, também denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

150.00

742 F PRV 1956 – Carta Geográfica de Timor. MF301, 1P. Folha completa com 10 provas de cor, com fundo 
em verde limão, denteadas, com goma e denteadas, com bandas em branco, similares às pro-
vas, também denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

150.00

743 PRV 1904 – Porteado. Emissão regular. Mf POR 1/10. Série completa de provas nas cores aprova-
das, não denteadas, em papel levemente pontinhado, sem goma. B e R.

75.00

ERROS E FALSOS
     Portugal

744 F « 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Lote com dois selos: Mf5, 5 reis castanho amarelo e Mf9, 
100 reis lilás claro. Exemplares com margens de luxo, com sobrecarga “FALSH” a preto. FALSOS.

25.00

745 F « 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf8, 50 reis verde amarelo. Exemplar com margens de 
luxo, com sobrecarga “FALSH” a violeta. FALSO.

20.00

746 «« 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf10, 5 reis castanho amarelo. Exemplar FALSO. 15.00

747 ««« 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf26, 120 reis azul, com margens de luxo, com 
goma original sem charneira. FALSO de origem italiana.

15.00

748 F « 1882 – D. Luís I, de frente. Mf57, 25 reis castanho vermelho. Bloco com 6 de selos falsos, não 
denteados, ditos “Pera de Satanás” de autoria de Alfredo Alves Mendes. Exemplares sem goma 
conforme a maioria emitida.

40.00

749 « 1882 – D. Luís I, de frente. Mf57, 25 reis castanho, denteado 12 ½. Quadra de selos falsos, 
ditos “Pera de Satanás” de autoria de Alfredo Alves Mendes. Exemplares sem goma conforme a 
maioria emitida. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

20.00

750 F ««« 1895 — 7.º Centenário do Nascimento de S. António. Mf118, 75 reis rosa e castanho. FALSO FOURNIER. 20.00

751 «««/«« 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. Mf126, 127 e 130, 2 ½ reis + 5 reis + 20 reis. Três pares de selos 
não denteados, com goma original, e com os valores impressos com grande deslocamento. 

30.00

752 «««/««/
FRG

1895/96 – D. Carlos I. Lote composto por 4 selos novos e um fragmento nas cores cinzenta, la-
ranja, carmim (2), ultramar, correspondentes às taxas de 2 ½ reis, 5 reis, 25 reis e 50 reis, Mf126, 
127, 141x2 e 142, todos SEM IMPRESSÃO DA TAXA.

25.00

753 «« 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Lote de 5 selos das taxas de 2 ½, 10, 15, 25 
e 50 reis, Mf 170, 172/73, 175/76 com a SOBRECARGA INVERTIDA. Exemplares novos com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações.

30.00

754 ««/« 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga RE-
PUBLICA, sobre selos postais do Continente. Lote composto por: selo de 2 ½ reis, Mf184a com 
denteado e sobrecarga deslocada, sem goma + selo de 15 s/ 5 reis, Mf185a com a sobrecarga 
invertida, goma original com muito ligeiro sinal de charneira. Valor de catálogo € 35.00.

10.00

755 «« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPU-
BLICA sobre selos postais do Continente. MF184b 2 ½ reis + MF185a, 15 s/ 5 reis. Exemplares 
com sobrecargas INVERTIDAS com ligeiros pontos de óxido. Valor de catálogo € 50,00.

15.00

756 ««« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPU-
BLICA sobre selos de Porteado do Continente. Mf192. Par horizontal com a sobrecarga desloca-
da e legenda e valor também deslocados. Exemplar com ligeiros pontos de óxido.

15.00

757 F 8 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPU-
BLICA sobre selos do porteado do Continente. MF197, 500 s/ 100 reis carmim s/ rosa. Exemplar 
com DUPLA impressão da taxa primitiva, uma delas INVERTIDA. MR.

40.00

758 F «« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga RE-
PUBLICA sobre selos postais da Madeira. Mf200a, 25 reis verde amarelo. Exemplar com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações com DUPLA SOBRECARGA. Valor de catá-
logo € 40.00.

15.00
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759 F «« 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. Mf 453i, 10c s/ ¼ c sépia, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Exemplar com goma original e leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com a 
SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 190,00.

30.00

760 F ««« 1931/38 – Lusíadas. Mf 513/530 + 543/547. As duas séries incompleta (faltam 1$00, 1$25, 95Ce 
1$60), em quadras de provas de cor não denteadas, em papel liso, gomadas, sem sinal de char-
neira, nas cores aprovadas. MB e MR. Ex-Hernâni Viegas

150.00

761 F ««« 1933 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira, com sobretaxa. Mf553, $40 s/ 4$50. Exemplar 
com goma original sem sinal de charneira com DESLOCAÇÃO ACENTUADA DA COR VERDE. MB e R.

30.00. 

762 «« 1935 – 1.ª Exposição Filatélica Portuguesa. Mf564a, 40c vermelho. Exemplar com goma original 
e charneira, com o RELEVO MUITO DESLOCADO. Valor de catálogo € 55,00.

15.00

763 «« 1935 – 1.ª Exposição Filatélica Portuguesa. Mf564b, 40c vermelho. Exemplar com goma original 
e charneira, com ligeiro ponto de óxido, com DUPLO RELEVO. Valor de catálogo € 55,00.

15.00

764 ««« 1951 – Encerramento do Ano Santo. Mf733, $20 castanho e castanho claro. Exemplar com goma 
original sem charneira com “PCRTUGAL” em vez de “PORTUGAL”. Variedade não catalogada.

20.00

765 Lote Portugal – Erros diversos. Lote com 21 selos com diversos defeitos de impressão assinalados 
no lote: Mf733 (2 diferentes), Mf736 (3 diferentes), Mf738, Mf797 (4 diferentes), Mf815, Mf825. 
Mf904 (2 diferentes), Mf906 (2 diferentes), Mf919, Mf1063, Mf1149, Mf1295a, Mf1584 e Mf1588. 

40.00

766 «« 1952 – Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. Mf752, 3$50 castanho vermelho e cinzen-
to. Exemplar com traço branco vertical entre os dois jogadores. Pouco vulgar. Não catalogado.

15.00

767 F ««« 1953 – Cavaleiro Medieval. Mf773, 2.50E preto s/ salmão claro. Exemplar canto de folha com 
goma original sem charneira com DENTEADO INCOMPLETO provocado por dobra de papel no 
canto superior direito. B e R. Não catalogado.

15.00

768 F ««« 1953 – Cavaleiro Medieval. Mf774, 5E violeta s/ amarelo. Exemplar canto de folha com goma 
original sem charneira com DENTEADO INCOMPLETO provocado por dobra de papel no canto 
superior direito. B e R. Não catalogado.

15.00

769 F ««« 1953 – Cavaleiro Medieval. Mf776, 20E bistre s/ verde amarelo. Exemplar canto de folha com 
DUPLO DENTEADO horizontal. Não catalogado.

15.00

770 F ««« 1953 – 1.º Centenário do Nascimento de Guilherme Gomes Fernandes. Mf780, 1$00. Exemplar 
com DUPLA impressão.

40.00

771 F ««« 1953 – 50.º Aniversário do Automóvel Clube de Portugal. Mf782, 1$00 verde e verde escuro. 
Exemplar com a cor VERDE CLARO DESLOCADA.

15.00

772 F «« 1954 – Campanha de Educação Popular. Mf796, $50 azul e azul claro. Exemplar com goma 
original e charneira com DESLOCAÇÃO acentuada da cor azul claro. B e R. Não catalogado.

15.00

773 F ««« 1954 – Campanha de Educação Popular. Mf797, 1$00 rosa. Exemplar com goma original sem 
charneira com DESLOCAÇÃO acentuada da cor rosa claro. B e R. Não catalogado.

15.00

774 F «« 1954 – Campanha de Educação Popular. Mf796, 2$00 verde e verde claro. Exemplar com goma 
original e charneira com DESLOCAÇÃO acentuada da cor verde claro. B e R. Não catalogado.

15.00

775 F «« 1955 – 1.º Centenário do Telégrafo Elétrico em Portugal. Mf815, 1$00 carmim e amarelo. Exemplar com 
goma original e ligeira charneira com a cor carmim MUITO DESLOCADA. MB e MR. Não catalogado.

30.00

776 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

777 ««« 1962 – 8.º Centenário da Cidade de Tomar. MF881, 1$. Tira vertical com três selos, com o den-
teado horizontal DESLOCADO

25.00

778 ««« 1961 – 10.º Congresso Internacional de Pediatria. Mf894, $50. Exemplar com DESLOCAÇÃO 
ACENTUADA DA COR AMARELA. B e R.

15.00

779 «« 1964 – 1.º Centenário do Banco Nacional Ultramarino. Mf928. Exemplar com goma original e 
charneira com impressão a amarelo de “MEIA LUA” do lado direito do valor. Variedade não 
catalogada

20.00

780 «« 1964 – 1.º Centenário do Banco Nacional Ultramarino. Mf929. Exemplar com goma original e char-
neira com a legenda “LISBOA” omissa na totalidade e “2$50” parcialmente por excesso de tintagem.

15.00



53

781 ««« 1967 – Novo Código Civil Português. Mf1004, 1$00. Exemplar com deslocamento da cor doura-
da. Acompanha selo normal para comparação.

20.00

782 F ««« 1968 — 20.º Aniversário da OMS. MF1028, 1$00. Exemplar com impressão MUITO DESLOCA-
DA da cor preta. Acompanha selo normal para comparação.

20.00

783 8 1969 – 1.º Centenário do Nascimento de Gago Coutinho. Mf1055, 1$00. Exemplar usado com o 
DENTEADO DESLOCADO.

12.00

784 F ««« 1971 — Moinhos Portugueses. CE1093, 1$00. Quadra com a impressão deslocada da cor preta. 
Exemplar com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações.

25.00

785 F ««« 1971 – Moinhos de Portugal. Mf1096, 5$00 (Moinho do Pico). Exemplar em bordo de folha com 
goma original sem charneira com DUPLO DENTEADO vertical. Não catalogado.

15.00

786 F ««« 1974 – 20 Séculos da História de Beja. MF1231a, 3$50. Par horizontal, bordo de folha, com 
OMISSÃO DA COR VERMELHA (TAXA). Valor de catálogo € 500.00. MB e MR.

150.00

787 F ««« 1985/89 — Arquitetura Popular Portuguesa. Mf1713, 10$00. Tira horizontal de 5 selos NÃO 
DENTEADOS. MB e MR.

30.00

788 8 2001 – A Herança Árabe em Portugal. MF 2757, 90$ / € 0,45. Selo com o denteado muito DESLOCADO. 20.00

789 ETQ««« 1991 – Espigueiro * Norte de Portugal. Mf3, 10$00. Exemplar com a impressão parcial da taxa 
“10$” em vez de “10$00”.

15.00

790 ETQ 1993 — Espigueiro. Máquina CROUZET, com pontos de leitura ótica. Mf ETQ4. Etiqueta com a 
taxa de 350$00 / Correio Azul invertida. Valor de catálogo € 371,00.

25.00

791 ««« 1927/1936 – Porte Franco. Cruz Vermelha Portuguesa. Selos do 4.º Centenário do Nascimento de Luís 
de Camões. Lote com 13 selo com erros diversos nas sobrecargas. Mf CVP9 (Invertida), CVP16 (des-
locada), CVP17 (dupla), CVP20 (invertida), CVP25 (dupla), CVP26 (dupla), CVP27 (dupla), CVP42 (in-
vertida), CVP47 (dupla), CVP52 (Invertida), CVP68 (Invertida), CVP70 (Invertida) e CVP71 (invertida).

45.00

792 «« 1929/31 – Porte Franco * Cruz Vermelha Portuguesa. Selos do 4.º Centenário do Nascimento de Luís 
de Camões, com sobrecarga. Lote com 5 selos com diversos erros: Mf CVP22 com sobrecarga IN-
VERTIDA; CVP27 com DUPLA sobrecarga; CVP28 com DUPLA sobrecarga e uma delas INVERTDA; 
CVP31 com sobrecarga INVERTIDA e CVP32 com DUPLA sobrecarga uma delas INVERTIDA.

25.00

     Açores

793 F «« 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 reparações 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.

60.00

794 F «« 1911 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Lote com dois selos novos, com goma origi-
nal e charneira: Mf123, 10 reis verde com s SOBRECARGA INVERTIDA + Mf125, 20 reis carmim 
com a sobrecarga a VERMELHO em vez de VERDE.

20.00

     Angola

795 F («) 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.

40.00

796 8 1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. Mf 113/115. Série completa com diversos erros: 
Mf113 com DUPLA sobretaxa + Mf114 com a sobretaxa INVERTIDA (selo com um dente curto) 
e Mf115 com DUPLO quadrado a inutilizar a taxa.

15.00

797 F ««/« 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Lote com 
dois selos: Mf158b, 10 reis com a sobrecarga INVERTIDA, sem goma + Mf160, 20 reis violeta 
com a letra “A” invertida em “REPUBLICA” (este tipo de erro é tido como saído clandestinamente 
da Imprensa Nacional de Angola”.

20.00

     Congo

798 F «« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos de África. Mf81a, 10c s/ 100 reis castanho amarelo. Exemplar com goma original 
e charneira, com dois ligeiros pontos de óxido e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de 
catálogo € 70.00.

20.00
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799 F «« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos de Timor. Mf95a, 5c s/ 8 avos azul escuro. Exemplar com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações e com DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

     Cabo Verde

800 «« 1877 – Coroa. Mf 1/9. Série completa de selos FALSOS tipo FOURNIER. Exemplares sem de-
feitos nem reparações.

30.00

801 «« 1881/85 – Coroa. Novas cores. Mf 10/14. Série completa de selos FALSOS tipo FOURNIER. 
Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

802 F («) 1881/85 – Coroa. Novas cores. Mf14, 50 reis azul, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, com goma não original, com duas variedades de cliché raras (canto superior direito curto + 
e fenda significativa no bordo direito da moldura) e com o DENTEADO DESLOCADO. Exemplar 
com mancha de óxido no verso, sob a goma. MR.

100.00

803 F 8 1886 – D. Luís I, fita direita. Mf20a 50 reis azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usa-
do, sem defeitos nem reparações, com DUPLA IMPRESSÃO DA COR. Não catalogado.

60.00

804 F «« 1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga. Mf 168/170. Lote composto 
por: Mf168, ¼ c s/ 0$01 verde escuro com a sobrecarga INVERTIDA + Mf169, ½ c s/ 0$01 em 
par horizontal incluindo um selo com a variante “1” e “2” nivelados em “½” (dois ligeiros pontos de 
óxido) + Mf170, 1c s/ 0$01 com a sobrecarga INVERTIDA. Valor de catálogo € 90,00.
 

25.00

805 F «« 1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga. Mf170, 0$01 verde, denteado 
15x14. Exemplar com goma original e charneira com a SOBRETAXA INVERTIDA E DESLOCADA. 

15.00

806 F ««« 1951 – Império Colonial Português, com sobretaxa. Mf254, $10 s/ 35c verde. Quadra com goma 
original sem charneira, com a sobrecarga DESLOCADA.

15.00

807 F ««« 1961 – Escudo de Armas de Cabo Verde * Cidade da Praia. Mf292, $05 policromo. Bloco ho-
rizontal de 6 selos novos, em canto superior direito de folha, com goma original sem sinal de 
charneira, com o DENTEADO DESLOCADO. MB e MR.

40.00

808 F ««« 1961 – Escudo de Armas de Cabo Verde * Cidade da Praia. Mf292, $05 policromo. Quadra de selos 
novos, em canto superior esquerdo de folha, com goma original sem sinal de charneira, com o DEN-
TEADO DESLOCADO. Exemplar com vinco vertical nos dois selos à esquerda. MB e MR.

20.00

     Guiné

809 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 DESLOCADA. Não catalogada.

75.00

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

25.00

811 « 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Mf22, 40 reis amarelo. 
Lote com dois selos novos, bordos de folha, NÃO DENTEADOS, um com a sobrecarga INVER-
TIDA e outro com DUPLA SOBRECARGA. Exemplares com afloramentos de óxido.

25.00

812 F « 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. Lote de 
3 selos: MF21, 25 reis violeta, denteado 12 ¾ com DUPLA sobrecarga; MF22, 40 reis amarelo, 
denteado 12 ¾ com DUPLA sobrecarga FALSA; e MF22, 40 reis FALSO FOURBIER com so-
brecarga INVERTIDA.

30.00

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

35.00

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

50.00

815 F «« 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF72a, 115 s/ 10 reis violeta vermelho, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Valor de catálogo € 80,00.

25.00

816 F «« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos de Macau. Mf127a, 10c s/ 16 avos castanho amarelo. Exemplar com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações com SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70,00.

25.00
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817 F « 1913 – D. Carlos I, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF139a, 100 reis azul 
s/ azul. Quadra. Exemplar sem reparações com três pequenas zonas desbotadas nos selos supe-
riores, sem goma como emitidos, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 480,00.

75.00

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

300.00

819 F ««/« 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.

25.00

820 « 1920 – Ceres, com sobretaxa. Lote composto por 3 selos: MF174, $04 s/ ½ c, estrelas I/I, papel 
pontinhado, denteado 15x14 + dois selos MF175, $06 s/ ½ c preto, estrelas papel pontinhado 
me liso, denteados 12x11 ½ e 15x14, com estrelas III/IV e II/IV. Exemplares tidos como FALSOS.

15.00

821 ««« 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.
 

15.00

822 ««/« 1911 – Porteado. Emissão regular com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF POR 11/12, 
5 e 10 reis. Exemplar de 5 reis com DUPLA sobrecarga e de 10 reis com a sobrecarga INVERTIDA.

20.00

823 «« 1911 – Porteado. Emissão regular. Tipo de 1904 com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Mf 
POR12, 10 reis ardósia. Exemplar com goma original e charneira, com s SOBRECARGA INVERTIDA.

10.00

824 « 1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF POR19, 
200 reis carmim. Exemplar novo sem goma como emitido, com DUPLA sobrecarga. Certificado 
de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

20.00

825 F « 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.

15.00

826 F « 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 sobrecarga vertical de baixo para cima. Erros supostamente clandestinos.

20.00

     Índia

827 F 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Mf177a, 3 reis s/ 4 ½ reis amarelo, denteado 12 ¾. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações com s SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 40,00.

10.00

828 F «« 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. Lote com 4 selos: Mf185, 1 real cinzento + 
Mf189, 3 reis azul, ambos com o valor muito deslocado + Mf191, 1Tg rosa com o valor invertido 
e deslocado + Mf189, (3 reis) azul, sem impressão do valor.

25.00

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

20.00

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

20.00

831 F 8 1911/13 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898/1900 perfurados ao meio, com sobretaxa. Sobretaxa A. 
Mf221a, 6 reis s/ 9 reis lilás cinzento. Exemplar usado SEM PERFURAÇÂO ao meio. Não catalogado.

10.00

832 F « 1911/13 – D. Luís I. Fita direita. Selos perfurados a meio com sobretaxa. Mf224f, 3 reis s/ 5tgs s/ 
8tgs, laranja, denteado 13 ½, papel porcelana. Exemplar sem goma como emitido, sem defeitos 
nem reparações com a última SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

833 F «« 1911/13 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903, com sobretaxa e perfurados ao meio. MF237, 6 
reis s/ 8T. Selo com a sobretaxa INVERTIDA.

12.00

834 F 8 1901 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. Mf266, 1 ½ reis s/ 2 Tangas, tipo III (1 com ponta 
curta), denteado 11 ¾. Exemplar usado sem defeitos nem reparações com a SOBRETAXA IN-
VERTIDA. Não catalogada neste tipo.

50.00

835 F « 1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903 com sobrecarga REPUBLICA local. MF274, 2 ½ reis, 
castanho amarelo. Exemplar com DUPLA sobrecarga.

12.00

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

80.00
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837 F 8 1914 – D. Luís I. Fita direita. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA local. MF282, 2 ½ s/ 6 
reis, verde. Par horizontal com a sobrecarga INVERTIDA. Vestígios de óxido no verso.

12.00

838 F « 1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1911/13, perfurados ao meio e com sobretaxa, com sobre-
carga REPUBLICA tipografada localmente. MF291, 3 reis s/ 2 tangas + MF294, 6 reis s/ 8 tangas 
(com ligeira transparência). Exemplares com a sobrecarga INVERTIDA.

20.00

839 F ««« 1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga RE-
PUBLICA e sobretaxa. Lote com dois selos: Mf306a, 1 ½ s/ 9 reis verde-amarelo + Mf307a, 3 
reis s/ 1Tg azul escuro. Exemplares com goma original, sem defeitos nem reparações com a 
SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70.00.

15.00

840 F «« 1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA 
e sobretaxa tipografada localmente. MF310, 3 reis s/ 8T bistre. Exemplar com a sobrecarga primitiva e 
sobretaxa invertidas. Não catalogada. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

20.00

     Macau

841 F 8 1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. Mf199a, 4 avos s/ 8 avos castanho cinzento. Exemplar 
usado sem defeitos nem reparações com a sobretaxa INVERTIDA. Valor de catálogo € 55.00.

12.00

842 F 8 1948 – Motivos locais. Mf332, 20 avos azul. Par vertical usado, NÃO DENTEADO na horizontal 
entre os dois selos. Valor catálogo Yang $ 1.200,00.

30.00

     Moçambique

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

75.00

844 F «« 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.

15.00

845 ««/« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote de 4 selos, 
das taxas de 2 ½, 5, 10 e 15 reis, MF103/106 com a sobrecarga INVERTIDA. Selos de 2 ½, 5 e 
15 sem goma e restante com goma e charneira. R.

20.00

846 «« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 103/107, 2 ½, 5, 
10, 15 e 20 reis, todos com a sobrecarga INVERTIDA. Selos de 5 e 15 reis com manchas no verso.

25.00

847 ««« 1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF202,1 ½ s/ 
5c vermelho. Par horizontal. Primeiro selo com falta no n.º “1” na fração. Não catalogado

25.00

848 «« 1929 – Selo da Emissão Regular de Porteado, com sobretaxa. MF260a, 50c violeta cinzento. Par 
horizontal com DUPLAS BARRAS. Valor de catálogo € 50,00.

15.00

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

30.00

850 F « 1946 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF316, 10c s/ 15c castanho violeta. Quadra 
com SOBRETAXA DESLOCADA. Não catalogada.

25.00

851 F 8 1968 – 5.º Centenário do Nascimento de Pedro Álvares Cabral. Mf507, 3$00. Exemplar usado 
com DUPLA IMPRESSÃO da cor azul. MR

20.00

852 «/8 1929/51 – Imposto Postal. Assistência Pública + Pelicano * Legenda “COLÓNIA DE MOÇAMBI-
QUE”. Mf IP35, 40c carmim e violeta com a taxa MUITO DESLOCADA + Mf IP50, $50 ultramar 
com impressão retro verso por decalque.

12.00

853 «« 1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP69, $50 preto e azul, papel porcelana. 
Par horizontal com falta do denteado vertical no bordo direito do 2.º selo.

8.00

     Inhambane

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

60.00



57

855 F «« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos de África. Mf54a, 15c s/ 150 reis bistre. Exemplar com goma original e charneira, 
vestígios de óxido e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

856 F «« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos de Macau. Mf57a, 1c s/ 2 avos violeta. Exemplar com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

857 F «« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos de Timor. Mf63a, ¼ c s/ ½ avo verde azul. Exemplar com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

     Lourenço Marques

858 «/8 1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Lote 
composto por selo novo sem goma de 115 s/ 10 reis, Mf133a, com a SOBRECARGA INVERTIDA 
+ selo usado de 130 reis s/ 25 reis, denteado 11 ¾, Mf136, com a SOBRETAXA DESLOCADA. 
Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

     Companhia de Moçambique

859 F « 1892 - D. Luís I. Selos de Moçambique, com sobrecarga “COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE”. 
Tipo I. Mf2, 10 reis verde, denteado 13 ½. Bloco com 12 selos (4x3) com a AOBRECARGA 
DESLOCADA. B e R.
   

18.00

860 F « 1898 – Elefantes com sobrecarga “Centenário / da Índia 1498-1898. Lote com 4 selos de 10, 20, 
25 e 50 reis, Mf31, 33, 34 e 35. Exemplares novos sem goma como emitidos, em denteado 11 
¾, papel porcelana, tidos como FALSOS.

25.00

861 F « 1898 – Elefantes com sobrecarga “Centenário / da Índia 1498-1898. Lote com 4 selos de 20, 80 e 2x300 
reis, Mf33, 37 e 41. Exemplares novos sem goma como emitidos, com as SOBRECARGAS DESLOCADAS.

25.00

862 8 1911 – Elefantes com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Mf91, 700 reis violeta s/ amarelo. 
Quadra usada, com s SOBRECARGA DESLOCADA. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

863 F «« 1939 – Motivos locais, com a sobrecarga “Visita Presidencial”. MF196, 1E azul e preto. Selo com 
a impressão DESLOCADA da sobrecarga.

15.00

     Companhia do Niassa

864 F ««/« 1922 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Lisboa a vermelho. Lote composto por 3 
selos de ½ c s/ 5 reis, 1c s/ 10 reis e 20c s/ 200 reis, MF83a, 84a e 93a, com a SOBRETAXA 
INVERTIDA. Valor de catálogo € 60,00.

15.00

     Quelimane

865 F «« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos de Macau. Mf15a, 10c s/ 16 avos castanho amarelo. Exemplar com goma original e 
charneira, e ligeiros pontos de óxido, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

     Tete

866 F «« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos de Timor. Mf19a, 1c s/ 2 avos violeta. Exemplar com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

     Zambézia

867 F «« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 58/59, 15 e 
20 reis. Exemplares com a sobrecarga INVERTIDA.

20.00

868 F ««/« 1912/17 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda de Moçambique. Mf118, 2 ½ 
reis + D. Carlos I Mouchon com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente, sobre selos de 1903 
“PROVISORIO” da Zambézia. Mf80, 75 reis carmim. Ambos com DUPLA SOBRECARGA.

20.00

     S. Tomé e Príncipe

869 F « 1913 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga REPUBLICA tipografada local-
mente. MF139/140, 15 reis verde + 25 reis carmim rosa. Ambos com a SOBRECARGA IN-
VERTIDA. Exemplares com boa cor, sem goma nem reparações. Selo de 25 reis com ligeira 
transparência no verso. Erros não catalogados.

40.00
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870 F «« 1913 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898, com sobrecarga REPUBLICA, zincogravada local-
mente. MF146, 2 ½ reis cinzento. Exemplar bordo de folha, novo, com sinal de charneira, sem 
defeitos nem reparações com a SOBRECARGA INVERTIDA.

15.00

871 F « 1913 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmen-
te a preto. Mf172, 130 reis castanho s/ amarelo. Exemplar sem goma como emitido, com ligeira 
transparência e sem reparações, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

25.00

872 F « 1919 – Ceres, com sobretaxa. Mf234c, $04 s/ 2 ½ c violeta, papel porcelana, denteado 15x14. 
Exemplar sem goma como emitido com s SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 35,00.

15.00

     Timor

873 F « 1913 – D. Carlos I. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. Sobre-
carga tipo I. MF138a, 6 avos s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar com boa 
cor, sem defeitos ou reparações, com DUPLA SOBRECARGA, uma delas parcial. Não catalogada.

15.00

SELOS E CORRESPONDÊNCIAS
     Portugal 

874 F («) 1853 – D. Maria II. MF1, 5 reis castanho vermelho, cunho I, com goma não original, com assi-
natura no verso “M.A.”, com duas margens curtas e duas largas. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 3.400,00.

250.00

875 F «« 1853 – D. Maria II. MF1, 5 reis castanho avermelhado, cunho I, com duas margens de luxo, uma 
normal e uma curta. Exemplar sem reparações com um muito ligeiro ponto transparente. Certifi-
cado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 5.200.00.

500.00

876 F 8 1853 — D. Maria II. Mf1, 5 reis castanho avermelhado, cunho II, com margens de luxo. Valor de 
catálogo € 1.600,00.

160.00

877 F 8 1853 — D. Maria I. MF1, 5 reis castanho avermelhado, cunho II, com três margens de luxo e uma 
normal. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.800.00.

175.00

878 F 8 1853 — D. Maria I. Mf1, 5 reis, cunho II, com margens largas a margens de luxo. Exemplar usado 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.800.00.

125.00

879 8 1853 – D. Maria II. MF1, 5 reis, castanho avermelhado, cunho I. Exemplar em papel liso fino, com 
margens de luxo. Valor de catálogo € 1.600,00.

160.00

880 F «« 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com duas margens normais e duas curtas. Certi-
ficado de peritagem do NFACP, Lda.

100.00

881 F 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, cunho I. Tira horizontal com 3 selos, com margens normais a luxo, 
obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “102 – VIANA”, tipo 5.10.5. MB e R.

60.00

882 F («) 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis verde amarelo, papel liso fino. Exemplar com margens largas 
e equilibradas, sem defeitos nem reparações, boa cor e relevo. Valor de catálogo € 4.900,00.

250.00

883 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis verde-azul, com margens de luxo. Exemplar usado com carimbo 
de barras da 1.ª reforma “62 – LIXA”, tipo 6.8.6, algo oleoso. Certificado de peritagem de Leilões 
P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 3.800,00.

250.00

884 F 8 1853 – D. Maria II. Mf4, 100 reis lilás malva, com margens normais, bem centrado. Valor de 
catálogo € 3.500,00.

350.00

885 F 8 1853 – D. Maria II. Mf4, 100 reis lilás malva, com margens normais a luxo, bem centrado. Exemplar 
sem reparações com pequeno corte na margem esquerda fora do quadro de impressão, com a cor algo 
alterada e bom relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 3.500,00.

350.00

886 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf5, 5 reis castanho vermelho, tipo IV, com duas margens 
curtas e dias largas. Valor de catálogo € 1.700,00.

125.00

887 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf6, 25 reis azul, tipo II, com três margens de luxo e uma 
normal, obliterado com carimbo numérico da 1.º reforma “180 – CHAVES”.

15.00

888 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf7, 25 reis azul, tipo II (pérolas juntas). Bloco com 6 selos, 
com margens excecionais, provável canto de folha, obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma “95 – POMBAL”, tipo 8.6.8. Exemplar de grande raridade, sem defeitos nem reparações.

300.00

889 « 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf8, 50 reis verde amarelo, com margens largas e equilibradas, sem 
goma, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de Peter Holcombe. Valor de catálogo € 450,00.

40.00
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890 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis lilás malva, papel liso fino. Quadra com mar-
gens curtas a boas, com alguns pontos de óxido e duas pequenas perfurações num dos selos. 

120.00

891 F 8 1856/57 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf10, 5 reis castanho amarelo, cunho I. Tira vertical 
com 3 selos, com 3 margens de luxo e uma curta. Valor de catálogo € 750,00.

80.00

892 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf10, 5 reis castanho vermelho com 3 margens de luxo e 
uma normal. Ligeira transparência no bordo direito, não afetando o quadro. Valor de catálogo € 170,00.

25.00

893 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf10k, 5 reis castanho, cunho IV. Exemplar canto de folha, 
com uma margem curta e outra normal, sem defeitos nem reparações. MB. Valor de catálogo € 265,00.

60.00

894 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10, 5 reis, cunho II. Lote com 12 selos com estudo 
de tonalidades de cor. Valor de catálogo +/- 1.600,00.

120.00

895 F CNT 1856/58 — D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf10, 5 reis, cunho II em cinta de jornal, circulada do 
Porto para Guimarães.

100.00

896 F JRN 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf10, 5 reis castanho vermelho, tipo II, papel liso, com 3 
margens de luxo e uma curta, em de folha incompleta do jornal “O Braz Tisana” de 17.02.58, circulado 
do Porto (17.02.58) para Lisboa (19.02.58), para pagar o porte interno de um periódico com uma folha 
impressa. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com três margens de luxo e 
uma curta não tocando o quadro de impressão. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

500.00

897 * 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 - RÉGUA”, tipo 6.8.6 + nominativo “PEZO DA REGOA”.

20.00

898 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf13, 25 reis carmim rosa, cunho IV. Bloco com 9 selos, 
com margens exteriores curtas, obliterado com carimbo batido a sépia “60 – FEIRA” tipo 3.5.3.

50.00

899 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf13, 25 reis carmim rosa, cunho IV, com 3 boas mar-
gens e uma curta, em sobrescrito circulado de Lisboa (24.12.58) para Luanda (14.02.59), para 
pagamento do porte territorial, porteada à chegada com 40 reis batido a preto. Sobrescrito dirigi-
do a Frederico Welwitsch, notável botânico austríaco a quem se deve a descoberta Welwitschia 
Mirabilis. São muito raras as cartas remetidas para as ex-colónias neste período.

350.00

900 8 1862/64 – D. Luís I. Mf 14/18. Série completa. Exemplares com margens de luxo na sua genera-
lidade, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 415,00.

40.00

901 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf20, 10 reis amarelo. Exemplar com margens 
normais a luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, pontos “1 – LISBOA”. Valor de 
catálogo € 265,00.

25.00

902 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf20, 10 reis amarelo. Par horizontal, com boas 
margens, obliterado com carimbo da repartição postal ambulante “1” em losango, batido a preto. MR.

240.00

903 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf20, 10 reis amarelo. Par horizontal, com boas 
margens, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 4.3.4 “15 – BATALHA”. Valor de 
catálogo € 530,00.

55.00

904 F «« 1866/67 – D. Luís I, fita curva, não denteados. MF22, 25 reis carmim, cunho II. Exemplar canto superior 
esquerdo de folha. Exemplar sem reparações com um ponto transparente no verso e duas leves man-
chas de óxido. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 420,00.

40.00

905 * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF24, 80 reis laranja em carta circulada do Porto 
(10.12.67) para Marselha (15.12.67) com trânsito por S. Jean de Luz (11.12.67). B.

40.00

906 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf25a, 100 reis lilás malva, cunho Ia. Tira ho-
rizontal 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.

50.00

907 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf26, 120 reis azul. Tira horizontal com 3 selos, 
com as margens exteriores curtas. Valor de catálogo € 390,00.

90.00

908 8 1866/67 — D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf 19/26. Série completa. Selos com margens 
muito largas. MB. Valor de catálogo € 992,00.

60.00

909 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.

90.00

910 «« 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf27c, 5 reis preto, cunho III. Exemplar com goma 
original e charneira, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com REPINTE de cor. 
Certificado de peritagem de Portucale Philatelicus. Valor de catálogo € 320,00.

35.00
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911 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf29, 20 reis bistre. Exemplar com acentuado RE-
PINTE. Não catalogado. Exemplar sem defeitos nem reparações.

65.00

912 F FRG 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf32, 80 reis laranja. Par horizontal em frente de 
carta circulada de Lisboa (24.02.70) para os EUA com trânsito por Londres (28.02.70).

90.00

913 «« 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf34, 120 reis azul. Exemplar com goma original e 
ligeira charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 520,00.

45.00

914 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita direita, denteados. Mf34, 120 reis azul em carta circulada do Porto 
(10.02.69) para Londres (15.02.69) via Espanha e França. MB e R.

100.00

915 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf35, 240 reis lilás malva. Selo sem defeitos e boa 
cor. Valor de catálogo € 880,00. Ex-Hernâni Viegas

60.00

916 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF 35, 240 reis violeta claro. Exemplar sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 880,00.

75.00

917 F 8 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf35a, 240 reis violeta claro, papel liso, denteado 12 
¾. Exemplar usado sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 880,00.

80.00

918 * 1867/70 — D. Luís I, fita curva, denteados. Mf35, 240 reis violeta claro. Carta remetida de Lisboa 
(25.03.73) para Buenos Aires, com par de selos, um deles cortado à tesoura. Provavelmente a carta 
teria outro selo de 240 reis que foi retirado. Embora recortada é um exemplar de grande raridade.

100.00

919 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF 27/35. Série completa. Exemplares sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 2.052,00.

175.00

920 8 1867/70 — D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf 27/35. Série completa. MB. Valor de catálogo € 2.072,00. 125.00

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

100.00

922 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf36u, 5 reis preto, papel liso, denteado 14. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 255,00.

30.00

923 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta remetida de Lisboa (24.02.73) para a Figueira da Foz com selos 
de 5 reis preto, papel liso, denteado 12 ¾, Mf36 e 20 reis bistre, papel liso, denteado 12 ¾, Mf39. B.

55.00

924 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37e, 10 reis amarelo laranja, papel liso, denteado 14. Valor 
de catálogo € 540,00.

50.00

925 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf38, 15 reis castanho, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar 
usado, obliterado com carimbo nominativo, batido a preto “CABEÇO DE VIDE”.

36.00

926 F «««/«« 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40, 25 reis carmim rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Bloco 
com 8 selos, com denteado superior cortado à tesoura. Exemplar sem reparações com ligeiros 
pontos de óxido no verso. 

60.00

927 * 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Mf41, 50 reis verde claro, papel liso, denteado 12 ¾ em carta 
circulada do Porto (27.02.77) para Lisboa (28.02.77) para pagar o 2.º porte interno para cartas 
com o peso entre 16 e 20g. Valor de catálogo € 300.00

40.00

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

160.00

929 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf42g, 80 reis laranja vermelho, papel costelado, denteado 12 
¾. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 210,00.

25.00

930 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf43i, 80 reis amarelo laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
em sobrescrito circulado do Luso (28.06.92) para a Baía / Brasil (13.07.92). B.

25.00

931 F DOC 1870/76 – Luís I, fita direita. Mf43c, 100 reis lilás claro, papel liso, denteado 14 em folha de 
papel selado de 30 reis, pertencente a processo judicial (folha 34) circulado de Chaves (carimbo 
numérico da 2.ª reforma “111”). Muito raro e provavelmente único exemplar conhecido em do-
cumento circulado.

2.500.00

932 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 reis, denteado 12 ¾, papel liso, em carta circulada do 
Porto para o Rio de Janeiro (23.01.80) com trânsito por Lisboa (03.01.80). Denteado do bordo 
direito cortado à tesoura. Valor de catálogo € 160,00.

25.00
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933 F 8 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF43c, 100 reis lilás claro, papel liso, denteado 14. Selo usado, 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma “1 – LISBOA”. Valor de catálogo € 1.600,00.

160.00

934 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf43d, 100 reis lilás castanho, papel costelado na frente, dentea-
do 12 ¾. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 210,00.

25.00

935 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF44b, 120 reis azul, denteado 12 ¾, papel costelado na frente. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 460,00.

35.00

936 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF44, 120 reis azul, denteado 12 ¾, papel liso em pequeno 
sobrescrito circulado de Lisboa (21.10.74) para Brighton (28.10.74).

40.00

937 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf 36/47. Série completa em denteado 12 ¾, papel liso. Exem-
plares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 2.526,00.

250.00

938 F ««« 1880/81 – D. Luís I, de perfil. Mf53, 25 reis azul cinzento, denteado 12 ¾, papel liso. Exemplar 
com goma original, sem sinal de charneira, sem reparações, com um dente mais curto. Valor de 
catálogo € 1.180,00.

160.00

939 ««/« 1880/81 – D. Luís I, de perfil. Mf 52/55. Lote composto por dois selos de 5 reis preto em papel 
liso, denteados 12 ¾ e 13 ½ + dois selos de 25 reis papel liso em denteado 12 ¾ e nas cores 
cinzento e lilás vermelho + selo de 25 reis em azul cinzento, papel liso, denteado 13 ½, todos 
com goma original e sinal de charneira + 50 reis azul, papel liso, denteado 12 ¾, sem goma. 
Valor de catálogo € 980,00.

100.00

940 F * 1882/83 – D. Luís I. De frente. Mf58a, 50 reis azul, papel porcelana, denteado 12 ¾, em so-
brescrito circulado de Penela para S. Tomé, com trânsito por Lisboa (04.01.84), obliterado com 
carimbo nominativo batido a preto “CORREIO DE PENELLA”. B e MR.

250.00

941 F « 1884/87 – D. Luís I, de frente. Novas cores e valores. Mf 64a, 500 reis preto, papel porcelana, denteado 
13 ½. Exemplar novo sem goma sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.450.00.

100.00

942 «« 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. Mf60/63 + Mf65. Série incompleta, faltando selo 
de 500 reis preto, em denteado 11 ¾ com exceção 500 reis violeta em denteado 12 ¾, todos em 
papel porcelana. Exemplares com goma original e charneira. Valor de catálogo € 688,00.

65.00

943 8 1884/87 – D. Luís I, de frente. Novos valores. Mf 60/65. Série completa em papel porcelana, 
denteados 11 ¾ e 12 ¾. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 686,00.

50.00

944 «« 1884 – D. Luís. Fita direita. Nova cor. Mf66, 20 reis carmim, papel porcelana, denteado 13 ½, cunho 
VII. Exemplar com goma original sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 630.00.

90.00

945 «« 1884 – D. Luís. Fita direita. Nova cor. Mf66, 20 reis carmim, papel porcelana, denteado 12 ¾, cunho 
VII. Exemplar com goma original sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 600.00.

90.00

946 ««/(«) 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e valor. Mf 66/67. Série completa em denteado 12 ¾. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com goma original e charneira o selo de 20 reis e 
com goma não original o de 1.000 reis. Valor de catálogo € 875,00.

85.00

947 F «« 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf6969, 10 reis lilás, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Certificado de perita-
gem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 2.700,00.

200.00

948 8 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf 68/79. Série completa em estado de usado, sem de-
feitos nem reparações. Valor de catálogo € 578,00.

50.00

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

125.00

950 ««/(«) 1892/93 – D. Luís I. Sobrecarga “PROVISORIO”. Mf 80/97. Série completa. Exemplares novos 
com goma original e goma não original e sinal de charneira. Lote a ver.

150.00

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

120.00

952 («) 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Mf 98/110. Série completa, com 
goma não original, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.170,00.

100.00

953 («) 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Mf 98/110. Série completa com 
goma não original. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.170,00.

100.00
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954 8 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Mf 98/110. Série completa, em es-
tado de usado, obliterada com carimbo comemorativo do evento, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 600,00.

50.00

955 F («) 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. Mf 111/125. Série completa com goma não 
original, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 2.700,00.

300.00

956 F («) 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF 111/125. Série completa com goma não 
original. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 2.700,00.

300.00

957 F 8 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. Mf 111/125. Série completa em estado de 
usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 2.300,00.

220.00

958 F 8 1895 - 7.º Centenário do Nascimento de S. António. Mf 111/125. Série completa usada, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 2.300,00.

200.00

959 («) 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. MF 126/139 + Mf139a. Série completa incluído 500 reis em den-
teado 12 ¾, com goma não original, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 525,00.

45.00

960 «« 1910 – D. Manuel II. Mf 156/169. Série completa com goma original e ligeira charneira. Série de 
ótima qualidade. Valor de catálogo € 160,00.

35.00

961 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.

200.00

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

200.00

963 F * 1910 – D. Manuel II. Valor declarado de 200$000 reis, remetido de Portel (21.06.10) para Tábua 
(23.06.10) com selos de 25 reis, 50 reis (2) e 75 reis (2), Mf161, 162 e 163, no total de 275 reis para pa-
gar: 25 reis pelo 1.º porte interno para cartas com peso até 20g + 50 reis pelo prémio de registo + 200 reis 
pela 10.º fração de 20$000 reis (20 reis por fração). Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

250.00

964 ««« 1910 – D. Manuel II. Mf168, 500 reis sépia e castanho. Bloco com 28 selos, canto de folha. Valor 
de catálogo € 1.344,00.

100.00

965 F * 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Valor declarado de 800$000 reis remetido 
de Lisboa (12.03.13) para Tábua (14.03.13) com selos de 200 reis (2), Mf180 e 500 reis, Mf182, 
perfazendo o porte de 900 reis equivalente a 90c para pagar: 5c pelo 2.º porte interno para cartas 
com peso entre 21 e 40g + 5c pelo prémio de registo + 80c pela 40.ª fração de 20$00 (2c por 
fração). Exemplar com furos de agrafos, sem reparações. B e MR.

250.00

966 F ««« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA, so-
bre selos de Porteado do Continente. Mf197, 500 s/ 100 reis carmim s/ rosa. Quadra, bordo de folha. Exem-
plar com goma original sem charneira com aflorações de óxido no verso. Valor de catálogo € 1.400,00.

140.00

967 * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Marco de Canavezes (03.04.13) para o Pana-
má (26.04.13), com trânsito por Lisboa (04.04.13) e Nova York (19.04.13) com bloco de 8 selos 
de ½ c preto, Mf206 e 6 selos de 1c verde, Mf208, todos em papel porcelana, denteado 15x14, 
no total de 10c para pagar o porte simples para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso 
até 20g e 5c pelo prémio de registo.

50.00

968 ««« 1912 – Ceres. MF207i, ½ c preto, papel cartolina, denteado 15x14. Bloco com 25 selos (5x5). 
Valor de catálogo € 2.250,00.

100.00

969 * 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

970 * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado de Lisboa (29.01.17) para os EUA (15.02.17) com selo de 2 ½ c 
violeta, denteado 15x14, papel pontinhado, Mf211c. Insuficientemente franquiado (2 ½ c em falta) foi 
porteado com o dobro do porte em falta com selo de 5c. Censurado pela censura portuguesa e francesa.

40.00

971 8 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Lote com um selo isolado Mf221d, 1c castanho denteado 
12x11 ½, com variedade de cliché “COPREIO” + Mf221j, 1c castanho, papel carolina, denteado 
12x11 ½ (par) com variedade de cliché “CQRREIO”. Valor de catálogo € 225,00.

40.00

972 8 1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. Mf 226e, 4c verde amarelo, denteado 12x11 ½, papel liso. 
Exemplar usado sem defeitos nem reparações com variedade “4 GROSSO”. Valor de catálogo € 250,00.

40.00

973 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.

30.00
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974 F «« 1920/22 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf239a, 14c violeta, papel cartolina (105-111mc). Exem-
plar novo com goma original e charneira, sem reparações, com um canto curto e com boa cor. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 320,00.

60.00

975 «« 1920/22 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf 235/248. Lote com 9 selos em denteado 15x14, papel 
liso, com exceção selos de 3c e 1E em papel acetinado, com goma original e sinal de charneira. 
Valor de catálogo € 614,10.

65.00

976 «««/«« 1920/23 – Ceres. Novas taxas e cores. Lote composto por duas séries completas: Mf 235/251 + 
Mf 252/259. Exemplares novos, em denteado 12x11 ½, com goma original e na grande maioria 
sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 295,00++.

35.00

977 F ««« 1923 – Ceres. Mf256a, 40c azul, denteado 12x11 ½, papel liso. Tira horizontal com 3 selos com 
a variedade “CORREIC” no segundo selo. Exemplar com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 587,00.

60.00

978 F ««« 1923 – Ceres. Novas taxas e cores. MF256/256a, 40C azul, papel liso médio, denteado 12x11 ½. 
Quadra, com variedade “CORREIC” no segundo selo. Exemplar em bordo de folha, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 593,00.

60.00

979 F ««« 1920/22 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf242b, 30c castanho amarelo, papel liso fino, denteado 
15x14. Quadra, bordo superior de folha, com goma original sem sinal de charneira. Exemplar 
sem defeitos nem reparações. MB e MR. Valor de catálogo € 1.520,00.

160.00

980 F * 1912/26 – Ceres. Sobrescrito circulado de Vila do Rei (02.06.26) para Lisboa, com selos de 10c 
tijolo, denteado 12x11 ½, Mf215g e 30 c canela Mf281. Por falta de selos do imposto postal da 
“ASSISTÊNCIA” foi utilizada estampilha fiscal da Assistência de 15c s/ 0$08, PB50. Exemplar 
sem defeitos nem reparações. MR.

60.00

981 ««« 1924/26 – Ceres. Mf289, 1$20 bistre, papel lustrado espesso, denteado 12x11 ½. Par horizontal, 
com margem direita de folha, com goma original, sem sinal de charneira. Exemplar sem defeitos 
nem reparações com boa cor. Valor de catálogo € 370.00. Ex-Hernâni Viegas

35.00

982 * 1920/26 – Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado registado do Entroncamento 
(16.01.25) para Santarém com selo de 1$20, verde amarelo, Mf250 + 40c chocolates, Mf283 e 
2E verde cinzento, Mf292.

25.00

983 ««« 1924/26 – Ceres. Novas cores e valores. Mf293 + Mf295, 2$40 verde seda + 3$20 verde oliva. Exempla-
res com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 855,00.

150.00

984 «« 1924/26 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf 276/298. Série completa. Exemplares novos com 
goma original, com sinal leve de charneira e com selo de 3E sem charneira, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 2.540,00.

250.00

985 «««/«« 1924/26 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf276/298. Série completa, com goma original, sem sinal 
de charneira com exceção dos selos de 80c e 20E com sinal de charneira. Selo de 3$20 com 
dois pontos de óxido. Exemplares sem reparações. Valor de catálogo € 3.750,00.

400.00

986 ««/(«) 1924/26 – Ceres. Nas taxas e cores. Mf 276/298. Série completa com goma original e sinal de 
charneira. Selos de 2$40 e 3E com goma não original. Lote a ver. Valor de catálogo € 2.200,00.

200.00

987 * 1924 – 4.º Centenário da Nascimento de Luís de Camões. Mf312, ultramar. Lote com 4 cartas 
todas circuladas para Santarém e remetidas de Faro (11.11.24 -1.º dia de circulação) + Viseu 
(12.11.24), Figueira da Foz (12.11.24) e Mação (16.11.24 – fora do período de circulação).

20.00

988 F * 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. MF324, 2$40, verde em sobrescrito circulado 
registado de Lisboa (11.11.24) para a Alemanha (15.11.24). Exemplar sem defeito nem reparações. B e R.

75.00

989 «« 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Mf 330/360. Série completa com goma 
original e muito ligeiro sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 442,00.

45.00

990 ««« 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Mf 330/360. Série completa com 
goma original sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 860,00.

120.00

991 DOC 1925/1931 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco + Lusíadas + Infante D. Henrique. 
Impresso de encomenda postal remetida de Oliveira de Azeméis (10.06.36) para Lourenço Marques, 
com selo de 10E (par) Mf359, 30c (par), 1$00 (par) e 5$00, Mf544, 525 e 530 + 10c Mf568.

30.00

992 F FRG 1926 – Independência de Portugal * 1.ª emissão. Frente de sobrescrito circulado registado de Lisboa 
(14.08.26) para Cascais, com selos de 2c, 3c, 4c, 5c, 6c, 15c, 16c, 20c, 25c, 32c e 40c, Mf 361/371.

40.00

993 «« 1926 – Independência de Portugal * 1.ª emissão. Mf361/381. Série completa. Exemplares novos 
com goma original e leve charneira. Valor de catálogo € 290,00.

30.00
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994 * 1926 – Ceres. Emissão Londres. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (10.11.27) para 
Luanda (05.12.27; com selos de 2c (3), 4c, 5c (2), 6c (2), 40c, 48c e 60c, MF396, 398/400, 
406/408. Um selo de 2c com defeito.

35.00

995 ««« 1926 – Ceres. Emissão de Londres. Mf 396/419. Série completa. Exemplares novos, com goma original 
sem sinal de charneira, com exceção selo de 2$00 com ligeira charneira. Valor de catálogo € 600.00.

90.00

996 ««« 1927 - Independência de Portugal * 2.ª emissão. Mf 420/434. Série completa com goma original 
sem charneira. MB e MR. Valor de catálogo € 270,00.

40.00

997 ««« 1927 - Independência de Portugal * 3.ª emissão. Mf 435/450. Série completa com goma original 
sem charneira. MB e MR. Valor de catálogo € 340,00.

60.00

998 «««/«« 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. Lote composto por três selos: Mf457c, 4c s/ 10c laranja, 
Mf470g, 40c s/ 50c amarelo laranja e Mf483a, 80c s/ 1$50, todos em denteado 12x11 ½, papel 
liso e com variedades de barramento, respetivamente, tipo V, X e II. Exemplares com goma 
original, os dois primeiros com charneira e o terceiro sem charneira. Valor de catálogo € 165,00.

25.00

999 «««/«« 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. Lote composto por selos isolados de 4c s/ 8c laranja, Mf451k, 
par de 4c s/ 30c castanho, Mf452i e 10c s/ 4c verde amarelo, Mf456f, todos em denteado 12x11 
½, papel liso e com variedade de barramento tipo IX. Selos com goma original, o primeiro com 
charneira e os outros sem charneira. Valor de catálogo € 160,00.

25.00

1000 «««/«« 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. Lote com 5 selos em denteado 15x14: 10c s/ ½ c, Mf454g + 
10c s/ 1c, Mf455j + 10c s/ 4c Mf456k, 40c s/ 60c Mf e 40c s/ 90c Mf475j. Todos com goma origi-
nal sem charneira com exceção selo Mf455j com ligeira charneira. Valor de catálogo € 460,00.

60.00

1001 ««/« 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. Lote com 3 selos com barramentos tipo V, papel liso, denteado 
12x11 ½: Mf4571, 10c s/ 4c laranja + Mf458d. 10c s/ 5c sépia + Mf461b, 15c s/ 20c cinzento. 
Valor de catálogo € 105,00.

20.00

1002 F ««« 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF466f, 40C s/ 2C laranja, denteado 12x11 ½, papel CARTO-
LINA. Par horizontal com goma original, sem charneira, boa cor, sem defeitos ou reparações. 
Valor de catálogo € 1.300,00.

125.00

1003 ««« 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. Mf 451/487. Série completa, com goma original, sem sinal de 
charneira. Valor de catálogo € 510,00.

70.00

1004 * 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. Sobrescrito circulado registado do Calhariz / Lisboa (01.03.29) 
para Santarém (02.03.29) com tira horizontal de 3 selos de 40c s/ 1E ardósia, Mf482.

25.00

1005 «« 1929 – Ceres, com sobrecarga “Revalidado”. Mf488f, 10c tijolo, papel liso, denteado 15x14. 
Exemplar com goma original e leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 540,00.

60.00

1006 ««« 1929 – Ceres, com sobrecarga “Revalidado”. Mf488f, 10c tijolo, papel liso, denteado 15x14. 
Exemplar nova sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 800,00.

140.00

1007 «««/«« 1929 – Ceres, com sobrecarga “Revalidado”. MF493a, 1$60 ardósia, papel lustrado espesso. 
Quadra com denteado descentrado, com goma original, os superiores com sinal de charneira e 
os dois selos inferiores sem sinal de charneira, boa cor, sem defeitos ou reparações. MB e R. 
Valor de catálogo € 620,00.

75.00

1008 «««/«« 1929 – Ceres, com sobrecarga “Revalidado”. Mf488/493. Série completa em denteado 12x11 ½, 
com goma original, sem sinal de charneira + Mf488f, 1c tijolo em denteado 15x14, com goma 
original e sinal de charneira. Valor de catálogo € 640,00.

75.00

1009 ««« 1930 – Ceres. Gravura retocada. Mf 495/512. Série completa com goma original sem charneira. 
Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 350,00.

50.00

1010 ««« 1931/38 – Lusíadas + Lusíadas. Novas cores e valores. Mf 513/530 + Mf 543/547. As duas séries 
completas em QUADRAS, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 1.760,00.

180.00

1011 «««/«« 1931 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira. Mf 537/542. Série completa. Selos 
novos com goma original e charneira, com exceção selo de 4$50 sem sinal de charneira. Valor 
de catálogo € 553,00.

55.00

1012 ««« 1933 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira, com sobretaxa. Mf 548/553. Série 
completa em quadras. Exemplares novos com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 520,00.

55.00

1013 ««« 1933 – 7.º Centenário da Morte de S. António, com sobretaxa. Mf 554/559. Série completa em QUA-
DRAS, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 520,00.

50.00
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1014 ««« 1934 – General Carmona. MF560, 40c violeta, papel porcelana. Bloco com 6 selos (2x3). Valor 
de catálogo € 360,00.

36.00

1015 ««« 1935/41 – Tudo pela Nação. Mf570, $25 azul. Bloco com 15 selos (5x3) com goma original 
sem charneira, sem reparações nem defeitos (apenas com um dente curto num selo). Valor de 
catálogo € 330,00.

50.00

1016 F CRT 1935 — Tudo pela Nação + Infante D. Henrique. MF CRT22. Caderneta completa com quatro 
quadras: uma quadra de 15c do Infante D. Henrique, outra de $25 Tudo pela Nação e mais duas 
de $40 desta emissão. Caderneta muito bem conservada, sem defeitos ou reparações. MB e 
MR. Valor de catálogo € 900,00.

250.00

1017 ««« 1938 – 5.º Congresso Internacional da Vinha e do Vinho. Mf 579/582. Série completa em QUA-
DRAS com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 520,00.

50.00

1018 ««« 1943 – Caravela. Mf 617/633. Série completa. Selos novos com goma original sem sinal de 
charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.700,00.

170.00

1019 ««« 1943 - Caravela. Mf 617/633. Série completa com goma original sem sinal de charneira. Valor 
de catálogo € 1.700,00.

150.00

1020 ««« 1945 – Navegadores Portugueses. MF 644/651. Série completa em quadras. Valor de catálogo € 272,00. 28.00

1021 ««« 1946 – Costumes Portugueses * 2.ª emissão. Mf 677/684. Série completa em quadras. Exemplar 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, em bordo de folha. Valor de 
catálogo € 1.140,00.

120.00

1022 «« 1948/49 - Caravela. Mf 696/704. Série completa com muito ligeiro sinal de charneira. Valor de 
catálogo € 455,00.

40.00

1023 ««« 1950 – Ano Santo. Mf 719/722. Série completa em quadras, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 920,00.

90.00

1024 FDC 1950 – Ano Santo. Mf 719/22. Série completa em sobrescrito do 1.º dia de circulação, com marca 
de dia de COVA DE IRIA (FATIMA) datado de 13.05.50. B e MR. Valor de catálogo € 850,00.

100.00

1025 ««« 1950 – 4.º Centenário da Morte de S. João de Deus. Mf 723/28. Série completa em quadras, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 752,00.

70.00

1026 F («) 1951 – 3.º Congresso Nacional das Pescas. Mf731a, $50 verde s/ amarelo. Exemplar novo com 
goma não original, com DUPLA IMPRESSÃO. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1027 ««« 1952 – 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier. MF 759/762. Série completa em quadras. 
Valor de catálogo € 648,00.

60.00

1028 ««« 1953 — Cavaleiro Medieval. Lote composto por 7 meias folhas com 50 selos cada dos valores de 5c, 10c, 
20c, 30c, 90c, 1$40 e 2$30 + folha com 100 selo de 20c + envelope com vários selos isolados de diversas 
taxas. Mf 762/765, 767, 769, 772 e 818. Valor de catálogo superior a € 6.200,00. Lote a ver.

200.00

1029 ««« 1953/55 – Cavaleiro Medieval. MF 763/777 + MF818. As duas séries completas em quadras. 
Valor de catálogo € 832,00.

75.00

1030 ««« 1954 – Campanha de Educação Popular. MF 796/799. Série completa em quadras. Valor de 
catálogo € 520,00.

50.00

1031 ««« 1954 – 4.º Centenário da Fundação da Cidade de S. Paulo. MF 802/805. Série completa em 
quadras. Valor de catálogo € 1.020,00.

95.00

1032 ««« Portugal – 1964 – Mf 925/944. Ano completo em séries de 100 selos cada. Valor de catálogo € 6.700,00. 125.00

1033 ««« Portugal – 1965 – Mf 945/970. Ano completo em séries de 100 selos cada. Valor de catálogo € 10.400,00. 200.00

1034 ««« Portugal – 1966 – Mf 971/993. Ano incompleto em séries de 100 selos cada, faltando série Mf 
983/985. Valor de catálogo € 6.900,00.

100.00

1035 ««« 1966 – Europa CEPT. Mf 983/985. Série completa com os três valores com 18 dentes horizon-
talmente. Valor de catálogo € 300,00.

75.00

1036 ««« Portugal – 1967 – Mf 997/1019. Ano completo em séries de 100 selos cada. Valor de catálogo € 6.100,00. 120.00

1037 ««« Portugal – 1968 – Mf 1020/1037. Ano completo em séries de 50 selos cada. Valor de catálogo € 3.900,00. 95.00
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1038 ««« Portugal – 1970 – Mf 1063/1090. Ano completo em séries de 100 selos cada. Valor de catálogo € 7.700,00. 150.00

1039 ««« Portugal – 1964 – Mf 1091/1125. Ano completo em séries de 100 selos cada. Valor de catálogo € 8.500,00. 175.00

1040 8 1971 – Escultores Portugueses. Mf 1102a, 1$50, denteado 13 ½. Exemplar usado sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 350,00.

40.00

1041 ««« 1972 – Mês Internacional do Coração. Mf1149. Folha completa com 50 selos não denteados. 
Muito rara e provavelmente única folha completa. Dobra ao meio não afetando os selos.

500.00

1042 ««« Portugal – 1973 – Mf 1178/1205. Ano completo em séries de 100 selos cada. Valor de catálogo € 7.100,00. 125.00

1043 ««« Portugal – 1974 – Mf 1206/1241. Ano incompleto em séries de 100 selos cada, faltando série Mf 
1209/1211. Valor de catálogo € 8.300,00.

125.00

1044 ««« 1975 – Europa CEPT * Pintura. Mf1251b, 1$50. Quadra, bordo superior de folha. Exemplar com goma 
original, sem defeitos nem reparações, com tarja fosforescente. Valor de catálogo € 560,00.

50.00

1045 ««« Portugal – 1981 – Mf 1502/1552. Ano incompleto em séries de 50 selos cada, faltando séries Mf 
1504/1509, 1510/1515 e 1537/1540. Valor de catálogo € 4.000.00.

75.00

1046 ««« Portugal – 1982 – Mf 1553/1597. Ano incompleto em séries de 50 selos cada, faltando série Mf 
1582/1585. Valor de catálogo € 5.315.00.

100.00

1047 ««« Portugal – 1983 – Mf 1598/1640. Ano incompleto em séries de 50 selos cada, faltando série Mf 
1632/1635. Valor de catálogo € 4.380.00.

90.00

1048 ««« Portugal – 1984 – Mf 1641/1682. Ano incompleto em séries de 50 selos cada, faltando séries Mf 
11641/1644, 1655 e 1672/1675. Valor de catálogo € 4.505.00.

90.00

1049 ««« Portugal – 1986 – Mf 1745/1785. Ano incompleto em séries de 50 selos cada, faltando séries Mf 
1747/1748, 1752/1753 e 1759/1762. Valor de catálogo € 4.500.00.

90.00

1050 ««« Portugal – 1990 – Mf 1916/1977. Ano incompleto em séries de 25 selos cada, faltando série Mf 
1926/1929, 1947/1950, 1957/1960 e 1964/1967. Valor de catálogo € 2.055,00.

40.00

1051 ««« Portugal – 1993 – Mf 2116/2181. Ano incompleto em séries de 25 selos cada, faltando série Mf 
2184/85, 2141/2144, 2164/2167, 2168/2171 e 2172/2175. Valor de catálogo € 2.202,50.

45.00

1052 ««« Portugal – 1994 – Mf 2183/2260. Ano incompleto em séries de 25 selos cada, faltando série Mf 
2184/85, 2235/2238 e 2241/2244. Valor de catálogo € 2.740,00.

50.00

1053 ««« Portugal * 2001 – Mf 2390/2461. Ano completo em séries de 12 e 25 selos cada. Valor de ca-
tálogo € 2.479,10.

50.00

1054 ««« Portugal * 2000 – Mf2640/2734. Ano completo em séries de 25 selos cada. Valor de catálogo € 2750,00. 60.00

1055 F ««« 2002 – Selo sem taxa * SIMBOLO DO EURO. Mf2842a, azul e vermelho. Exemplar com goma 
original, sem defeitos nem reparações com a legenda “2004”. Valor de catálogo € 800,00.

300.00

1056 ««« 2013 — Festas Tradicionais Portuguesas (selos AA - 3º Grupo). MF4359, N20g. Variedade apresen-
tando o selo margens maiores, com picotado e o fundo em cinzento claro em vez de cinzento escuro. 
Este selo provém de uma nova emissão de desdobrável, realizado com o tamanho das emissões de 
2014 e seguintes. Acompanha uma quadra do selo da 1ª emissão proveniente de um desdobrável 
de tamanho pequeno. Variedade não catalogada. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

30.00

1057 ETQ««« 1981 - Correios e Telecomunicações de Portugal. Máquina FRAMA. Mf ETQ1. Lote composto 
por seis séries completas com os valores de 008.5, 010.0, 027.0 e 033.5, das máquinas n.ºs 001, 
002, 003, 005, 006 e 007. Valor de catálogo € 650,00.

50.00

1058 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.

40.00

1059 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 ves-
tígios de óxido. Valor de catálogo € 260,00.

40.00

1060 ETQ««« 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Máquina FRAMA. MF ETQ1. Série completa 
(007.0 / 008.5 / 027.0 / 033.5. Máquina 003 * Faro. Valor de catálogo € 260,00.

40.00
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1061 ETQ««« 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Máquina FRAMA. MF ETQ1. Série completa 
(007.0 / 008.5 / 027.0 / 033.5. Máquina 004 * Lisboa – Santa Maria. Valor de catálogo € 260,00.

40.00

1062 ETQ««« 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Máquina FRAMA. MF ETQ1. Série completa 
(007.0 / 008.5 / 027.0 / 033.5. Máquina 003 * Lagos. Valor de catálogo € 260,00.

40.00

1063 BLC««« 1940 - Centenários da Fundação e Restauração de Portugal. Mf BLC2 com goma original sem 
sinal de charneira. Valor de catálogo € 545,00.

50.00

1064 BLC8 1949 – Fundação da Dinastia de Avis. MF BLC14. Lote com 8 blocos usados, numerados de 1 a 
8. Coleção completa. Valor de catálogo € 800,00.

100.00

1065 FM««« 1984 - 10.º Aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974. Mf FM1. Exemplar com goma 
original sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 200,00.

40.00

1066 FSC««« 2007 – Sector Corticeiro * Grupo Amorim. Folhas de Selos Corporate. MF FSC6. Folha completa 
com 10 selos. Valor de catálogo € 900,00.

300.00

1067 CRT 2005 — Carteiras Anuais. MF CRT 1A e 1B. Lote de duas carteiras, uma dos Açores e outra da 
Madeira. Valor de catálogo € 280,00.

40.00

1068 ««« 1936/41 – Correio aéreo * Hélice. MF CA 1/10. Série completa com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 780.00.

90.00

1069 «« 1936/41 – Correio aéreo. Hélice. MF CA 1/10. Série completa com sobrecarga oblíqua a preto 
“SPECIMEN”. Exemplares novos com goma original, sinal de charneira e dois selos com duas 
pequenas manchas no verso.

100.00

1070 «««/«« 1936/41 – Correio Aéreo. Hélice. Mf CA 1/10. Série completa. Lote com goma original sem char-
neira, com exceção selo de 15$00 com charneira. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 759.00.

70.00

1071 («) 1898 – Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF POR1/6. Série 
completa com goma não original. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 310,00.

35.00

1072 PI 1912/13 — Imposto Postal * Festas da Cidade de Lisboa + Ceres. Inteiro postal circulado em Lis-
boa de 1c verde sobre cartolina creme, OM59, com selo do imposto postal de 1c verde, Mf IP5.

30.00

1073 «««/«« 1936 – Porte Franco * Cruz Vermelha Portuguesa. 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Ca-
mões, com sobrecarga. Mf CVP 67/72. Série completa em pares verticais com goma original com 
charneira no selo superior e sem charneira no selo inferior. Os selos inferiores com a variedade 
“V” INVERTIDO na palavra VERMELHA. MB e MR.

30.00

1074 «« 1899/1910 – Porte Franco. União dos Atiradores Civis Portugueses. Mf UACP 1/12. Série completa 
com goma original e ligeira charneira. Série de ótima qualidade. Valor de catálogo € 75,00++.

25.00

1075 F CNT 1927 – Porte Franco. Sociedade de Geografia de Lisboa. Emblema da Sociedade sem Coroa. Mf 
SGL8 em cinta de jornal, remetido para John Norris Marsden em Lisboa (11.04.28). MR.

50.00

1076 ««« 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 com goma original, 
sem sinal de charneira com um muito ligeiro ponto de óxido. Valor de catálogo € 1.650,00.

200.00

1077 F ««« 1935 – Porte franco * Sociedade de Geografia de Lisboa. Emblema da Sociedade, com Cruz de 
Cristo. MF18A, CRUZ SOBRE FUNDO BRANCO. Quadra bordo de folha com goma original sem 
sinal de charneira, com boa cor, sem defeitos ou reparações. MB e MR. Valor de catálogo € 6.600,00.

1.200.00

1078 « 1919 – Não emitidos. Escudo Nacional Monárquico. MF NE1/4. Série completa não denteada. 20.00

     Açores

1079 8 Açores – Percursores * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul claro, cunho I, sobre fragmento, com 
margens de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 20 barras “50 – PONTA 
DELGADA”. Valor de catálogo € 140,00.

25.00

1080 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.

1.500,00

1081 F 8 1868 — D. Luís. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, tipo 
A. MF4, 50 reis. Selo com boa cor e margens de luxo, sem defeitos ou reparações, obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma n.º 50 — PONTA DELGADA, tipo 4.3.4. Valor de catálogo € 230,00.

30.00
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1082 F 8 1868 — D. Luís. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, tipo A. 
MF4, 50 reis. Selo com boa cor e margens de luxo, sem defeitos ou reparações, obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma n.º 49 — HORTA, tipo 4.3.4. Valor de catálogo € 230,00. Ex-Hernâni Viegas.

30.00

1083 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 2.ª reforma 43 — ANGRA. Valor de catálogo € 240,00. Ex-Hernâni Viegas

25.00

1084 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 8.ª reforma 42 — ANGRA. Valor de catálogo € 240,00. Ex-Hernâni Viegas

25.00

1085 F 8 1868 – D. Luís I, fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Mf6, 
100 reis lilás malva, com margens de luxo. Exemplar usado sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 240,00.

25.00

1086 F 8 1868 — D. Luís. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, tipo 
A. Mf3/6, 20 reis bistre, 50 reis verde, 80 reis laranja me 100 reis lilás malva. Selos com boas 
margens, boa cor e sem defeitos ou reparações. Valor de catálogo € 940,00. Ex- Hernâni Viegas

100.00

1087 8 1868 – D. Luís I, fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Mf 
3/6, 20 reis + 50 reis + 80 reis + 100 reis. Exemplares usados, com boas margens sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 940,00.

80.00

1088 8 1868/70 – D. Luís I, fita curva, denteados. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Mf 
7/14. Série incompleta, faltando selo de 240 reis. Exemplares usados sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 1.215,00.

120.00

1089 («) 1868/70 – D. Luís I, fita curva, denteados. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Mf15, 240 
reis lilás claro. Exemplar novo, com goma não original e charneira. Valor de catálogo € 690,00.

65.00

1090 * 1871/76 – D. Luís I, fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, tipo C. Mf20, 50 
reis verde amarelo, denteado 13 ½. Par horizontal em sobrescrito circulado de Ponta Delgada 
(15.04.77) para a Inglaterra (15.04.77) com trânsito por Lisboa /20.04.77). Denteado inferior do 
1.º selo cortado à tesoura.

100.00

1091 8 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, tipo B. MF19, 25 
reis carmim rosa, denteado 14, papel liso fino. Selo com boa cor, sem defeitos ou reparações. 
Valor de catálogo € 110,00.

20.00

1092 F « 1876 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Sobrecarga tipo C. Mf25, 
15 reis, denteado 12 ¾, PAPEL PORCELANA. Não catalogado neste papel. Exemplar sem defeitos nem 
reparações com boa cor e relevo. 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.

200.00

1093 F «« 1876 – Jornaes. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Sobrecarga C. Mf28a, 2 ½ c, bistre, 
papel porcelana, denteado 11 ½. Exemplar sem defeitos nem reparações. 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.

75.00

1094 ««/(«) 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Mf 
29/30, 10 reis verde azul com goma não original, denteado 12 ¾ + 50 reis azul com goma original 
e charneira. Valor de catálogo € 435,00.

40.00

1095 «« 1879/80 – D. Luís I, fita direita. Novas cores. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, tipo 
C. Mf30, 50 reis azul, tipo II, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar sem defeitos nem reparações. 
Certificado de peritagem de J. Miranda de Mota. Valor de catálogo € 225,00.

25.00

1096 ««« 1882/84 – D. Luís I, fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES tipo D. Mf41, 80 reis, 
laranja, tipo I, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar sem reparações, com dois pontos de óxido, 
com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 160,00++.

25.00

1097 F 8 1882/84 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES tipo D. MF43, 50 
reis azul, usado, papel liso, denteado 12 ½. Selo assinado no verso, cabeça ligeiramente aberta 
e alguns pontos de óxido passando ás vezes para a frente. Certificado de peritagem de Leilões 
P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 950,00.

95.00

1098 «« 1882/84 – D. Luís I, fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES tipo D. Lote com 3 
selos: Mf39 + Mf41, 20 reis bistre e 80 reis laranja vermelho, papel porcelana, e denteados 12 ¾ 
e 13 ½ respetivamente + Mf44, 150 reis amarelo, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplares novos, 
com goma original e charneira. Valor de catálogo € 405,00.

40.00

1099 8 1882/84 – D. Luís I, fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES tipo D. Lote 
composto por série completa em papel porcelana, denteado 13 ½ (Mf 37. 38, 39, 41, 44 e 45) 
e selo de 100 reis em papel liso, denteado 13 1/2, Mf42. Exemplares usados sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 800,00.

75.00
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1100 F * 1882/84 – D. Luís I, fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES tipo D. Mf43, 150 
reis, papel liso, denteado 12 ¾, em sobrescrito circulado registado de Santa Cruz (11.01.83) para 
Lisboa (21.01.83), obliterado com carimbo de dupla oval ”CORREIO / STA CRUZ (FLORES)”. 
Exemplar muito raro. Valor de catálogo do selo em usado € 1.000,00.

300.00

1101 ««/(«) 1884/87 – D. Luís I, de frente. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, tipo D. Lote com dois 
selos: Mf56, 500 reis preto, denteado 12 ¾, papel porcelana, com goma original e charneira + Mf57, 
500 reis violeta, denteado 12 ¾, papel porcelana, com goma não original. Valor de catálogo € 395,00.

35.00

1102 8 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Selos do Continente com sobre-
carga Açores a preto. Mf 60/72. Série completa usada, obliterada com carimbo comemorativo do 
evento. Valor de catálogo € 300,00.

30.00

1103 8 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES”. Mf 60/73. Série completa usada, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 300,00.

30.00

1104 FDC 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Selos do Continente com sobrecarga Açores 
a preto. Mf 60/72. Série completa em sobrescrito, obliterados com carimbo comemorativo do evento e mar-
ca de dia de PONTA DELGADA (04.03.94), data do primeiro dia de circulação destes selos. MR.

60.00

1105 («) 18958 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES 
tipografada a preto. Mf 73/87. Série completa. Exemplares novos, com goma não original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com a burilagem bem definida. Valor de catálogo € 1.300,00.

150.00

1106 8 18958 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. Selos do Continente com sobrecarga 
AÇORES tipografada a preto. Mf 73/87. Série completa em estado de usado, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 1.100,00.

120.00

1107 F CRT 1906 — D. Carlos I Mouchon. Mf97, 5 reis laranja. Carteira completa com 24 selos. MR. NÃO CATALOGADA. 200.00

1108 FRG 1912/13 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Mf156, 5 c azul, papel ponti-
nhado, 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 
CIPARTIDO na diagonal, perfazendo o porte de 2 ½ c.

25.00

1109 ««« 1912/14 – Ceres. Selos co Continente, com sobrecarga AÇORES. Mf161, 30C, castanho s/ rosa, 
papel porcelana colorido, denteado 15x14. Par horizontal. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 520,00. Ex-Hernâni Viegas

50.00

1110 ««« 1918/21 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. Mf172, 7 ½ c azul, denteado 12x11 ½. Selo 
com goma original sem charneira, bordo de folha, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 250,00.

50.00

1111 «« 1924/28 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Mf 199/219. Série completa com goma 
original e charneira, com exceção selo de 3E com goma não original Valor de catálogo € 495,00.

50.00

1112 ««« 1924/28 — Ceres. Mf205, 40C chocolate escuro. Selos do Continente com sobrecarga AÇO-
RES. Bloco com 8 selos, um deles com variedade CORREIC. Valor de catálogo € 160,80.

16.00

1113 PI 1929/30 – Ceres. Selos co Continente com sobrecarga AÇORES. Mf 294, 80c violeta escuro. Selo 
bipartido em postal ilustrado circulado de Vila do Porto (19.09.30) para Lisboa (25.09.30). Selo com 
pequeno defeito num canto. Carimbo batido a preto “V.ª DO PORTO (STª MARIA)”. MR.

20.00

1114 FRG 1913 – Imposto Postal * Assistência. Ceres, com sobrecarga ASSISTÊNCIA. Mf4, 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 BIPARTIDO na oblíqua, de 2c como selo de recurso de 1c do imposto postal. 
Ambos usados na estação postal de Ponta Delgada.

25.00

1115 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.

20.00

     Angra

1116 «« 1892/93 — D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/12. Série completa. Selos novos com goma original 
e charneira, com boa cor, sem defeitos ou reparações. Selos de 5, 50, 100, 200 e 300 reis em 
dentado 13 ½, restantes em 12 ½. Valor de catálogo € 497,00. Ex-Hernâni Viegas.

75.00

     Horta

1117 («) 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf 1/12. Série completa com goma não original na maio-
ria dos selos, em denteado 12 ¾, com exceção selos de 10, 20 100 e 300 reis em denteado 13 
½. Valor de catálogo € 430,00.

40.00
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1118 ««« 1897 – D. Carlos I Mouchon. Mf16 e 18, 15 reis castanho + 25 reis verde. Duas quadras com goma 
original sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações e boa cor. Valor de catálogo € 152.00.

20.00

     Ponta Delgada

1119 F CRT 1897 – D. Carlos I Mouchon. MF19. Caderneta postal de 1905, medindo (102x48mm) com selos de 
Ponta Delgada de 50 reis, azul, papel liso, denteado 11 ¾ x 12. Caderneta autêntica, completa, com 
24 selos (4 blocos de 2x3), sem reparações, com algumas manchas e com parte da goma original, 
com boa cor. NÃO CATALOGADA. Certificado de Peritagem de J. Miranda da Mota.

200.00

     Madeira

1120 F «« 1868 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, tipo A. MF1, 
20 reis bistre com margens de luxo, denteado em cruz (Percê en croix”), 10 ½ (particular). Exemplar 
sem defeitos ou reparações, com boa cor e relevo. MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

1121 8 1868 – D. Luís I. Fiat curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, 
tipo A, a preto. CE1, 20 reis bistre, usado, com boas margens, sem defeitos nem reparações e 
excelente cor e relevo. Valor de catálogo € 250.00. Ex-Hernâni Viegas

25.00

1122 «« 1868 – D. Luís I. Fiat curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, tipo 
A, a preto. CE2, 50 reis verde, com goma original e charneira, com boas margens, sem defeitos 
nem reparações e excelente cor e relevo. Valor de catálogo € 380.00. Ex-Hernâni Viegas

45.00

1123 F « 1868 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, tipo 
A. MF4, 100 reis lilás malva, cunho Ia com margens de luxo, denteado em cruz (Percê en croix”), 
com denteado 13 ½. Selo sem goma, com boa cor, sem defeitos ou reparações. MR.

75.00

1124 8 1868 – D. Luís I. Fiat curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, 
tipo A, a preto. CE4, 100 reis lilás malva, cunho Ia, usado, com boas margens, sem defeitos nem 
reparações e excelente cor e relevo. Valor de catálogo € 255.00. Ex-Hernâni Viegas

25.00

1125 8 1868 – D. Luís I, fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA. Mf 
1/4. Série completa em estado de usados, na generalidade com margens largas, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 1.010,00.

100.00

1126 F 8 1868 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, tipo 
A. MF13, 240 reis violeta claro, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar redenteado, com parte 
do relevo da efígie aberto, com boa cor e relevo e com SOBRECARGA INVERTIDA, MR. Não 
catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00

1127 ««/« 1868/70 – D. Luís I, fita curva, denteados. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA Mf 5/8 
e 10/13. Série incompleta, faltando apenas o selo de 50 reis. Exemplares com goma original e 
charneira e valores mais altos sem goma. Cotados como sem goma. Valor de catálogo € 2075,00.
 

175.00

1128 8 1868/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA. Mf 
5/13. Série completa em usados, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 2.035,00.

175.00

1129 F «« 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA. Mf17, 25 reis 
carmim rosa, tipo IV, papel liso, denteado 12 ¾, com sobrecarga tipo C. Par horizontal com goma 
original e sinal de charneira. Exemplar sem reparações, com aderências no verso, com boa cor 
e relevo, com tipo NÃO CATALOGADO, com ligeiro repinte e bem centrados. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Ex-Hernâni Viegas

40.00

1130 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.

20.00

1131 8 1868 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, tipo A. MF21, 120 
reis azul, papel liso, denteado 12 ½, usado, papel COSTELADO no verso, cunho I. Selo com 
canto curto Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 270,00.

40.00

1132 8 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA. Sobrecarga 
tipo C. Mf24, 240 reis lilás claro, denteado 12 ¾, papel liso. Exemplar usado com um ponto de 
óxido. Valor de catálogo € 885,00.

70.00

1133 8 Portugal. 1871/76 – D. Luís I, fita direita. Selos do Continente com sobrecarga a preto MADEI-
RA”. Sobrecarga tipo C. Mf20, 100 reis lilás claro, denteado 12 ¾. Exemplar usado, com corte 
reparado, com marca de segurança batida a preto “BLANDY”.

20.00

1134 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.

75.00
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     Ultramar

1135 «« 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.

60.00

1136 Lote 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.

50.00

1137 Lote Ultramar. Emissões comuns * 1970 – V Centenário do Nascimento de Vasco da Gama. 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.

50.00

1138 BLC««« 1951 – Encerramento do Ano Santo. Mf BLC1. Exemplar novo com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 310,00.

50.00

1139 BLC««« 1951 – Encerramento do Ano Santo. Mf BLC1. Exemplar novo com goma original sem sinal de 
charneira, com mancha num selo. Valor de catálogo € 310,00.

50.00

1140 BLC««« 1951 – Encerramento do Ano Santo. Mf BLC1. Exemplar com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 310,00.

60.00

1141 BLC««« 1951 – Encerramento do Ano Santo. Mf BLC2. Exemplar com goma original sem charneira. Valor 
de catálogo € 120,00.

25.00

1142 BLC««« Ultramar. 1951 – Encerramento do Ano Santo. Mf BLC2. Exemplar com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 120,00.

25.00

     Angola

1143 F * Loanda – A sépia, LF LOA1 em carta datada de Luanda (16.02.47) para o Porto (06.07.47) com trânsito 
por Lisboa (17.05.47) com o porte manuscrito a sépia de 80 reis aplicado em Luanda correspondente ao 
peso de uma carta para o Continente até 4/8 onças + 70 reis correspondente à 5.ª distância de Lisboa 
ao Porto e a um peso de 2/8 a 4/8 de onça. MR e B. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

200.00

1144 F * Correio Central de Loanda – A preto, LF LOA3A em sobrescrito circulado de Luanda para 
Lisboa (24.04.67) com o porte de 50 reis batido a preto.

100.00

1145 « 1870/77 – Coroa. MF8, 200 reis laranja, denteado 12 ½, papel liso fino. Folha completa com 28 
selos e filigrana “B.F.K. RIVES”. Valor de catálogo € 336,00.

35.00

1146 « 1870/77 – Coroa. MF9, 300 reis castanho-vermelho, denteado 12 ½, papel liso fino. Folha com-
pleta com 28 selos e filigrana “B.F.K. RIVES”. Valor de catálogo € 1.008,00.

50.00

1147 F * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF14, 50 reis azul, tipo I, papel liso, denteado 12 ½, em so-
brescrito circulado de Luanda (15.01.1883) para Coimbra (14.02.83) com trânsito por Lisboa 
(13.02.83), para pagar o primeiro porte de cartas remetidas para o Continente com o peso até 
15g. Exemplar raro, sem reparações, com falta de papel no sobrescrito no canto inferior esquer-
do, transportado pelo vapor “Angola” e marca da estação expedidora bem batida a preto “COR-
REIO DE LOANDA”. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00

1148 F « 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF20, 50 reis azul, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar sem 
goma, sem defeitos nem reparações. Selo NÃO CATALOGADO neste denteado. MR. Certificado 
de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

120.00

1149 ««/« 1886 – D. Luís I. Fita direita. Mf 15/23. Série completa em estado de novo com goma original e 
charneira, com exceção selo de 200 reis sem goma. Valor de catálogo € 358,00.

40.00

1150 ««/«/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.

30.00

1151 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF15, 5 reis preto, denteado 12 ¾, papel porcelana em sobrescrito circulado 
aberto como contendo impressos, de Moçamedes (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. 

150.00

1152 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF18, 25 reis violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Dois selos 
em sobrescrito circulado de Benguela (??.??.90) para Coimbra (14.06.90) com trânsito por Lis-
boa (13.06.90). Primeiro porte para cartas circuladas de Angola para Portugal com um peso até 
15g. Exemplar sem reparações com alteração da cor no 2.º selo, transportada pelo paquete “S. 
THOMÉ”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

120.00
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1153 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF20, 50 reis azul, papel porcelana, denteado 12 ¾, em sobrescrito 
circulado de Mossâmedes (06.06.92) para Coimbra (10.06.92 – erro de datador, pois deveria ser 
10.07.92), com trânsito por Lisboa (09.07.92). Porte simples de 50 reis para cartas remetidas de 
Angola para Portugal com um peso até 15g. Exemplar sem defeitos nem reparações, transporta-
do pelo Paquete Portugal, obliterado a azul (R). Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

1154 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF20, 50 reis azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par horizontal em 
sobrescrito circulado de Benguela (11.12.88) para o Canadá (28.01.89) e com trânsito por Lisboa 
(16.01.89) e Londres (16.01.89). Porte simples para cartas remetidas para o Canadá com peso até 
15g. Exemplar pouco vulgar, sem defeitos ou reparações, transportada pelo vapor “Portugal” até 
Lisboa, com os selos obliterados com marca muda oval com 9 barras e o sobrescrito com carimbo 
tipo “Palmas” de Benguela. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

150.00

1155 * 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.

60.00

1156 F «« 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf 24/36. Série completa (selo de 15 reis com defeito no 
canto superior direito), com sobrecarga horizontal “SPECIMEN” impressa a preto. Selos originais 
com goma original e charneira distribuídos com as reimpressões de 1905.

300.00

1157 * 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF30, 50 reis azul claro, denteado 12 ¾, papel porcelana em so-
brescrito circulado de Luanda (30.08.95) para Inglaterra (26.09.95) com trânsito por Lisboa (23.09.95), 
transportada pelo Paquete ZAIRE II. Selo com defeito, provocado pela abertura do sobrescrito.

40.00

1158 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.

120.00

1159 FRG Selos fixos de recurso para jornais. Fragmento de jornal com selo fixo “JORNAES / 2 ½ REIS”” batido a pre-
to, com vestígios ligeiros no batimento da letra ”O”, obliterado com carimbo de dupla oval “DIRECÇÃO DOS 
CORREIOS / PROVINCIA DE ANGOLA / 11 MAR 90”. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

20.00

1160 F * 1894 – Selos fixos de recurso. Sobrescrito circulado de Luanda (16.04.1894) para Pedrogão, pelo cor-
reio da Vidigueira (09.05.94), com trânsito por Lisboa (09.05.94), franquiado com selo fixo de recurso 
“PAGO”, por falta temporária de selos, batido a vermelho, correspondente ao porte de 50 reis de uma 
carta com peso até 15g remetida para o Continente, transportada pelo vapor “S. Thomé” até Lisboa. 
Exemplar por co vulgar, principalmente com o selo de recurso batido a vermelho, sem reparações e 
com pequenos defeitos. B e R. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

1161 8 1894 – Selo de 2 ½ reis da emissão de D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa, aposta manualmente a 
azul. Mf37, 25 reis s/ 2 ½ reis castanho. Lote com dois selos em denteado 13 ½, papel liso, em estado de 
usado. Um com a sobrecarga a AZUL e outro com a sobrecarga a VIOLETA, este tido como clandestino.

40.00

1162 F 8 1894 – Selo de 2 ½ reis * Jornaes, com sobretaxa. MF37, 25 reis s/ 2 ½ reis, castanho, papel 
liso, denteado 13 ½. Bloco com 8 selos, obliterados com carimbo circular de LOANDA, batido a 
vermelho. Exemplar sem reparações com ligeiras manchas no verso. Valor de catálogo € 880,00.

150.00

1163 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, sem 
sinal de charneira, sem reparações, com ligeiros defeitos no 1.º selo (denteado superior) e com 
boa cor. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 5.040,00.

1.250.00

1164 «« 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 reimpressões de 1905. Selo de 100 reis com canto curto.

45.00

1165 * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Sobrescrito de grande dimensão circulado registado do Lubango 
(05.08.12) para Paris / França (10.09.12) com trânsito por Lisboa (07.09.12) com selos de 2 ½ 
reis cinzentos (x2), 5 reis laranja, 10 verde (x2), 15 reis castanho e 75 reis carmim, MF38/41 e 45. 

35.00

1166 * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Sobrescrito circulado de Benguela (15.02.04) para Bordeuax 
com selos de 5, 10 e 50 reis MF39, 40 e 44, para pagar o porte simples (65 reis) para cartas com 
o peso até 15g remetidas para França. Exemplar sem defeitos nem reparações.
 

25.00

1167 * 1898/1911 – D. Carlos I Mouchon + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. Sobrescrito circulado de Benguela (22.05.12) para Lockport / USA (04.06.12) com selo de 10 
reis MF40 e tira de 4 selos de 10 reis MF90 para pagar o porte simples de cartas com peso até 15g para 
os EUA (50 reis). Exemplar sem reparações, com selo cortado à tesoura quando da abertura da carta.

25.00

1168 * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF44, 50 reis azul, papel liso, denteado 11 ¾. Tira horizontal 
de 3 selos em sobrescrito circulado registado de Benguela para Bethlehem / USA com trânsito 
por Lisboa (22.08.99) para pagar 100 reis pelo 2.º porte para cartas com peso entre 16 e 30g e 
50 reis pelo prémio de registo. Exemplar sem defeitos nem reparações, transportado pelo Pa-
quete CAZENGO. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00
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1169 ««/« 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf54, 65 s/ 300 reis laranja, denteado 12 ¾, papel 
porcelana. Lote com dois selos: um tipo I com goma original e charneira e outro do tipo II sem 
goma, este muito raro. Valor de catálogo € 140,00.

30.00

1170 8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf 53/61. Série completa em estado de usado, denteado 
12 ¾ com exceção do selo de 115 s/ 10 reis em denteado 13 ½. Selo de 65 s/ 300 reis com sobrecarga 
ULTRAMAR. Selos de 400 s/ 5 reis + 400 s/ 20 reis + 400 s/ 25 reis do tipo II. Valor de catálogo € 334,00.

40.00

1171 F * 1902 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF53, 65 reis s/ 40 reis castanho, papel porcelana, den-
teado 12 ¾, em sobrescrito circulado de Benguela (carimbo mudo de barras provisório) para Malvern 
/ Inglaterra (17.06.05), com trânsito por Lisboa (13.06.05), para pagar o porte simples de 65 reis para 
cartas até a5g para países da UPU. Exemplar sem reparações, com pequenos furos de agrafo, trans-
portado até Lisboa pelo Paquete ZAIRE II. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

1172 « 1902 – D. Luís, fita direita, com sobretaxa. MF55a, 115 s/ 10 reis verde, papel porcelana, dentea-
do 13 ½. Valor de catálogo € 105,00.

20.00

1173 8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF60 + 60a, 400 s/ 20 reis rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Lote com dois selos, um do tipo I e outro do tipo II. Valor de catálogo € 400,00.

65.00

1174 F * 1902 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF62, 65 s/ 5 reis, amarelo, tipo I, papel porcelana, denteado 11 ¾ 
x 12. Três selos em sobrescrito circulado de Benguela para Boston / EUA (24.08.05) com trânsito por 
Lisboa (10.08.1905), para pagar o triplo porte (195 reis) de carta com peso entre 30 e 45 gramas de 
Angola para os EUA. Exemplar sem reparações, com pequenos defeitos nos selos, transportada pelo 
vapor “Benguela II” até Lisboa. Selos obliterados com carimbo mudo oval de 9 barras, batido a violeta 
em uso na estação postal de Benguela. B e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

120.00

1175 « 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF164, 400 reis azul 
s/ amarelo. Quadra sem reparações e pequena mancha no verso do 3.º selo. Valor de catálogo € 304,00.

45.00

1176 F 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF67a, 115 s/ 100 reis, papel porcelana, 
denteado 11 ¾ x 12. Selo com sobrecarga a azul “ULTRAMAR”. Selo obliterado provavelmente 
por obliteração de cortesia. MB e MR. Valor de catálogo € 380,00.

60.00

1177 F «« 1902 – D. Carlos I. MF67a, 115 s/ 100 reis, castanho s/ castanho claro, denteado 11 ¾ x 12, 
papel porcelana. Exemplar com goma original e sinal de charneira, com excelente cor, sem re-
parações nem defeitos assinaláveis. MB e MR. Valor de catálogo € 550,00.

110.00

1178 «« 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF70a, 130 s/ 75 reis, carmim, papel porce-
lana, denteado 11 ½ x 12. Valor de catálogo € 120,00.

25.00

1179 « 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF70c, 130 s/ 75 reis, carmim, papel ponti-
nhado vertical, denteado 13 ½. Valor de catálogo € 120,00.

25.00

1180 « 1903 – D. Carlos I Mouchon. Mf86, 400 reis azul s/ amarelo. Bloco com 16 selos, sem goma, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 160,00.

32.00

1181 * 1911/12 – D. Carlos I Mouchon com sobrecarga REPUBLICA + D. Manuel II com sobrecarga REPUBLI-
CA. Sobrescrito circulado registado de Luanda para Ulm / Alemanha (18.08.13) com trânsito por Lisboa 
(16.08.13) com selos de 5, 15, 20 e 25 reis Mf 89, 91, 92 e 93 + selos de 10 e 200 reis, Mf105 e 111. 

40.00

1182 «/8 1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA local e sobretaxa. Mf116, 25 reis s/ 75 
reis carmim (Provisório). Lote com dois exemplares, um em estado de novo sem goma e outro 
em usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 205,00.

30.00

1183 « 1912 — D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa. Mf 116/117. Série completa. Selo 
Mf117 com sobretaxa deslocada.

30.00

1184 8 1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas localmente. 
M117, 25 s/ 75 reis castanho violeta. Quadra, canto de folha incluindo a variedade “REUPBLICA” 
no primeiro selo. Valor de catálogo € 122,00.

20.00

1185 ««/8 1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA local e sobretaxa. Mf117b, 25 reis s/ 
75 reis castanho violeta, com erro REUPBLICA. Lote com dois selos um em estado de novo com 
goma original e charneira e outro em usado. Valor de catálogo € 270,00.

45.00

1186 * 1914/22 – Ceres. Sobrescrito circulado para Boston / EUA com trânsito por Benguela (24.03.25) 
com 30 selos de 1c verde amarelo, denteado 15x14, papel liso, MF144e + selo de 30c verde 
oliva escuro, denteado 12x11 ½, papel liso, MF206 + 1E rosa, denteado 12x11 ½, papel lustrado 
espesso, MF210b. Exemplar bem conservado, sem defeitos nem reparações.

30.00

1187 * 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.

50.00
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1188 * 1921 – Ceres. MF150e, 8c ardósia, papel liso, denteado 12x11 ½. Bloco com 8 selos (frente 
sobrescrito) + bloco de 12 selos (verso) em sobrescrito circulado do Bié (30.09.27) para Nova 
York / EUA (16.11.27) num total de 1$60 para pagar o porte simples de cartas com o peso até 
20g remetidas para países estrangeiros. B e R.

50.00

1189 * 1921 – Ceres. Mf153c, 20c verde, papel liso, denteado 12x11 ½. Par horizontal em sobres-
crito circulado registado de Moçamedes (13.06.26) para a Argentina, com trânsito por Lisboa 
(17.06.26). No verso 5 selos da Alemanha considerados nulos.

20.00

1190 * 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

1191 8 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Mf 158/166. 
Série completa em estado de usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 155,00.

25.00

1192 8 1914 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
Mf169, 130 s/ 50 reis azul, denteado 12 ¾, papel porcelana. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 155,00.

25.00

1193 8 1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF170, 115 s/ 80 reis verde claro, denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 270,00.

45.00

1194 F 8 1914 – D. Carlos I. Selos de 1902 com a sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. 
MF171b, 115 s/ 100 reis castanho s/ castanho claro, papel porcelana, denteado 13 ½, sobretaxa 
tipo I. Exemplar com boa cor, sem reparações, com ligeiros defeitos na porcelana comuns nestes 
selos. B e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.150,00.

200.00

1195 « 1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipogra-
fada localmente. MF172a, 115 reis s/ 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 11 ½. Exemplar 
sem reparações, com um canto curto e um pequeno ponto de adelgaçamento, com impressão parcial da 
sobrecarga e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300,00.

50.00

1196 ««« 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO e sobrecarga REPUBLICA tipogra-
fada localmente. MF176, 50 reis azul. Folha completa com 28 selos, com a goma espelhada. 
Valor de catálogo € 168,00.

30.00

1197 8 1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 183a, 115 s/ 100 reis, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Valor de catálogo € 130,00.

25.00

1198 ««« 1919 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa 
tipografada localmente. Mf189, 2 ½ c s/ 100 reis azul. Folha completa com 28 selos, com goma 
original sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 3 selos com “traço de fração 
curto” e um selo com “traço de fração partido – não catalogado).

45.00

1199 F * 1919 – D. Manuel II, com sobrecarga da Casa da Moeda e sobretaxa local + D. Carlos I Mouchon, 
com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa tipografadas localmente. Sobrescrito circulado do Lubango 
(04.02.19) para a Suíça com dois selos de 2 ½ c s/ 100 reis MF191 e 2 ½ C s/ 100 reis MF193. B e MR.

50.00

1200 « 1919 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada 
localmente. MF190, ½ c s/ 75 reis bistre. Folha completa com 28 selos. 1.º e 4.º selos com “2” 
mais fino; 6.º selo com “C” subido e mais afastado; 14.º selo com “traço da fração” mais curto e 
23.º selo com “traço da fração” partido. Exemplar com papel seda colado no verso.

35.00

1201 « 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.

45.00

1202 ««« 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

80.00

1203 ««« 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 char-
neira, sem defeitos 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.
.

60.00

1204 PI 1921/23 – Ceres. Novas cores e taxas. Postal ilustrado circulado de Benguela (13.05.31) para 
Lisboa (25.06.31) com 3 selos de 4c carmim rosa, Mf201 e 4 selos de 6c lilás claro, Mf202a, no 
total de 36c para pagar o porte de bilhetes postais simples remetidos para Portugal.

20.00

1205 « 1921 – Ceres, com sobretaxa. MF198, $00,5 s/ 7 ½ c. Lote composto por par horizontal com um 
dos selos com primeiro “0” diferente e selo isolado com “$” partido. Valor de catálogo € 100,00.

20.00
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1206 PI 1914/22 – Ceres. Postal ilustrado circulado de Benguela (23.05.27) para Valença (17.06.27) com 
selos de 2c carmim Mf146a (no verso), 5c azul, Mf148b, 8c ardósia Mf150b e tira de 5 selo de 7c ultra-
mar, Mf204b no total de 50c para pagar o porte simples para bilhetes-postais circulados para Portugal.

25.00

1207 «««/«« 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 char-
neira e os inferiores sem charneira. B e R. Valor de catálogo € 634,00.

140.00

1208 «««/«« 1949 – Vistas de Angola. MF 311/317. Série completa em quadras. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, com goma original, sinal de charneira dos selos superiores e sem charneira 
nos selos inferiores. MB e MR. Valor de catálogo € 1.030,00.

200.00

1209 ««« 1949 – Centenário da Fundação de Moçamedes. MF 318/319. Série completa em quadras. Valor 
de catálogo € 204,00.

40.00

1210 «« 1951 – Aves de Angola. MF 326/349. Série completa. Valor de catálogo € 420,00. 80.00

1211 ««« 1951 – Aves de Angola. Mf 326/349. Série completa com goma original, sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 660,00.

160.00

1212 ««« 1951 – Aves de Angola. Mf 326/349. Série completa com goma original, sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 660,00.

160.00

1213 F ««« 1951 — Aves de Angola. MF 329/349. Série completa em quadras. Exemplares com boa cor, 
sem defeitos ou reparações, goma original sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 2.640,00.

700.00

1214 F «« 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga a preto “EXPOSIÇÃO IN-
TERNACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA7a, 5$00 castanho vermelho. Exemplar 
novo com goma original e sinal de charneira, boa cor, sem defeitos nem reparações, assinado 
no verso. MB e MR. Valor de catálogo € 150,00.

40.00

1215 * 1932/47 – Ceres. Novo tipo + Correio Aéreo * Emblema dos CTT. Sobrescrito circulado por via aérea do 
Dondo (10.02.48) para o Porto, com trânsito por Luanda (13.02.48) e Lisboa (20.02.48) com selo de 50c 
MF236 para pagar o porte ordinário simples para cartas com o peso até 20g remetidas para Portugal + 
selos de 1,00Ag e 2,00Ags (CA 10/11) para pagar a sobretaxa do correio aéreo para cartas com o peso 
até 5g remetidas para Portugal. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R,

35.00

1216 * 1947 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Sobrescrito circulado por via aérea de Luanda (15.01.48) 
para Montevideu / Argentina, via Leopoldville (21.01.48) com selos de 3,00Ags e 6,00Ags (MF12 
e 15). Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

45.00

1217 8 1947 – Correio aéreo. Emblema CTT. Mf CA18, 20,00 Ags azul. Exemplar usado. Valor de ca-
tálogo € 180,00.

25.00

1218 F 8 1947 – Correio aéreo * Emblema dos CTT. MF CA10/20. Série completa, usada, alguns selos 
com denteado farpeado, normais nesta emissão. Exemplares sem defeitos nem reparações. B 
e MR. Valor de catálogo € 2.200,00.

650.00

1219 * 1938/45 – Império Colonial Português + Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “TAXE PERÇUE / TAXA 
COBRADA”. Sobrescrito de grandes dimensões circulado por via aérea de Nova Lisboa (13.11.46) para 
Luanda (14.11.46) com seis selos de 1Ag MF270 (na frente) e 15 selos de 2,70Ags MF SCA4 (no verso).

50.00

1220 * 1932/36 – Ceres. Novo tipo + Sobretaxa do correio aéreo * Legenda Taxe Perçue. Sobrescrito circulado 
de Portugália (17.01.38) para a Bélgica, via Tchikapa (19.01.38), com selos de 5, 10, 20, 30, 40, 50 e 
1Ag, MF229, 230, 232/234, 236 e 241 para pagar o porte simples para cartas com peso até 20g para 
países estrangeiros (1$75) e excesso de porte de 80c + etiqueta MOD 264-A com a taxa manuscrita de 
0,48F, 1.º porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas com peso até 5g para a Bélgica. MB e MR.

90.00

1221 * 1936/38 – Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda Taxe Perçue + Império Colonial Português + 
Império Colonial Português * Correio Aéreo. Sobrescrito circulado por via aérea de Nova Lisboa 
(15.06.39) para a Suíça, via Marselha, com trânsito pelo Lobito (15.06.39), com selos de 1$75 
(MF271) para pagar o porte simples ordinário para cartas com o peso até 20g para países estran-
geiros + 16 selos de 50C (MF CA3) no total de 8$00 para pagar o 2.º porte da sobretaxa aérea 
para cartas com o peso de 6 s 10g para a Europa via Marselha. Inclui etiqueta MOD 264-A sem 
taxa manuscrita, apenas indicativa do meio aéreo. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

75.00

1222 BLC««« 1948 – Tricentenário da Restauração de Angola. Mf BLC1. Exemplar com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 210,00.

40.00

     Congo

1223 ««« 1910/11 – D. Carlos I Mouchon. Selos de Angola, com sobrecarga “CONGO” e “REPUBLICA”. 
Mf55, 2 ½ reis cinzento. Folha completa com 28 selos, com goma original sem sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com “TRAÇO GROSSO”. Valor de catálogo € 168,00.

25.00
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1224 ««« 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 charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com “TRAÇO FINO”. Valor de catálogo € 224,00.

35.00

1225 F ««« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos de África. Mf 75/82. Série completa em quadras. Exemplares com goma original sem 
defeitos nem reparações. MB e MR nestas condições. Valor de catálogo € 360,00.

80.00

1226 F ««« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos de Macau. Mf 83/90. Série completa em quadras. Exemplares com goma original 
sem defeitos nem reparações. MB e MR nestas condições. Valor de catálogo € 440,00.

100.00

1227 F ««« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos de Timor. Mf 91/98. Série completa em quadras. Exemplares com goma original sem 
defeitos nem reparações. MB e MR nestas condições. Valor de catálogo € 440,00.

100.00

1228 ««/« 1920 – Ceres. MF99, ¼ c sépia, papel amarelado, denteado 15x14. Lote com 12 selos com 
estudo de posição de estrelas: I/I, I/II, I/III, I/IV, II/II, II/III, III/I, III/II, III/III, III/IV, IV/I e IV/IV. Valor 
de catálogo € 96,50.

30.00

1229 ««/« 1914 – Ceres. MF 103b/103d, 2c carmim, papel acetinado. Lote com 3 selos com estrelas II/II, 
I/I e II/III. Valor de catálogo € 72,00.

25.00

1230 ««/« 1914 – Ceres. Lote com 3 selos em papel porcelana, denteado 15x14: MF99a, ¼ c sépia com 
estrelas III/II, MF104a, 2 ½ x violeta com estrelas II/I e MF109a, 15c lilás vermelho, com estrelas 
I/I. Valor de catálogo € 79,00.

30.00

1231 « 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 impresso alguns exemplares juntamente com os selos em castanho violeta.

50.00

1232 F « 1914 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF120, 500 reis preto 
s/ azul, papel liso a pontinhado leve, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, sem goma 
como emitido com papel vegetal no verso. Exemplar sem defeitos nem reparações. Certificado 
de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 4.200,00.

700.00

1233 «« 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. Selos de 1905, com sobrecarga REPUBLICA tipo-
grafada localmente. MF123a e 123b, 50 s/ 65 reis. Lote de dois selos: um com fenda tipo I e outro 
com fenda tipo II. Valor de catálogo € 100,00.

25.00

1234 «««/«« 1905 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF123, 
50 s/ 65 reis. Quadra com um selo com 4.º selo com fenda tipo II, e 2.º selo com fenda tipo III “5 
com bandeira curta”. Valor de catálogo € 128,50.

30.00

     Cabo Verde

1235 « 1877 – Coroa. Mf3, 20 reis bistre, papel liso fino, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, 
em estado de novo, sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 126,00.

25.00

1236 F («) 1877 – Coroa. MF5, 40 reis azul, papel liso, denteado 12 ½. Par horizontal, bem centrado, com 
boa cor, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com o 2.º selo com ERRO, cliché 
MOÇAMBIQUE, que se situa na posição 18 da folha. B e MR. Certificado de peritagem do INE-
XFIP. Valor de catálogo € 3.000.00.

600.00

1237 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 deslocamen-
to do denteado. Valor de catálogo € 3.000,00.

600.00

1238 F « 1877 – Coroa. Mf5, 40 reis azul claro, 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 reparações, com um canto curto no selo à 
esquerda. Certificado de peritagem de Bernard Behr. Valor de catálogo € 3.000,00.

500.00

1239 8 1877 – Coroa. Mf6, 50 reis verde, papel liso fino, denteado 12 ¾. Lote com 3 selos com diversas 
tonalidades de cor. Valor de catálogo € 405,00.

50.00

1240 F * 1877 – Coroa. MF7, 100 reis lilás malva, papel liso médio, denteado 13 ½, em sobrescrito cir-
culado 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.

650.00

1241 F * 1877 – Coroa. MF7, 100 reis lilás malva, denteado 12 ½, papel liso. Selo isolado em sobrescrito 
circulado de S. Vicente (21.05.85) para Ellsworth / EUA, com trânsito por Nova York (07.06.85) e 
Londres (30.05.85). Exemplar bem conservado, sem defeitos ou reparações. MR.

500.00
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1242 F * 1877 – Coroa. MF7, 100 reis lilás claro, papel liso médio, denteado 13 ½, em sobrescrito cir-
culado de S. Vicente (20.05.85) para Ellsworth / 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 paí-
ses da UPU com o peso até 15g. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

750.00

1243 F * 1877 – Coroa. MF7, 100 reis lilás claro, papel liso médio, denteado 13 ½. Dois selos em sobrescrito 
circulado de S. Vicente (12.01.85) para Detroit (06.02.85) com trânsito por Londres (24.01.85) e Nova 
York (05.02.85), perfazendo o porte de 200 reis para pagar o 2.º porte de cartas remetidas para os 
países da UPU com o peso entre 16 e 30g. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

1.000.00

1244 ««« 1877 – Coroa. MF8a, 200 reis laranja, papel liso, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos. 
Valor de catálogo € 336,00.

40.00

1245 ««« 1877 – Coroa. MF8b, 200 reis laranja vermelho, papel liso, denteado 13 ½. Folha completa com 
28 selos. Valor de catálogo € 924,00.

95.00

1246 « 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 repara-
ções. Valor de catálogo € 392,00.

65.00

1247 ««« 1877 – Coroa. MF9, 300 reis castanho vermelho, papel liso, denteado 12 ¾. Folha completa com 
28 selos, com denteado farpeado. Valor de catálogo € 392,00.

60.00

1248 8 1877 – Coroa. Mf 1/6 + 7/8, papel liso, denteado 13 ½. Série completa, neste denteado, em estado 
de usado. Exemplares sem defeitos significativos nem reparações. Valor de catálogo € 370,00.

55.00

1249 8 1877 – Coroa. Mf 1/9, papel liso, denteado 12 ¾. Série completa em estado de usado. Exempla-
res sem defeitos significativos nem reparações. Valor de catálogo € 275,00.

40.00

1250 ««/« 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF11 + 11b, 20 reis rosa carmim. Lote com dois selos em den-
teados 12 ¾ e 13 ½, papel liso médio. Exemplares sem defeitos nem reparações com FENDA 
DE CUNHO similar acima da legenda “20 REIS”. B e R.

50.00

1251 «« 1880/85 – Coroa. Mf13, 40 reis amarelo. Par horizontal não denteado, com goma original e char-
neira, incluindo um selo com a variedade de cliché de MOÇAMBIQUE. 

30.00

1252 «« 1881/85 – Coroa. Novas cores. Mf13, 40 reis amarelo, papel liso médio. Par horizontal NÃO 
DENTEADO, bordo esquerdo de folha, com erro MOÇAMBIQUE no selo da direita. Este erro 
encontra-se na 5.ª linha da 2.ª coluna das folhas com denteado 12 ¾, ou na 3.ª linha da 2.ª 
coluna nas folhas com denteado 13 ½. MB.

30.00

1253 * 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.

50.00

1254 ««« 1881/85 – Coroa. Novas cores. Mf13, 40 reis amarelo, papel liso médio. Folha completa com 28 selos, 
com goma original sem charneira nos selos, NÃO DENTEADA, com a variedade de cliché “MOÇAMBI-
QUE”, na 5.ª linha da 2.ª coluna. Posição esta associada às folhas cujo denteado seria o de 12 ¾. MB.

50.00

1255 ««« 1881/85 – Coroa. Novas cores. Mf13, 40 reis amarelo, papel liso médio, denteado 12 ¾. Folha 
completa com 28 selos, com goma original sem charneira nos selos. Exemplar sem reparações, 
com dois pontos de óxido no verso e nas margens. Selos entre a 5.ª e 6.º linhas a separarem-se. 
Valor de catálogo € 168,00.

30.00

1256 ««/(«) 1886 – D. Luís I. Fita direita. Mf 15/23, papel porcelana. Série completa em denteado 12 ¾ e com 
os exemplares em dentado 13 ½. Exemplares novos com goma original e charneira e alguns 
deles com goma não original, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 236,00.

40.00

1257 8 1885 – D. Luís I. Fita direita. Lote com 4 selos: Mf15, 5 reis preto com ccd “PRAIA – S, THIAGO” 
a preto + Mf 17, 20 reis carmim rosa com carimbo dupla oval “CORREIO / BOA VISTA”, a preto 
+ Mf18, 25 reis violeta com ccd a violeta “CORREIO DA ILHA DO SAL / CABO VERDE” + Mf21, 
100 reis castanho amarelo com ccd a azul “PAUL”.

25.00

1258 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF19, 40 reis castanho, papel porcelana, denteado 12 ½. Dois 
selos em sobrescrito circulado de S. Vicente (data ilegível) para Londres, com trânsito por Lisboa 
(04.04.89). 

90.00

1259 («) 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf33a, 100 reis castanho s/ castanho claro, papel por-
celana, denteado 12 ¾. Exemplar com goma não original, sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 230,00.

45.00

1260 F « 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf 24/36. Série incompleta (faltam selos de 2 ½ reis, 10 
reis e 15 reis), com sobrecarga horizontal “SPECIMEN” impressa a preto. Selos originais sem 
goma distribuídos com as reimpressões de 1905.

150.00
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1261 8 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf 24/36. Série completa com denteados básicos, com 
exceção selo de 200 reis em denteado 13 ½, incluindo ainda selo de 100 reis em denteado 12 
¾. Exemplares em estado de uso, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 347,00.

50.00

1262 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. Exem-
plar muito bonito sem defeitos nem reparações.

30.00

1263 8 1898/1901 – D. Carlos I, Mouchon. MF42b, 25 reis verde azul, papel levemente pontinhado, denteado 
12 ½. Selo com boa cor, sem reparações com leve transparência no verso. Valor de catálogo € 260,00.

40.00

1264 * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF46, 100 reis azul, em sobrescrito circulado de S. Vicen-
te (15.09.00) para Roterdão (25.09.00), com trânsito por Lisboa (20.09.00) e reexpedido para 
Frankfurt (26.09.00).

30.00

1265 F «« 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Mf40/49. Série incompleta com sobrecarga horizontal “SPE-
CIMEN” impressa a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

200.00

1266 ««/8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf 60a + Mf60c, 40 reis castanho. Lote composto 
por 3 selos do tipo II: um em denteado 12 ¾ em estado de novo e dois em denteado 13 ½ em 
estado de novo e usado. Valor de catálogo € 166,50.

35.00

1267 F 8 1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. Selo de 400 reis s/ 50 reis azul, denteado 12 ¾, so-
bretaxa tipo II. Exemplar usado, sem reparações e pequenos defeitos no denteado, porém muito 
raro. NÃO CATALOGADO. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

100.00

1268 8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf52/60. Série completa em estado de usado, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, incluindo selos de 400 s/ 40 reis nos tipos I e II. Exemplares sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 121,50.

25.00

1269 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Mf63b, 65 s/ 100 reis castanho s/ castanho 
claro, denteado 12 ¾, tipo II. Quadra em estado de usado, sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 160,00.

35.00

1270 « 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Mf69a, 400 s/ 50 reis azul claro, papel porcelana, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 450,00.

90.00

1271 «« 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Mf 61/70. Série incompleta em estado de 
novo, sem defeitos, com selo de 400 s/ 50 reis redenteado. Valor de catálogo € 165,00.

25.00

1272 ««« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos de África. Mf118 7 ½ s/ 75 reis castanho. Tira horizontal de 3 selos em bordo de 
folha. Exemplar com goma original sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 75.00.

25.00

1273 ««« 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. Aflorações de óxido no verso.

75.00

1274 ««/« 1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. Mf159/164. Lote composto por séries completas em papel porcelana, denteados 11 ¾ e 
13 ½ e selos Mf160a e 162 em denteado 12 ¾. Selo com goma original com exceção de 3 selos 
sem goma. Valor de catálogo € 154,50.

30.00

1275 F «« 1921 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, sobrecarga e sobretaxa 
e nova sobretaxa sobre selos de Macau. Mf166A, 4c s/ 10c s/ 16 avos castanho amarelo. Exem-
plar com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 400.00.

80.00

1276 F « 1921 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, sobrecarga e sobretaxa 
e nova sobretaxa sobre selos de Timor. Selo 4c s/ 10c s/ 16 avos castanho amarelo. Exemplar 
sem goma, sem reparações, com um vinco horizontal e pequeno corte nesse vinco, com boa cor. 
NÃO CATALOGADO. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

200.00

1277 « 1922 – D. Carlos I, com sobretaxa. Lote composto por 4 selos isolados, todos com “$ pequeno”: 
Mf185a (pontos de óxido) e 186a, denteado 13 ½ + Mf184b denteado 11 ¾ + Mf183b, denteado 
12 ¾ e dois pares com “$” grande e pequeno, Mf184b e 183b. Exemplares sem goma e com 
goma com charneira. Valor de catálogo € 180,00.

35.00

1278 «« 1939 – Segunda Viagem Presidencial às Colónias. Mf 236/238. Série completa com goma origi-
nal e sinal de charneira. Valor de catálogo € 215,00.

40.00

1279 F «««/«« 1939 – Segunda Viagem Presidencial às Colónias. Mf 236/238. Série completa em quadras. 
Exemplares sem defeitos nem reparações com goma original sem charneira nos selos inferiores 
e com charneira nos selos superiores. MB. Valor de catálogo € 1.070,00.

200.00
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1280 «« 1938 – Correio aéreo * Imperio Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK 1939-1940. Mf CA7a, 5$00 castanho avermelhado. Exemplar com 
goma original e charneira. Valor de catálogo € 150,00.

45.00

     Guiné

1281 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena * Não emitidos. Mf4, 25 reis 
vermelho, papel liso fino, denteado 12 ¾, em estado de usado, sem reparações com denteado farpeado, 
normal nestes selos. Certificado de peritagem de INEXFIP. Valor de catálogo € 1.600,00.

320.00

1282 « 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, tidos como não emiti-
dos. Mf7, 100 reis lilás malva, papel liso fino, denteado 12 ¾. Selo novo sem goma. Exemplar com 
algumas manchas sem reparações. Certificado de peritagem da ISPP. Valor de catálogo € 500.00.

75.00

1283 « 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ pequena * Não emitidos. MF7, 
100 reis lilás malva, denteado 12 ¾, sem goma como emitidos. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, com o denteado farpeado, normal nesta emissão. Certificado de peritagem de Por-
tucale Philatelicus. Valor de catálogo € 500,00.

100.00

1284 F « 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena * Não emitidos. Mf7, 
100 reis lilás malva, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar sem goma como emitido, com den-
teado ligeiramente farpeado, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de Leilões 
P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 500,00.

100.00

1285 « 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena * Não emitidos. Mf7, 
100 reis lilás malva claro, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar sem goma como emitido, 
com denteado bem definido, sem reparações com ligeiras aflorações de óxido. Certificado de 
peritagem de Enzo Diena. Valor de catálogo € 500,00.

75.00

1286 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, tidos como não 
emitidos. Mf7, 100 reis lilás malva, papel liso fino, denteado 12 ¾. Selo usado obliterado com 
carimbo de círculos concêntricos sobre pequeno fragmento. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Certificado de peritagem da ISPP. Valor de catálogo € 400.00.

80.00

1287 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena * Não emitidos. Mf8, 200 reis 
laranja, papel liso fino, denteado 12 ¾, em estado de usado, sem reparações com denteado farpeado, 
normal nestes selos. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.000,00.

200.00

1288 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena * Não emitidos. 
Mf8, 200 reis laranja, papel liso fino, denteado 12 ¾, em estado de usado, sem reparações com 
denteado farpeado, normal nestes selos e um canto curto. Certificado de peritagem de Leilões 
P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.000,00.

175.00

1289 F « 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ pequena * Não emitidos. MF9, 300 
reis castanho, denteado 12 ¾, novo sem goma como emitido, assinado a lápis no verso. Exemplar 
sem reparações, com um canto curto e leve defeito horizontal no papel à esquerda da sobrecarga, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.200,00.

250.00

1290 F « 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ pequena * Não emitidos. MF9, 
300 reis castanho, denteado 12 ¾, novo sem goma como emitido. Exemplar redenteado no 
bordo superior, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO. Certificado de peritagem de Leilões P. 
Dias, Lda. Não catalogada a dupla impressão.

300.00

1291 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manualmen-
te a preto, 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.
.

300.00

1292 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ pequena * Não emitidos. MF9, 
300 reis castanho, denteado 12 ¾, usado. Exemplar sem reparações, com transparência. Certi-
ficado de Portucale Philatelicus. Valor de catálogo € 1.000,00.

120.00

1293 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, tidos como não emi-
tidos. Mf9, 300 reis chocolate, papel liso fino, denteado 12 ¾. Selo usado obliterado com carimbo 
de círculos concêntricos. Selo com um pequeno ponto de óxido, sem reparações. Certificado de 
peritagem de “The Philatelic Foundation”. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

1294 8 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ grande. MF11, 10 reis amarelo, den-
teado 13 ½. Exemplar sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo de dupla oval “BISSAU 
/ GUINÉ” batido a preto. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 320,00.

65.00

1295 («) 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga GUINÉ grande. MF14a, 40 reis azul, 
papel liso, denteado 13 ½. Exemplar novo sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 400,00.

75.00
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1296 « 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF15, 50 reis verde, 
denteado 13 ½, papel liso médio. Exemplar novo sem goma, sem reparações e ligeiro defeito na 
frente. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 400,00.

80.00

1297 8 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, som sobrecarga “GUINÈ” grande. Mf10/16. Série incompleta, em 
denteado 13 ½, papel liso fino. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 621,00.

120.00

1298 F * 1881 – Porte pago. Sobrescrito circulado da Guiné Portuguesa, com marca linear a azul “FRAN-
CO DE PORTE”, aplicada em Bolama, para Lisboa, com marca oval no verso “PROVÍNCIAS 
ULTRAMARINAS / 27.3.81”. a marca linear foi utilizada durante um curto espaço de tempo em 
1881, na estação postal de Bolama, por falta de selos. São conhecidas mais 5 cartas idênticas. 
Exemplar de grande raridade, sem reparações, nem defeitos. MB e MR.

400.00

1299 * 1885 – Selos fixos de recurso. Sobrescrito circulado de Bissau para Lisboa (12 e 13.06.85) 
com marca manuscrita “FRANCA DE PORTE”, aplicada em Bissau e com selo fico de “50” reis 
aplicado também em Bissau, batido a preto e também selo fixo de “50” reis, aplicado em Lisboa. 
Método de franqueio utilizado no período de 1885 a 1886 na Guiné, autorizado pelo Diretor dos 
Correios Aníbal Barbosa Vicente. Exemplar referenciado por Marsden no número especial do 
Timbre-Poste editado em 1887 a propósito da falta de selos naquela colónia. Exemplar sem 
reparações, com algumas aflorações de óxido. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

250.00

1300 «« 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, varie-
dade comum a todas as taxas). B e MR.

35.00

1301 «« 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, som sobrecarga “GUINÈ” grande. Mf22, 40 reis amarelo, 
denteado 12 ¾. Selo com erro “MOÇAMBIQUE”. Valor de catálogo € 110,00.

22.00

1302 8 1886 – D. Luís I. Lote com três selos: Mf27 e 27a, 25 reis em violeta e lilás rosa, denteado 12 
¾ + Mf28, 40 reis castanho, denteado 13 ½, obliterados com carimbos batidos a preto, azul e 
vermelho “CORREIO / BISSAU”. MB.

20.00

1303 ««/« 1886 – D. Luís I. MF24/33. Série completa em papel porcelana, denteado 12 ¾. A maioria dos 
exemplares sem goma. Valor de catálogo € 855,00.

125.00

1304 «/(«) 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF35/46 + MF35a + MF40b. Série completa. Valor de 
catálogo € 305,00.

40.00

1305 «/(«) 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF47/61. Série completa. Valor de catálogo € 215,00. 30.00

1306 ««/(«) 1902 – D. Luís I, com sobretaxa. MF 62/71. Série completa, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplares com goma original e sinal de charneira, exceto MF60 com goma não original e MF70 
sem goma. Valor de catálogo € 285,00.

50.00

1307 «« 1902 – D. Luís I, com sobretaxa. MF65a, 68a e 69a, 115 s/ 40 reis + 130 s/ 80 reis + 130 s/ 100 
reis. Exemplares em denteado 13 1/2. Valor de catálogo € 122,00.

25.00

1308 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF76b, 115 s/ 5 reis amarelo, papel porce-
lana, denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 120,00.

25.00

1309 « 1905 – D, Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF97, 50 s/ 65 reis azul. Lote de dois selos com 
fendas tipo III “5” com bandeira curta em diferentes tamanhos na haste. Exemplares sem goma 
como emitidos. Valor de catálogo € 100,00.

22.00

1310 « 1913 – D. Carlos i, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. MF137, 15 reis verde. 
Folha completa com 28 selos. Exemplar com boa cor, sem reparações ou defeitos assinaláveis. 
B e R. Valor de catálogo € 980,00.

100.00

1311 « 1913 – D. Carlos I, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF141, 15 reis casta-
nho “PROVISORIO”. Bloco com 24 selos. Exemplar sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 840,00.

100.00

1312 ««/« 1921/22 – Ceres. Lote com 5 selos em papel liso, denteados 12x11 ½: MF145d, 1c com estrelas 
II/IV + MF147i, 2c com estrelas I/IV; MF150d, 7 ½ c estrelas I/IV, MF151d, 8c com estrelas I/IV e 
MF153e, com estrelas II/I. Valor de catálogo € 70,00.

22.00

1313 «« 1914 – Ceres. Lote com 3 selos em papel porcelana, denteado 15x14: MF147a + 147b, 2c car-
mim, dois com estrelas I/II e II/I + MF148a, 2 ½ c violeta, estrelas II/I. Valor de catálogo € 108,00.

25.00

1314 «« 1914 – Ceres. MF154a, 20C verde claro, papel porcelana, denteado 15x14, estrelas I/I. Valor de 
catálogo € 75,00.

20.00

1315 «« 1914 – Ceres. MF156a, 40C castanho s/ rosa, papel porcelana, denteado 15x14, estrelas I/I. 
Valor de catálogo € 85,00.

22.00
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1316 «««/«« 1915 – D. Carlos I, com sobretaxa. Selos de 1902 com a sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. MF163b, 115 s/ 2 ½ reis, castanho, denteado 13 ½, papel liso. Quadra. Exemplar com 
goma original, com sinal de charneira nos selos superiores, sem defeitos nem reparações com 
a SOBRECARGA DESLOCADA. 

40.00

1317 « 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.

30.00

1318 ««/« 1922 – Ceres. Novas cores e valores. Lote com 4 selos em papel liso, denteado 12x11 ½: 3 selos 
de 4c carmim com estrelas I/II, I/IV e III/I, MF178a, 178b e 178c + um selo de 4 ½ c cinzento com 
estrelas III/II, MF179a. Valor de catálogo € 63,00.

20.00

1319 ««/« 1922 – Ceres. Novas cores e valores. Lote com 4 selos em papel liso, denteado 12x11 ½: 2 selos 
de 7c ultramar com estrelas I/IV e II/IV, MF181a e 181b + três selos de 12c verde escuro com 
estrelas I/II, I/IV e III/I, MF182a, 182b e 182c. Valor de catálogo € 100,00.

30.00

1320 «« 1922 – Ceres. Novas cores e valores. MF187c, 1E carmim-rosa, papel lustrado espesso, dentea-
do 12x11 ½, com estrelas III/II. Valor de catálogo € 100,00.

25.00

1321 ««« 1955 — Viagem Presidencial. MF283a. Quadra, com selo na posição 92 da folha, com “3” IN-
VERTIDO no segundo “E” de “PRESIDENCIAL”. MB. Valor de catálogo € 30,00.

15.00

1322 F * 1938/39 – Império Colonial Português + Império Colonial Português * Correio aéreo + Império 
Colonial Português com sobrecarga “Exposição Internacional de Nova York 1939-1940. Sobres-
crito circulado registado de Bissau (03.03.40) para Nova York (01.04.40) com trânsito por Lisboa 
(21.03.40) com selos de 80c e 1$75 MF234 e 238 + 10c, 20c, 50c, 1E, 5E e 10E, CD CA 1/4, 7 
e 9 + 5E CE CA7a. Exemplar sem defeitos nem reparações.

250.00

1323 F ««« 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. Mf CA 1/9. Série completa em quadras. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 500,00. Ex-Hernâni Viegas

100.00

1324 BLC««« 1947 – 5.º Centenário da Descoberta da Guiné. Mf BLC1. Exemplar com goma original sem sinal 
de charneira. Valor de catálogo € 250,00.

50.00

1325 BLC« 1968 – Imposto postal. Assistência. Bloco em cartão distribuído com a pagela da emissão. Não 
catalogado.

25.00

1326 F « 1904 – Porteado. Emissão regular. MF POR3, 5, 7 e 10, 20 reis castanho claro, 50 reis castanho 
cinzento, 100 reis lilás e 500 reis violeta. Exemplares sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações com sobrecarga “ULTRAMAR” aplicada no Ministério do Ultramar aos selos 
recebidos da UPU para lhes retirar a poder de circulação. Apenas era aplicada a sobrecarga a 
21 selos de cada taxa. Esta sobrecarga foi aplicada até 1912. MR.

60.00

1327 F « 1919 – Porteado. Emissão regular de 1904, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF21, 
10 reis ardósia, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Par vertical com a sobrecarga VERTICAL em vez de 
horizontal. Não catalogado. Exemplares sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações.

30.00

1328 « 1919 – Porteado. Emissão regular de 1904, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmen-
te. MF21, 10 reis ardósia, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com 2 selos, um com sobrecar-
ga DESLOCADA e outro com a sobrecarga VERTICAL em vez de horizontal. Não catalogados. 
Exemplares sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações.

25.00

1329 « 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.

35.00

1330 « 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.

45.00

1331 « 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.

35.00

1332 « 1919 – Porteado. Emissão Regular. Selos de 1904, com sobrecarga REPUBLICA local. MF POR 
21/28. Série completa sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 165,00.

32.00

1333 « 1919 – Porteado. Emissão regular com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Mf POR 21/28. 
Série completa sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 165,00.

35.00

1334 F 8 1919 – Porteado. Emissão regular. Tipo de 1904 com a sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente * NÃO EMITIDOS. Mf NE POR1, 60 reis castanho lilás. Exemplar obliterado com 
carimbo de cortesia. Valor de catálogo € 460,00,

60.00

1335 F « 1919 – Imposto Postal. Estampilha fiscal com sobretaxa. Mf IP 1/4, castanho bistre, papel pon-
tinhado leve, denteado 11 ½ x 12. Série completa, sem goma como emitidos, sem reparações, 
com aflorações de óxido e leve adelgaçamento no selo de $05 s/ 2 reis, com boa cor. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 760,00.

150.00
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1336 8 1919 – Imposto Postal. Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE GUER-
RA”. Mf IP1, 10 reis com utilização postal + IP3, $05 s/ 60 reis com utilização fiscal.

35.00

1337 « 1919 – Imposto Postal. Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE / GUER-
RA”. MF IP2, 50 reis castanho e bistre. Par horizontal. Exemplar sem reparações, com um ponto 
de óxido, sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 340,00.

65.00

1338 F « 1919 – Imposto Postal. Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE / GUER-
RA”. MF IP2, 50 reis castanho e bistre. Bloco com 6 selos (3x2). Exemplar sem reparações, com 
alguns ligeiros pontos de óxido, sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 1.020,00.

150.00

1339 « 1919 – Imposto Postal * Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE
GUERRA”, tipografada localmente. Selo de 40 reis castanho e bistre. Exemplar novo, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações. Não catalogado pelo Catálogo Mundifil, mas ca-
talogado por Eládio dos Santos. ES174.

30.00

1340 8 1919 – Imposto Postal. Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE GUER-
RA”. 40 reis, castanho e bistre. Lote com 3 selos: um com utilização postal, outro em estado de 
novo e outro com utilização fiscal. Este selo embora não catalogado no catálogo Mundifil, está 
catalogado no Eládio dos Santos.

35.00

1341 « 1967 – Imposto Postal. Mf IP 12A/12C. Série completa em blocos com 10 selos, sem goma como 
emitidos. Valor de catálogo € 200,00.

40.00

     Índia

1342 FRG 1871 – Nativos. Tipo I. MF4, 100 reis verde amarelo, papel fino, sobre fragmento obliterado com 
carimbo numérico “2 – MAPUÇA”. Valor de catálogo € 700,00.

100.00

1343 F * 1871 - - Nativos. Tipo II. MF9, 20 reis papel espesso. Sobrescrito circulado de Korrachet 
(20.06.1873) para Pangim (26.06), com trânsito por Bombay (23.06) e Sawantwabee (25.06), 
franqueado com o porte inglês de ½ anna e o porte português de 20 reis. Sobrescrito recortado 
para anular o nome do destinatário.

120.00

1344 F « 1871 – Nativos. Tipo II. MF10e, 40 reis, azul, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Exemplar com muito boa cor, sem defeitos nem reparações, com DUPLA IMPRESSÃO do valor. 
MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 2.500,00.

400.00

1345 ««/« 1971 – Nativos. Tipo II. Lote com dois selos em papel espesso: Mf10, 40 reis azul sem goma + 
Mf11 100 reis verde com goma original e charneira. Valor de catálogo € 330.00.

50.00

1346 «« 1871 – Nativos. Tipo II. CE11a, 100 reis verde amarelo, papel espesso, denteado de 12 ½ a 14 
½ de linha. Exemplar novo com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 165.00.

30.00

1347 8 1971 – Nativos. Tipo II. Mf12a, 200 reis amarelo, papel avergoado. Exemplar usado com carimbo 
nominativo de DIU. Valor de catálogo € 340,00.

40.00

1348 F « 1871 – Nativos. Tipo II. MF13, 300 reis violeta, papel espesso. Exemplar com boa cor, bem cen-
trado, sem goma, sem defeitos, nem reparações. Valor de catálogo € 550.00.

110.00

1349 8 1871 – Nativos. Tipo II. Lote com 4 selos em papel espesso, em estado de usado: Mf9, 20 reis 
vermelho, Mf10 40 reis azul, Mf11, 100 reis verde e Mf14, 600 reis violeta. Exemplares sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 735,00.

100.00

1350 « 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.

30.00

1351 F « 1873 – Nativos. Tipo IB. Mf17c, 20 reis laranja vermelho, papel azulado fino. Bloco com 8 selos. 
Exemplares sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 360,00. Ex-Hernâni 
Viegas

50.00

1352 F « 1873 – Nativos. Tipo IA. MF 18/20. Lote de 3 selos de 300, 600 e 900 reis. Valor de catálogo € 840,00. 120.00

1353 F ««/« 1873 – Nativos. Tipo IA. Mf16/20. Série completa de 5 selos, papel azulado fino, denteado de 12 ½ a 14 
½ de linha. Exemplares novos, com goma original, exceto selo de 10 reis sem goma e selo de 600 reis 
com goma não original. Exemplares sem defeitos nem reparações, exceto selo de 300 reis com dois 
pontos de óxido, com boa cor, apresentando o selo de 600 reis impressão parcial dos algarismos da 
taxa. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.255.00. Ex-Hernâni Viegas

200.00

1354 F «« 1874 – Nativos. Tipo IC. MF21, 10 reis preto, papel azulado fino. Exemplar com goma original e 
charneira, com pequenos defeitos na goma, com DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA. Certificado de 
peritagem de Leilões P. Dias, Lda. NÃO CATALOGADO.

200.00
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1355 F « 1875 – Nativos. Tipo IIA. MF25a, laranja vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ 
de linha. Quadra com assinatura no verso, muito leve adelgaçamento no bordo esquerdo de um 
dos selos, sem reparações, selos bem centrados e com boa cor. Certificado de peritagem do 
INEXFIP. Valor de catálogo € 640,00.

125.00

1356 8 1875 – Nativos. Tipo IIA. MF25, 20 reis laranja vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Dois selos ligados por charneira obliterados por carimbo da Índia Inglesa. Exemplar sem reparações, 
com um dos selos assinado no verso, bem centrados e com boa cor. Certificado de peritagem do INEXFIP.

30.00

1357 F « 1876 – Nativos. Tipo IIB. Mf27, 15 reis rosa, papel azulado fino. Exemplar novo sem goma, com 
os defeitos normais dos selos deste tipo, sem reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. 
Dias, Lda. Valor de catálogo € 900,00.

180.00

1358 F 8 1876 – Nativos. Tipo IIB. Mf27, 15 reis rosa, papel azulado fino. Exemplar novo sem goma, com 
os defeitos normais dos selos deste tipo, sem reparações. Valor de catálogo € 650,00.

100.00

1359 «««/«« 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

1360 F * 1876 – Nativos. Tipo IIB. MF28, 20 reis vermelho, papel azulado fino em carta remetida para 
Pangim (14.04.77). B e R.

120.00

1361 F «« 1871 – Nativos. Tipo II. Mf 29e, 20 reis vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Exemplar com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 410,00. Ex-Hernâni Viegas.

75.00

1362 « 1877 – Nativos. Tipo IIIB. MF46/47, 600 e 900 reis. Valor de catálogo € 460,00. 70.00

1363 F « 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 SOBRETA-
XA. Não catalogada. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

50.00

1364 8 1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF82, 6 s/ 40 reis amarelo, denteado 13 ½. Valor de catálogo € 125,00. 25.00

1365 « 1881/83 – Coroa com sobretaxa. Mf91, 1T s/ 50 reis azul, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 75,00.

15.00

1366 F * 1882 — Coroa. Valores em moeda local. Sobrescrito circulado de Nova Goa (24.09.86) para Karachi 
(04.10.86) com selos de 1 ½ reis, preto, papel liso, denteado 12 ½, tipo I, MF115 + 4 ½ reis, bistre esverdea-
do, papel liso, denteado 13 ½, tipo I, MF116, perfazendo o porte de 6 reis para pagar o porte simples para 
cartas com peso até 20g remetidas para a Índia Inglesa. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

250.00

1367 «« 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. CE123a, 4 ½ s/ 40 reis, azul, papel espesso, 
tipo II + 123d, 4 ½ s/ 40 reis azul, papel azulado fino, tipo IIB. Exemplares novos com goma 
original e charneira sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

1368 «« 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. CE124a, 4 ½ s/ 100 reis, verde escuro, papel 
espesso, tipo II + 124c, 4 ½ s/ 100 reis verde, papel azulado fino, tipo IIB. Exemplares novos com 
goma original e charneira sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 135.00.

25.00

1369 «« 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. Lote composto por 3 selos com goma original e charnei-
ra: Mf124a, 4 ½ s/ 100 reis verde escuro, tipo II, papel espesso + Mf124b, 4 ½ s/ 100 reis verde, tipo II, 
papel avergoado + Mf124c 4 ½ s/ 100 reis verde, tipo IIB, papel azulado fino. Valor de catálogo € 210,00.

40.00

1370 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. Mf125a, 6 reis s/ 100 reis verde, tipo II, papel 
avergoado. Exemplar usado, sem reparações, com um canto curto. Valor de catálogo € 330,00.

40.00

1371 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. Mf125d, 6 reis s/ 100 reis verde, tipo IIB, papel 
azulado fino. Exemplar usado, sem reparações, com ligeiros defeitos, normais nestes selos. 
Valor de catálogo € 350,00.

50.00

1372 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. Mf126a, 6 reis s/ 200 reis amarelo, tipo II, papel 
espesso. Exemplar usado, sem reparações com pequenos defeitos normais nestes selos. Valor 
de catálogo € 1.000,00.

200.00

1373 « 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIIC. Mf128, 6 reis verde amarelo. Exemplar novo, 
sem goma, sem reparações, com uma margem muito curta. Certificado de peritagem de Leilões 
P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 150,00.

30.00

1374 8 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIIC. Mf 127/128. Série completa em exemplares 
usados, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 200,00.

40.00
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1375 F 8 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF129b, 1 ½ reis, preto. Exemplar usado 
com carimbo de barras ilegível, com DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR. Certificado de peritagem 
de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 850,00.

160.00

1376 F 8 1883 – Nativos. Tipo IIID. Mf130a, 4 ½ reis verde oliva, papel azulado fino, não denteado. Exem-
plar usado, sem reparações, com vinco num canto, com a variedade “sem traço de fração”. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 250,00.

50.00

1377 F 8 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF131b, 6 reis verde, papel azulado fino, 
não denteado. Exemplar usado, sem reparações, com uma mancha, com boa cor e com VALOR 
OMISSO, obliterado por marca circular datada de Mormugão. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000,00.

200.00

1378 F «« 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF132a, 1 ½ reis preto, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar 
de grande raridade com goma original e charneira e pequenos defeitos na porcelana na frente 
do selo, habituais nos exemplares conhecidos no mercado. MB e MR. Certificado de peritagem 
de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 3.000,00.

600,00

1379 F «« 1886 – D. Luís I, fita direita. Mf 132/138. Série completa com goma original, papel porcelana, den-
teado 12 ¾, (selo de 1 ½ reis com defeito no denteado superior), com sobrecarga horizontal “SPE-
CIMEN”, impressa a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

150.00

1380 F « 1895/96 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf 141/142 + 145/146, 8 reis, 9 reis, 4 tangas e 8 tangas. 
Selos originais sem goma com sobrecarga horizontal “SPECIMEN” impressa a preto.

60.00

1381 F «« 1898/1900 – D. Carlos I Mouchon. Mf 155/57 + 159/62. Série incompleta com goma original e 
charneira, com adelgaçamento no selo de 2T, com sobrecarga horizontal “SPECIMEN”, impres-
sa a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

120.00

1382 8 1900 – D. Carlos I, com sobretaxa. Mf166 + 166f, 1 ½ reis s/ 2 tangas. Par horizontal usado, 
obliterado com ccd de Margão. Exemplar sem defeitos nem reparações com sobretaxa tipo II no 
primeiro selo. Valor de catálogo € 134.00. Ex-Hernâni Viegas

25.00

1383 « 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF173, 5T s/ 8T laranja, papel porcelana, denteado 12 
¾. Quadra, sem goma, bordo de folha, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 240,00.

40.00

1384 « 1911/13 – D. Carlos I Mouchon. Perfurados ao meio, com sobretaxa. Mf216, 1 ½ s/ 4 ½ reis, verde 
amarelo. Quadra, sem goma, sem defeitos nem reparações, com as seguintes variedades: 1.º selo 
com “I” grande; 2.º selo com traço de fração curto; 3.º selo com traço de fração curto e “E” grande e 
4.º selo com “traço de fração vertical e traço de fração curto. Valor de catálogo € 300,00.

45.00

1385 ««/« 1911/13 – D. Carlos I Mouchon. Perfurados a meio, com sobretaxa. Lote constituído por 3 selos 
isolados e um par: Mf217, 1 ½ s/ 9 reis lilás malva, sem perfuração ao meio (não catalogado) + 
Mf220a, 6 reis s/ 4 ½ reis verde com “6” pequeno no selo à direita + Mf221c, 6 reis s/ 9 reis lilás 
malva (par) com “6” pequeno no selo á direita + Mf221d, 6 reis s/ 9 reis lilás malva, com “s” invertido.

25.00

1386 « 1911/13 – D. Carlos I Mouchon de 1898/1900, perfurados “a meio”, com sobretaxa. Mf219, 2 reis 
s/ 4 tangas azul s/ amarelo, denteado 11 ¾ x 12, com sobretaxa tipo A. Par horizontal, novo, sem 
goma como emitidos. Exemplar sem reparações com leves afloramentos de óxido, com boa cor. 
SELO NÃO CATALOGADO NESTE TIPO DE PAPEL. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Ex-Hernâni Viegas

25.00

1387 «« 1911/13 – D. Carlos I Mouchon. Perfurados ao meio, com sobretaxa. Mf221, 6 reis s/ 9 reis lilás 
malva. Lote com 3 selos: um com “6” pequeno no selo à esquerda; outro com “6” pequeno à 
direita” e outro perfurado ao meio sem a sobretaxa.

20.00

1388 ««/« 1911/13 – D. Luís I, fita direita. Perfurados ao meio com sobretaxa em cada metade. Mf224, 3 
reis s/ 5 tangas s/ 8 tangas, laranja. Lote com 9 selo em denteado 13 ½ e 1 selo em denteado 
12 ¾ com diferentes variedades, incluindo uma DUPLA sobretaxa, um selo sem perfuração ao 
meio, “3” com impressão imperfeita, “s” em itálico” no 1.º e 2.º selos, “I” e “E” maiores, etc. 

25.00

1389 « 1911/13 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903, perfurados a meio com sobretaxa. Mf230. 1 real 
s/ 2 reis laranja. Folha completa com 28 selos sem goma como emitidos, incluindo “L” de “REAL” 
maior no 1.º selo, “A” maior no 5.º selo, “E” maior no 4.º selo, “A” partido no 2.º selo, “L” partido 
no 12.º selo e “E” partido no 4.º, 9.º e 13.º selo.

25.00

1390 ««« 1911/13 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Selos per-
furados a meio com sobretaxa. Mf239, 1 real s/ 2 reis laranja. Folha completa com 28 selos 
completos, incluindo “A” de “REAL” maior no 1.º, 5.º, 6.º e 24.º selos, “A” partido no 2.º selo, “R” 
incompleto no 3.º e 9.º selo e “R” partido no 17.º e 21.º selo.

35.00

1391 ««« 1911/13 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Selos perfu-
rados a meio com sobretaxa. Sobretaxa tipo C, perfuração em diagonal. Mf240, 1 real s/ 2 reis 
laranja. Folha completa com 28 selos completos, incluindo “A” de “REAL” maior no 5.ºe 6.º selos, 
“L” maior no 1.º selo, “A” partido no 2.º, 6.º e 28.º selo, “R” partido no 4.º, 9,º 21.º e 25.º selo.

30.00
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1392 « 1911/13 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Selos perfura-
dos a meio com sobretaxa. Mf241, 1 real s/ 1 Tg rosa. Folha completa com 28 selos completos, 
incluindo “A” de “REAL” maior no 1.º e 27.º selos, “E” maior no 3.º selo, “L” maior no 4.º selo, “R” 
diferente no 28.º selo e “AL” albino no 8.º e 28.º selo. 

25.00

1393 «««/«« 1911/13 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1911 com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, 
perfurados ao meio e com sobretaxa. MF243, 1 ½ reis s/ 4 ½ reis. Folha completa com 28 selos 
(somente dois selos com sinal de charneira), com 4 selos tipo 3, 1 selo tipo 2, 8 selos com traço 
fração curto e 2 selos com traço fração partido, um traço fração vertical. Valor de catálogo € 302,00.

35.00

1394 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. Exem-
plar com boa cor, sem defeitos nem reparações, sem goma, com a sobretaxa local do tipo “B”, 
com DUPLA PERFURAÇÃO ao meio. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo sem o ERRO, € 600,00

125.00

1395 « 1911/13 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Selos per-
furados a meio com sobretaxa. Mf245, 6 reis s/ 9 reis lilás cinzento. Folha completa com 28 
selos completos, com papel seda colado no verso, incluindo 3 selos com “6” mais pequeno nas 
posições 11, 19 e 26 (dois lado direito e um lado esquerdo) e “S” invertido na posição 12, “S” 
descaído na posição 2 e “E” maior nas posições 8 e 9. Valor de catálogo € 234,00.

40.00

1396 «« 1914 – Ceres. Lote com 3 selos em papel porcelana, denteado 15x14: MF269c, 12T castanho s/ 
verde, estrelas III/IV + MF270c, 1 Rupia castanho s/ rosa, estrelas III/IV e MF272c, 3 rupias verde 
s/ azul, estrelas III/IV. Exemplares com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações 
e muito boa cor. Valor de catálogo € 310,00.

75.00

1397 « 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente sobre selos 
de 1898/1900 e 1903. Lote composto por 6 selos: Mf 274/276, 278/79 e 281, 2 ½ reis, 4 ½ reis, 
9 reis, 12Tgs, 1R e 2R ardósia s/ amarelo. Valor de catálogo € 302,50.

50.00

1398 « 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente sobre selos 
de 1902 com sobrecarga PROVISORIO. Mf 287/288. Série completa sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 240,00.

45.00

1399 « 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente sobre selos 
de 1911/13 perfurados ao meio. Mf 289/294. Série completa sem goma como emitidos, incluindo 
mais um exemplar do selo Mf294 com “6” pequeno no lado esquerdo. Valor de catálogo € 158,00.

30.00

1400 « 1914 – D. Carlos I com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada 
localmente. Mf301. 3 reis s/ 1R, azul s/ amarelo. Folha completa com 28 selos, sem goma, in-
cluindo 3 selos com “S” de “REIS” sem serifa nos 4.º, 8.º e 12.º selos + “S” partido no 27.º selo 
+ “R” partido nos 5.º e 9.º selos. 

25.00

1401 «« 1922 – Ceres. Novas cores e valores. Mf 314/321. Série completa com goma original e charnei-
ra, com exceção selos de 4 reis e 2 ½ tgs com goma não original. Valor de catálogo € 232.00.

45.00

1402 «««/«« 1931 – Exposição de S. Francisco Xavier. MF327/332. Série completa em quadras. Exemplar 
sem defeitos 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

1403 DOC 1954 – + Imposto Postal * Assistência Pública + Centenário do Nascimento do Dr. Gama Pinto. 
Requisição de vale emitido de Damão (18.12.54) para Goa no valor de Rps 1250, com selo de 3 
reis Mf435 e 1Tg cinzento, Mf IP10. B e R.

30.00

     Macau

1404 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.

75.00

1405 «« 1884 — Coroa. Mf6b, 50 reis verde, denteado 13 ½, papel liso. Selo com ligeira transparência 
num dente, no bordo superior. Valor de catálogo € 180,00. Ex-Hernâni Viegas

25.00

1406 F («) 1884 – Coroa. MF9, 300 reis castanho vermelho, papel liso fino, denteado 12 ½, com goma não 
original. Selo com boa cor, sem defeitos, nem reparações e com DUPLA IMPRESSÃO da moldu-
ra, pouco nítida. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Não catalogada.

50.00

1407 F «« 1884 — Coroa. Mf9, 300 reis castanho vermelho. Tira horizontal com 3 selos, bordo de folha, com boa 
cor, sem defeitos ou reparações e goma excecional. MB. Valor de catálogo € 177,00. Ex- Hernâni Viegas

40.00

1408 F ««/« 1884 – Coroa. Mf 1/9. Série incompleta, faltando selo de 10 reis, Mf2. Exemplares novos, a maio-
ria com goma original e charneira. Selo de 40 reis sem goma e selos de 200 e 300 reis com goma 
não original. Inclui dois selos de 300 reis em tonalidades diferentes. Valor de catálogo € 786,00.

150.00
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1409 Lote 1884 – Coroa. Lote composto por folhas de álbum editado pela Union Philatélique de Genève, 
com séries completas das coroas emitidas em 1984 MF 1/9 (alguns valores em tiras de 3 selos e 
quadras9 + Coroa, com sobretaxa, MF10 + Coroa, com sobretaxa, MF 11/15 + Coroa. Novas co-
res e valores, MF 16/21 + Coroa, com sobretaxa, MF 22/23 + Coroa, com sobretaxa, MF 24/28.

175.00

1410 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.

35.00

1411 8 1885 – Coroa. Com sobretaxa: Lote composto por um par e dois selos isolados em estado de 
usado: Mf11, 5 reis s/ 25 reis rosa (par), denteado 12 ¾, barra grossa e “reis” sem acento + 
Mf11d, 5 reis s/ 25 reis rosa, denteado 12 ¾ com barras finas e “e” de “reis” com acento + Mf14d, 
20 s/ 50 reis verde, denteado 13 ½. Valor de catálogo € 100,00.

20.00

1412 F («) 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF18, 25 reis violeta, papel liso médio, denteado 13 ½. 
Exemplar raro novo com restos de goma não original, com boa cor, sem reparações e leve adel-
gaçamento no verso. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 800,00.

120.00

1413 ««/« 1887 – Coroa. Com sobretaxa. Sobretaxa A. Mf,24, 26 e 28, 5 s/ 80 reis + 10 s/ 80 reis + 20 s/ 80 
reis. Papel liso, denteado 13 ½. Valor de catálogo € 168,00.

35.00

1414 F 8 1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. Lote composto por dois selos usados: Mf29c, 
5 s/ 60 reis + Mf30c, 10 s/ 60 reis. Valor de catálogo € 310,00.

50.00

1415 F « 1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. Mf29c, 5 reis s/ 60 reis, verde amarelo. Folha 
completa com 30 selos, com selos a separarem-se ao centro e fixados com 3 charneiras. Na 3.ª 
coluna todos os selos têm uma fenda no “I” de “REIS”. Valor de catálogo € 4.500,00.

450.00

1416 F « 1887 – Selos fiscais, com sobretaxa. Mf30, 10 reis s/ 10 reis verde e amarelo. Tira horizontal com 
3 selos completos. Exemplares novos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 570.00

250.00

1417 8 1887 – D. Luís I. Fita direita. Mf 32/41, papel liso, denteado 12 ¾. Série completa em usado, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 207,00.

40.00

1418 F ««/« 1887 – D. Luís I. Fita direita. Mf33b + 36b + 37b + 38a + 39a + 40a + 41b, 10, 40, 50, 80, 100, 
200 e 300 reis. Todos em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 439,00.

90.00

1419 8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I com sobrecarga PROVISORIO e sobretaxa em moeda 
local. MF 38/48. Série completa usada. Selos de 1 avo e 2 avos com variedade “ayo / ayos”. 
Valor de catálogo € 199,40.

30.00

1420 « 1887 – D. Luís I, fita direita. Mf41b, 300 reis laranja, denteado 13 ½, papel porcelana. Exemplar 
novo sem goma como emitido, com defeitos de impressão.

25.00

1421 « 1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF43a, 2 ½ reis s/ 40 reis castanho claro, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos. Exemplar sem goma como emitido, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 252,00.

50.00

1422 « 1893/94 – D. Carlos I. Tipo Diogo Neto. Mf 47/58. Série completa sem goma, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 454,00.

100.00

1423 8 1893/94 – D. Carlos I. Tipo Diogo Neto. Mf 47/58. Série completa usada, sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 250,00.

40.00

1424 8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda local. Mf 
59/58, denteado 12 ¾. Série completa em usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 190,00.

40.00

1425 8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda 
local. Mf 63/67. Série completa em usado, em denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 232,00.

45.00

1426 « 1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga PROVISORIO e sobretaxa. Mf69, 5 avos s/ 30 reis 
s/ 200 reis, cinzento violeta, denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 160,00.

30.00

1427 8 1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga PROVISORIO e sobretaxa. Mf69, 5 avos s/ 30 reis 
s/ 200 reis, cinzento violeta. Lote com dois selos: um em denteado 12 ¾ com um canto curto e 
outro em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 200.00.

35.00

1428 «« 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Mf 70/77. Série completa com 
goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 165,00.

40.00

1429 « 1898 – D. Carlos I Mouchon. Mf 78/90. Série completa noca sem goma, sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 175,00.

35.00
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1430 8 1898/1900 – D. Carlos I + D. Carlos I. Novas cores e valores. Mf 78/90 + Mf 95/98. As duas sé-
ries completas em estado de usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 170,00.

35.00

1431 PI 1898 – D. Carlos I Mouchon. Postal ilustrado circulado de Macau (13.05.07) para a Alemanha 
(13.06.07) com trânsito por Lapa (13.05.07) e Victoria (14.05.07) com selos de 1 avo e 3 avos 
Mf79 e 82. Carimbo circular datado, batido a preto de “CUSTOMS / LAPPA”.

18.00

1432 ««« 1899 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga PROVISÓRIO. MF91, 5 avos s/ 13 avos lilás 
vivo. Bloco com 16 selos, com goma original sem sinal de charneira, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 240,00.

40.00

1433 8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf 102/110. Série completa em usado, denteado 12 
¾. Valor de catálogo € 368,00.

70.00

1434 « 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Mf 111/123. Série completa em estado de novo sem 
defeitos nem reparações. Selo de 18 avos s/ 2 ½ reis em denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 172,00.

35.00

1435 * 1902 – D. Carlos I, Diogo Neto, com sobretaxa. Mf117a, 6 avos s/ 200 reis azul s/ azul. Dois selos 
BIPARTIDOS (metade direita e metade esquerda num mesmo selo) em sobrescrito circulado de 
Macau (29.08.10) para Cantão / China (30.08.10).

30.00

1436 « 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. Mf 129/139. Série completa em novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 215,00.

45.00

1437 8 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. Mf 129/139. Série completa em usado, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 137,00.

25.00

1438 8 1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga. Mf 142/143. Série completa em usado, sem defeitos 
nem reparações, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 120,00.

25.00

1439 F * 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144b, 1 avo s/ 5 reis castanho, bistre e preto, sem “1” em “1 
avo”, em sobrescrito circulado em Macau (24.10.11). Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

100.00

1440 FRG 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. Mf146, 5 avos s/ 10 avos, azul esverdeado (PRO-
VISORIO). Lote com dois fragmentos, um com a metade esquerda e outro com a metade direita.

25.00

1441 « 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Mf 149/164. Série 
completa sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 155,00.

30.00

1442 F * 1911/13 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + D. Carlos I 
Diogo Neto, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmen-
te. Sobrescrito circulado registado de Macau para Viena, com trânsito por Hong Kong (10.10.21) 
e Londres (17.11.21) com selo de 5 avos castanho amarelo, MF154 e 18 avos s/ 300 reis MF181. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

150.00

1443 F * 1911/14 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + Ceres. So-
brescrito circulado de Macau (20.04.33) para Ohio / EUA, com trânsito por Hong Kong (21.04.33), 
com selo de 8 avos castanho cinzento MF156 e par de selos de 6 avos violeta, papel porcelana, 
denteado 15x14, estrelas I/I, MF215. Exemplar sem defeitos nem reparações.

120.00

1444 « 1913 – D. Luís I, fita direita. Com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Mf 166/171. 
Série completa em estado de novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 254,00.

50.00

1445 F * 1911/13 – D. Carlos I, Diogo neto, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA 
tipografada localmente. MF178b, 18 avos s/ 50 reis azul claro, papel porcelana, denteado 13 ½, 
em sobrescrito circulado registado de Macau (22.11.13) para Hong Kong (26.11.13). Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

100.00

1446 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Mf180, 5Tgs s/ 2Tgs rosa, denteado 12 ¾. 
Exemplar usado, muito raro, sem reparações, com denteado farpeado e dois dentes curtos. 
Valor de catálogo € 260,00.

40.00

1447 « 1913 – D. Carlos I, Diogo Neto. Selos de 1913, com sobretaxa tipografada localmente a preto. Mf 
182/185. Série completa em quadras, papel porcelana, denteado 11 ¾, incluindo quadra Mf183c 
em papel pontinhado, denteado 13 ½. Valor de catálogo € 200,00.

40.00

1448 8 1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Mf 186/197. 
Série incompleta, faltando selos de 5 avos, 8 avos e 10 s/ 12 avos. Exemplares usados sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 407,00.

60.00

1449 « 1913 – D. Carlos I, com sobretaxa. Mf199c, 4 avos s/ 8 avos castanho cinzento. Exemplar novo 
sem goma com variedade de cliché (a). Valor de catálogo € 120,00.

25.00
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1450 F * 1913 – D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente. MF201, 1 avo s/ 13 avos violeta 
cinzento. Par vertical em sobrescrito circulado de Macau (31.10.13) para Hong Kong (01.11.13). 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

1451 «« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLI-
CA. Mf 202/209. Série completa com goma original e ligeira charneira, sem defeitos nem reparações.

20.00

1452 FRG 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA. 
Mf205, 4 avos verde amarelo BIPARTIDO na horizontal sobre fragmento. Não catalogado como bipartido.

20.00

1453 « 1913/15 – Ceres. Lote com dois pares de selos em denteado 15x14, papel pontinhado: Mf210, ½ 
avo com estrelas I/I e IV/I + Mf211 com estrelas II/I e I/II. Valor de catálogo € 90,00.

25.00

1454 «« 1913/15 – Ceres. Mf 210/225, papel porcelana, denteado 15x14. Série completa com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 280,00.

75.00

1455 * 1913/15 – Ceres. MF210b, ½ avo, papel esmalte, denteado 15x14, estrelas I/I. Quatro pares de selos 
(total de 8 selos) em postal ilustrado circulado de Macau (10.09.19) para os EUA. Postal ilustrado com 
gravura a preto e branco “Boa Vista Hotel. Macao”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

1456 * 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.

30.00

1457 * 1914 – Ceres. Sobrescrito circulado de Macau (30.06.27) para os EUA, com trânsito por Hong 
Kong (01.07.27) com selo de 1 avo, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV, MF211f e dois selos de 2 
avos, denteado 15x14, estrelas I/I, MF212.

25.00

1458 F * 1922 – Ceres. Sobrescrito circulado de Macau (06.07.30) para New York, com trânsito por Hong Kong 
(07.08.30) com selo de 2 avos verde, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas II/II, MF212j e selo de 10 avos 
ultramar, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV, MF217b. Exemplar sem defeitos nem reparações.

125.00

1459 F * 1913/15 – Ceres. MF217b, 10 avos ultramar, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV, em 
sobrescrito circulado de Macau (26.04.27) para Stockton / EUA, com trânsito por Hong Kong 
(21.04.27). Exemplar sem defeitos nem reparações.

150.00

1460 * 1913/15 – Ceres. MF217b, 10 avos ultramar, denteado 12x11 ½, papel liso médio, estrelas III/IV. 
Dois selos em sobrescrito circulado de Macau (22.06.32) para Richmond / EUA, com trânsito por 
Hong Kong (23.06.32). Exemplar bem conservado, sem reparações nem defeitos.

50.00

1461 «« 1913/15 – Ceres. Mf217e, 10 avos ultramar, papel liso, denteado 12x11 ½, estelas III/II. Valor de 
catálogo € 100,00.

25.00

1462 ««/« 1915 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Mf 
226/242. Série incompleta, faltando apenas Mf236, 18 avos s/ 50 reis. Exemplares novos sem 
goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 265,00.

50.00

1463 8 1919 – D. Carlos I, com sobretaxa. Mf 244/246. Série completa em estado de usado sem reparações. 
Selos Mf245 e 246 com cortes de tesoura, habituais nestes selos. Valor de catálogo € 340,00.

60.00

1464 F « 1919 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF245, 2 avos s/ 6 avos s/ 80 avos, verde claro, denteado 11 
¾, papel porcelana. Folha completa com 28 selos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 4.200,00.

300.00

1465 F «« 1924 – Ceres. Novas cores e valores. Mf247/258. Série completa. Exemplares com goma origi-
nal e charneira, com exceção selos de 1 ½ avos sem goma, sem defeitos nem reparações. Selo 
de 1P com estrelas I/I, não catalogado. Valor de catálogo € 670,00++.

150.00

1466 «««/8 1924 – Ceres. Mf249, 4 avos amarelo vivo, denteado 12x11 ½, papel liso. Lote com 4 selos com 
estrelas diferentes: III/I + II/IV em usado e novo + II/II. Valor de catálogo € 103,00.

20.00

1467 * 1914/24 – Ceres. Ceres. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado de Macau (29.11.24) para 
os EUA, com trânsito por Hong Kong (30.11.24) com selo MF211, 1 avo preto, denteado 12x11 
½, estrelas III/IV e MF249, 4 avos amarelo, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV.

30.00

1468 «« 1924 – Ceres. Novas cores e valores. Mf251, 14c violeta, papel liso, denteado 12x11 ½. Par 
horizontal com estrelas III/III no primeiro selo e III/IV no segundo selo. Ligeira impressão retro 
verso por decalque. Valor apenas dos selos € 98,00.

20.00

1469 ««« 1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF264a, 7 avos s/ 8 avos, castanho vermelho, papel liso, den-
teado 12x11 ½, estrelas I/IV. Exemplar com goma original sem sinal de charneira, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 90,00.

25.00

1470 « 1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF266b, 15 avos s/ 16 avos, ardósia, papel liso, denteado 12x11 ½, 
estrelas III/I. Exemplar sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 60,00.

20.00
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1471 8 1934 – Padrões. Mf 268/288. Série completa em estado de usado, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 185,00.

35.00

1472 * 1934/1938 – Padrões + Império Colonial Português. Sobrescrito lançado a bordo de paquete de Macau 
para Hong Kong (29.01.39) com 2x ½ avo MF268 + 2x3 avos MF271 + 3 avos MF291, obliterados com 
carimbo de denominação de origem PAQUEBOT de Hong Kong (Kosking 1487 * raridade A).

30.00

1473 * 1934 – Padrões. Sobrescrito circulado de Macau (23.09.35) para a Califórnia / EUA, com trânsito por 
Hong Kong (24.09.35), com 5 selos de 1avo, Mf269 e 3 selos de 5 avos, Mf273, perfazendo o porte 
de 20 avos, para pagar o porte simples para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso até 20g.

20.00

1474 «««/«« 1934 – Padrões. Mf 285/288, 1P + 2P+ 3P + 5P. Exemplares com goma original sem sinal de char-
neira com exceção selo de 3P com muito leve charneira. Fecho de série. Valor de catálogo € 414,00.

80.00

1475 ««« 1941 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF316, 3 avos s/ 6 avos. Valor de catálogo € 90,00. 18.00

1476 ««/(«) 1948 – Motivos locais. Mf 327/338. Série completa em exemplares novos selos com goma ori-
ginal, alguns sem sinal de charneira e selos de 8 avos e 5P com goma não original. Lote a ver. 
Valor de catálogo € 430.00.

60.00

1477 «««/«« 1950/51 – Motivos locais. Novas cores. Mf 341/348. Série completa com goma original sem 
charneira, com exceção selo de 8 avos com ligeira charneira. Selo de 1 avo com vestígio de 
óxido. Valor de catálogo € 210,00.

35.00

1478 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 parte da goma baça. 
Valor de catálogo € 1.600,00.

300.00

1479 ««« 1952 – 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier. Mf 368/370. Série completa em quadras.  
Nesta qualidade é muito rara. Valor de catálogo € 120,00+++.

25.00

1480 ««« 1953 – Flores de Macau. MF 374/383. Série completa em quadras. Exemplares com goma origi-
nal, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 320,00.

60.00

1481 ««/« 1904 – Porteado. Emissão regular. Mf POR 1/11. Série completa em estado de novo, sem reparações 
nem defeitos com exceção do selo de ½ avo com vestígios de óxido. Valor de catálogo € 170,00.

35.00

1482 « 1911 – Porteado. Emissão regular. Selos de 1904 com a sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. Mf 12/22. Série completa em usado, sem goma. Valor de catálogo € 135,00.

25.00

1483 F * 1914 – Porteado. Emissão regular. Selos de 1904 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
Sobrescrito circulado de Lisboa (05.01.15) para Macau (29.04.15) com insuficiência de franquia tendo 
sido porteado com o dobro do porte em falta com selo de 8 avos castanho, Mf POR28. MB e MR.

750.00

1484 « 1945/47 — Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Mf IP7a, 9a/12a. Série incompleta 
(falta IP8) em denteado 12 (emissão de Macau). Valor de catálogo € 250,00.

30.00

1485 FRG 1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Mf IP10, 15 avos laranja s/ laranja 
claro, denteado 11 ½ emissão de Hong Kong em pequeno fragmento. Valor de catálogo € 36,00.

10.00

1486 FRG 1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Mf IP11, 20 avos vermelho s/ sal-
mão, denteado 11 ½ emissão de Hong Kong em pequeno fragmento. Valor de catálogo € 50,00.

15.00

1487 F 8 1894 — D. Luís I e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografadas local-
mente. Valores em moeda local. Selo autêntico de Macau de 2 avos s/ 10 reis verde, denteado 
12 ½, papel porcelana, em taxa NÃO EMITIDA para Macau. Esta taxa foi aprovada para a emis-
são de Timor, podendo ter ocorrido o facto de terem sido impressas por erro alguma folha de 
Macau. Selo sem defeitos nem reparações com boa cor. MB e MR.

125.00

     Moçambique

1488 ««« 1876 – Coroa. CE5, 40 reis azul, denteado 13 ½, papel fino. Tira horizontal com 3 selos com boa 
cor, sem defeitos ou reparações. MB. Valor de catálogo € 225,00. Ex-Hernâni Viegas.

30.00

1489 («) 1876 – Coroa. MF5, 40 reis azul, denteado 12 ¾. Quadra com goma não original. Valor de ca-
tálogo € 200,00.

30.00

1490 « 1876 – Coroa. MF5a, 40 reis azul, denteado 13 ½. Quadra sem goma. Valor de catálogo € 220,00. 30.00

1491 8 1886 – D. Luís I. Fita direita. Mf20, 50 reis azul, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usa-
do, sem defeitos nem reparações, com DUPLA IMPRESSÃO. Não catalogada neste denteado.

30.00
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1492 « 1886 – D. Luís I, fita direita. Lote composto por 3 folhas completas com 28 selos cada, em papel 
porcelana, denteado 12 3/4, das taxas de 100 reis castanho amarelo, 200 reis azul violeta e 300 
reis laranja. Mf 21/23. Valor de catálogo € 840,00.

60.00

1493 F « 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF22, 200 reis azul violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha 
completa com 28 selos. Selo n.º 25 com DUPLA impressão de cor. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 510,00.

100.00

1494 « 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.

150.00

1495 F «/8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Sobretaxa tipo (1) a preto. Mf24, 2 ½ reis s/ 40 reis 
castanho vermelho. Lote com dois selos, um em estado de novo sem goma como emitidos e 
outro em usado. Valor de catálogo € 165,00.

35.00

1496 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Sobretaxa tipo (2) a preto. Mf25, 2 ½ reis s/ 40 reis 
castanho vermelho. Exemplar usado sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 270,00.

55.00

1497 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Sobretaxa tipo (2) a preto. Mf25, 2 ½ reis s/ 40 reis cas-
tanho vermelho. Exemplar usado assinado no verso, sem reparações, com ligeiras irregularidades no 
papel porcelana com boa cor e relevo, com a sobrecarga com excesso de tinta tapando completa-
mente “REIS”. Certificado de porcelana de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 270,00.

55.00

1498 « 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf25a, 2 ½ s/ 40 reis chocolate, denteado 12 ¾, 
papel porcelana, sobretaxa tipo (2) a preto. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem repa-
rações, com um canto curto e um pequeno ponto de óxido, com boa cor e relevo. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 420.00.

60.00

1499 F 8 1893 – D. Luís I, dita direita, com sobretaxa. Mf26, 5 s/ 40 reis castanho vermelho, papel por-
celana, denteado 12 ¾. Exemplar sem reparações, com 3 dentes curtos, leve dobra e manchas 
de óxido, com boa cor e relevo, com sobretaxa tipo 3, a preto. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 220,00.

35.00

1500 F 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.

40.00

1501 F 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 defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Certi-
ficado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 220,00.

50.00

1502 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.

150.00

1503 F « 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Sobretaxa tipo 4. Mf27, 5 s/ 40 reis castanho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Algarismos “5” com 5mm e mesma altura. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 450,00.

90.00

1504 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Sobretaxa tipo (4) a preto. Mf27b, 5 reis s/ 40 reis 
castanho vermelho, com algarismos “5” com 5mm de altura. Exemplar usado sem reparações, 
com defeitos na porcelana e parte do relevo da efígie aberto. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300,00.

50.00

1505 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Sobretaxa tipo (4) a preto. Mf27b, 5 reis s/ 40 reis 
castanho vermelho, com algarismos “5” com 5mm de altura. Exemplar usado sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo € 300,00.

75.00

1506 F ««/« 1893/94 – D. Carlos I tipo Diogo Neto. Mf 28/40. Série incompleta (falta selo de 5 reis) com 
sobrecarga horizontal “SPECIMEN” impressa a preto. Selos originais distribuídos com as reim-
pressões de 1905. MB e MR.

240.00

1507 « 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF34a, 50 reis azul claro, denteado 12 ¾, papel ponti-
nhado. Folha completa com 28 selos. Valor de catálogo € 364,00.

30.00

1508 « 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF38, 150 reis carmim s/ rosa, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova sem goma, sem reparações e com pequena 
mancha de tinta no verso, não passado para frente. Valor de catálogo € 924,00.

75.00

1509 « 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF40, 300 reis azul s/ laranja, denteado 12 ¾, papel 
porcelana. Folha completa com 28 selos. Valor de catálogo € 468,00.

35.00
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1510 « 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento de 
S. António. 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.

40.00

1511 « 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento de 
S. António. MF43, 20 reis rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, 
com a metade inferior (12 selos) com a sobrecarga DESLOCADA. Valor de catálogo € 712,00.

45.00

1512 « 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento de 
S. António. MF44, 25 reis violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, 
com a metade direita (14 selos) com a sobrecarga DESLOCADA. Valor de catálogo € 712,00.

35.00

1513 « 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento de S. 
António. MF46b e 48b, 50 e 200 reis, papel porcelana, denteado 13 ½. Valor de catálogo € 300,00.

25.00

1514 « 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento de S. António. 
MF46b, 50 reis azul, papel porcelana, denteado 13 ½. Quadra, sem goma como emitida, sem defeitos nem 
reparações, com sobrecarga ligeiramente deslocada no 1.º e 3.º selo. Valor de catálogo € 600,00.

45.00

1515 « 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.

125.00

1516 « 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. Mf48, 200 reis. Quadra com impressão DESLOCADA da sobrecarga. Exemplares 
sem defeitos nem reparações. Ex-Hernâni Viegas

25.00

1517 « 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.

100.00

1518 « 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.

60.00

1519 « 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 ½. 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.

100.00

1520 « 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento de 
S. António. Mf 41/49. 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.

300.00

1521 8 1897 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. Mf 51/52. Série 
completa em estado de usado, incluindo os dois tipos de sobretaxa do selo Mf51, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 220,00.

45.00

1522 F «« 1898/1901 – D: Carlos I Mouchon. Mf 56/65. Série incompleta, faltando os selos de 2 ½, 5 e 10 
reis, com sobrecarga horizontal “SPECIMEN”, impressa a preto. Selos originais com goma origi-
nal e ligeira charneira distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

200.00

1523 * 1914/29 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Lourenço Marques (10.03.32) para Berlim 
(05.04.32) e reexpedido para Stuttgard (07.04.32) com selos de 2 x ¼ c, 1 ½ c, 2c, 2x4c, 5c, 8c, 
10c, 40c, 50c, 80c, 70 s/ 2E, 1E e 1$40 s/ 2E, MF153, 156, 157, 225, 159, 161, 162, 242, 254, 
244, 256, 261 e 262. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

1524 ««« 1915 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, sobre selos de 1905. 
Mf188, 50 s/ 65 reis azul. Folha completa com 28 selos, com variedade de fenda tipo I na posição 14, 
tipo II na posição 15, tipo III na posição 18 e tipo II na posição 22. MB e R. Valor de catálogo € 284,00.

60.00

1525 ««/« 1917 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente a vermelho. 
Mf 189/200. Série completa incluindo selos com goma original e charneira e selos sem goma. 
Exemplares de 50 reis e 400 reis com aflorações de óxido. Valor de catálogo € 400,00.

50.00

1526 ««/« 1917 – D. Carlos I com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Mf 189/200. Série com-
pleta. Valor de catálogo € 400,00.

80.00

1527 « 1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF202,1 
½ s/ 5c vermelho. Folha completa com 25 selos com as seguintes variedades: selo n.º 1 com 
PETRIA, selo n.º 3 com TELFGRAFO, selo n.º 11 com TELFGRAFO e PETRIA, selo n.º 14 com 
TELFGRAFO e PEPUBLICA (não catalogado), selo n.º 15 com TELFGRAFO, selo n.º 16 com 
PETRIA e selo n.º 18 com TELFGRAFO. Valor de catálogo € 250,00.

40.00
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1528 * 1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico com sobretaxa + Imposto Pos-
tal * Taxa de Guerra. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (23.06.18) para Lisboa, com 
par de selos de 2 ½ s/ 5c Mf204 + selo de 1c Mf IP3. Censurada à chegada em Lisboa com cinta 
branca impressa a preto “ABERTO / PELA / CENSURA”.

30.00

1529 ««« 1921 – Ceres. MF226a, 4 ½ c cinzento claro, denteado 12x11 ½. Selo com “4” aberto situado na 
posição 98 da folha. Valor de catálogo € 120,00.

30.00

1530 FRG 1922/26 – Ceres. Novas cores e valores. Fragmento com par de selos de 2E violeta, MF246 + 
tira horizontal de 5 selos e um selo isolado de 20E verde claro, Mf259, obliterados com carimbo 
hexagonal de Lourenço Marques a preto.

50.00

1531 FRG 1926 – Ceres. Novas cores e valores. Mf257, 5E bistre, papel porcelana, denteado 12x11 ½. 
Fragmento com bloco horizontal de 10 selos (5x2). Raro.

20.00

1532 FRG 1926 – Ceres. Novas cores e valores. Fragmento com selo de 1E azul, Mf256 + bloco horizontal 
com 8 selos (4x2) de 10E rosa, Mf258, obliterados com carimbo hexagonal batido a violeta de 
LOURENÇO MARQUES. Raro.

30.00

1533 «« 1939 – Segunda Viagem Presidencial ás Colónias. MF308/311. Série completa. Valor de catá-
logo € 230,00.

30.00

1534 F ««« 1939 – Segunda Viagem Presidencial às Colónias. MF 308/311. Série completa em pares hori-
zontais, não denteada, com goma original sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo dos selos denteados € 760,00.

175.00

1535 «««/«« 1951 – Peixes de Moçambique. MF 356/379. Série completa em quadras com goma original. Os 
selos superiores com sinal de charneira e os selos inferiores sem sinal de charneira. Valor de 
catálogo € 1.180,00.

200.00

1536 F * 1938/39 – Império Colonial Português + Império Colonial Português com sobrecarga “Exposição 
Internacional de Nova York 1939-1940”. Sobrescrito circulado registado de Lourenço Marques 
(26.04.40) para Nova York (05.05.40) com selos de 30c MF294, 1E e 10E, MFCA4 e 9 e 5E MF 
CA7a. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

200.00

1537 «««/«« 1946 – Correio Aéreo. Império Colonial Português com sobretaxa. Mf CA10, 3$00 s/ 5E castanho 
vermelho. Quadra com goma original com charneira nos selos superiores e sem charneira nos 
selos inferiores. Valor de catálogo € 120,00.

25.00

1538 ««« 1947 – Correio aéreo. Avião com legenda “Taxe perçue”. Mf CA 16/23. Série completa com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com goma amarelada. Série tida como FALSA.

75.00

1539 ««« 1947 – Correio aéreo. Avião com legenda “Taxe perçue”. Mf CA 16/23. Série completa com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 330,00.

65.00

1540 «« 1947 – Correio aéreo. Avião, com legenda “Taxe perçue”. Mf CA 16/23. Série completa com 
goma original e charneira. Valor de catálogo € 215,00.

40.00

1541 * 1933 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçu”. Mf SCA2, preto s/ azul 
em sobrescrito circulado por via ordinária de Lourenço marques (23.09.33) para Londres com 
selo de 1$40 tipo Lusíadas, Mf284. Valor de catálogo da etiqueta € 120,00.

25.00

     Inhambane

1542 « 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com a sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. AN-
TÓNIO”. Lote com 3 selos: Mf 1/3, 5 reis preto + 10 reis verde + 20 reis rosa. Exemplares novos 
sem goma, como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 300,00.

60.00

1543 F 8 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com a sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. 
ANTÓNIO”. Mf 1/8. Série incompleta, faltando apenas o selo de 300 reis. Selos de 5 reis, 40 reis 
e 100 reis com distância de 2,25 mm entre as duas linhas finas da sobrecarga, tidos como falsos.

150.00

1544 F « 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. AN-
TÓNIO”. Mf2, 10 reis verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. Quadra sem goma, como emitidos, 
sem defeitos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 340.00. Ex-Hernâni Viegas

40.00

1545 8 1895 – Selos de D. Luís I fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE S. ANTONIO”. 
MF2b, 10 reis + MF6a, 50 reis. Selos em papel porcelana, denteado 13 ½. Valor de catálogo € 435,00.

60.00

1546 « 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com a sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. 
ANTÓNIO”. Mf6a, 50 reis azul, denteado 13 ½. Exemplar novo sem goma, como emitido, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 310,00.

60.00
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1547 F 8 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga do “Centenário de S. António. 
MF 7, 100 castanho, denteado 12 3/4. papel porcelana. Valor de catálogo € 315.00.

50.00

1548 « 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga do “Centenário de S. António. 
MF 8, 200 azul violeta. Exemplar sem goma com emitido. Valor de catálogo € 175.00.

30.00

1549 F « 1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE S: AN-
TONIO”. Mf8, 200 reis azul violeta, denteado 12 ½, papel porcelana. Quadra margem esquerda 
de folha com boa qualidade, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 700,00. Ex-Hernâni Viegas

100.00

1550 F « 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com a sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. 
ANTÓNIO”. Lote com 2 selos: Mf 8/9, 200 reis azul violeta + 300 reis laranja. Exemplares novos 
sem goma, como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 350,00.

70.00

1551 « 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga do “Centenário de S. António. 
MF 9, 300 laranja. Exemplar sem goma como emitido. Valor de catálogo € 175.00.

30.00

1552 F « 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTÓNIO”. 
Mf9, 300 reis laranja. Bloco com 20 selos sem goma como emitidos, três deles com defeito. Segundo, dé-
cimo e décimo primeiro selo com “traço partido” e décimo sexto selo com “traço curto”. V. C. € 3.500,00.

300.00

1553 8 1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com a sobrecarga “CENTENÁRIO DE 
S. ANTÓNIO”. Mf 10/11, 50 reis azul claro, denteado 12 ¾, com um muito ligeiro ponto transpa-
rente + 75 reis carmim. Exemplares usados. Valor de catálogo € 325,00.

40.00

1554 « 1895 – D. Carlos I. Selos de Moçambique com sobrecarga do “Centenário de S. António. MF12, 
80 reis verde claro. Exemplar sem goma como emitido. Valor de catálogo € 140.00.

25.00

1555 F « 1895 – Selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO 
DE S: ANTONIO”. MF12, 80 reis verde claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, sem goma como 
emitido. Quadra, margem esquerda de folha, sem defeitos nem reparações com boa cor. Certifi-
cado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 560,00.

120.00

1556 « 1895 – D. Carlos I. Selos de Moçambique com sobrecarga do “Centenário de S. António. MF14, 
150 reis carmim s/ rosa. Exemplar sem goma como emitido. Valor de catálogo € 205.00.

35.00

1557 F « 1895 – Selos de D. Carlos I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE S: 
ANTONIO”. Mf14, 150 reis carmim s/ rosa, denteado 12 ½, papel porcelana. Quadra margem 
esquerda de folha, sem reparações, com leves afloramentos de óxido, com boa cor. Certificado 
de peritagem J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 820,00. Ex-Hernâni Viegas

120.00

1558 F « 1895 – D. Carlos I, Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTÓNIO”. 
Mf14, 150 reis carmim s/ rosa, denteado 12 ¾, papel porcelana. Bloco com 12 selos sem goma como 
emitidos. Segundo selo com “traço partido” e oitavo selo com “traço curto”. Valor de catálogo € 2.460,00.

250.00

1559 ««/(«) 1903 – D. Carlos I Mouchon. Mf 15/30. Série completa com goma original e charneira. Selo de 500 reis 
com goma não original e selos de 75 e 115 reis com goma parcial de origem. Valor de catálogo € 200,00.

35.00

1560 «« 1903 – D. Carlos I Mouchon. Mf 15/30. Série completa com goma original e charneira. Valor de 
catálogo € 200,00. MB.

50.00

1561 F «« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, sobrecarga e sobretaxa 
sobre selos dos Açores. Mf50a, 2 ½ c s/ 25 reis verde amarelo. Exemplar com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, sobre selos dos Açores em vez de selos de África. B e 
R. Valor de catálogo € 170.00.

50.00

     Lourenço Marques

1562 «««/« 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.

150.00

1563 F FRG 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. AN-
TONIO”. Fragmento de sobrescrito circulado registado de Lourenço Marques (24.06.95), para 
Johannesbourg, com selo de 5 reis preto, MF14 e dois selos 20 reis rosa, MF16.

50.00

1564 « 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. AN-
TONIO”. Mf 14/22. Série completa incluindo selos de 50 reis nos dois denteados, sem goma 
como emitidos. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 713,00.

140.00

1565 « 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga do “Centenário de S. António. 
MF 17, 18, 21 e 22, 25 reis, 40 reis, 200 reis e 300 reis. Exemplares sem goma como emitidos. 
Valor de catálogo € 286,00.

45.00
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1566 « 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com a sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTÓNIO”. Mf21, 
200 reis azul violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Quadra, bordo de folha. Valor de catálogo € 280.00.

40.00

1567 « 1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE S: 
ANTONIO”. Mf21, 200 reis azul violeta, denteado 12 ½. Quadra com boa cor, sem defeitos ou 
reparações. Valor de catálogo € 280,00. Ex-Hernâni Viegas

30.00

1568 « 1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE S: ANTONIO”. 
Mf22, 300 reis laranja, denteado 12 ½, papel porcelana. Quadra com boa cor e relevo, sem defeitos ou re-
parações. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 440,00. Ex-Hernâni Viegas

60.00

1569 8 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTO-
NIO”. MF 14/22 + MF19a. Série completa em selos usados. Exemplares sem reparações, com 
ligeiras transparências nos selos de 10 reis e 50 reis, denteado 13 ½. Valor de catálogo € 549,00.

90.00

1570 F « 1895 – Selos de D. Carlos I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE S: 
ANTONIO”. Mf30, 150 reis carmim s/ rosa, denteado 12 ½, papel porcelana. Quadra margem in-
ferior de folha, com boa cor, sem defeitos ou reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 284,00. Ex-Hernâni Viegas

50.00

1571 F « 1895 – D. Carlos I. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTONIO”. 
Mf 23/28 + 30. Série incompleta, faltando selo de 100 reis. Exemplares novos sem goma como 
emitidos, sem reparações. Selo de 10 reis com adelgaçamento. Valor de catálogo € 483,00.

90.00

1572 8 1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE 
S. ANTONIO”. MF23/30. Série completa em selos usados, papel porcelana, denteados de 11 2/4 
e 12 ¾. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 587,00,

100.00

1573 8 1896 – D. Carlos I Diogo Neto, com sobretaxa. Mf31, 50 s/ 300 reis azul s/ laranja. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo € 280,00.

50.00

1574 F * D. Carlos I Mouchon + D. Carlos I Mouchon com sobrecarga PROVISORIO + D. Carlos I, tipo Diogo 
Neto, com sobretaxa. Sobrescrito de grandes dimensões (240x109mm) circulado em Lourenço 
Marques (04.08.03) com selos de 5 reis (2), 10 reis (2), 15 reis (2), 20 reis (2), 65 reis (2), 100 reis 
(2), 15 reis (2), 65 s/ 5 reis (2) e 65 s/ 15 reis (2), Mf33, 34, 36, 41, 53, 54, 65, 69 e 72. B e R.

125.00

1575 8 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Lote com dois selos em denteado 13 ½: MF37c, 25 reis verde-azul 
+ MF41a, 100 reis azul s/ azul. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 90,00.

25.00

1576 « 1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. Lote com dois meios selos: um de 5 reis s/ 
10 reis verde-amarelo, com a variedade “esri” em vez de “reis”, MF47 + selo de 25 reis s/ 10 reis 
com “5” de “25” invertido, MF 48a. Exemplares metades superiores dos selos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

30.00

1577 « 1899 – Selos fiscais de Moçambique com sobretaxa. Mf 47/50. Série completa em selos comple-
tos, sem goma como geralmente emitidos. Valor de catálogo € 112,00.

22.00

1578 «/8 1898 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. Mf47/50. Série completa em selos inteiros, 
novos, quadras, 50 s/ 800 reis (par usado), 50 s/30 reis com sobretaxa deslocada. Valor de 
catálogo € 296,00.

30.00

1579 F * 1899 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. Mf51, 50 reis s/ 75 reis carmim. Par horizontal em 
sobrescrito circulado de Lourenço Marques (17.06.99) para a Holanda (10.07.99). Exemplar sem 
defeitos nem reparações. B e R.

75.00

1580 * 1902 – D. Carlos I Diogo Neto, som sobretaxa. Mf52, 65 s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, dentea-
do 11 ¾ em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (22.12.04) para a Holanda (15.01.05). 

30.00

1581 * 1902 – D. Carlos I Diogo Neto, som sobretaxa. Mf53, 65 s/ 5 reis, amarelo-laranja, papel porce-
lana, denteado 11 ¾ em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (03.11.04) para a Surrey / 
Inglaterra (29.10.04). 

30.00

1582 * 1902 – D. Carlos I Diogo Neto, som sobretaxa. Mf54, 65 s/ 10 reis, castanho, papel porcelana, den-
teado 11 ¾ em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (08.10.03) para a Alemanha (01.11.03). 

45.00

1583 F * 1902/1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga 
PROVISORIO. Sobrescrito circulado registado em Lourenço Marques (14.11.03) com selos de 
115 s/ 10 reis, 115 s/200 reis, 115 s/300 reis, 130 s/ 25 reis, 130 s/ 80 reis, 130 s/ 150 reis, 400 
s/ 50 reis, 400 s/75 reis, 400 s/ 100 reis, 15 reis, 25 reis, 50 reis e 75 reis, Mf56/64 e Mf 65/68.

125.00

1584 ««/8 1902 – D. Carlos I, Diogo Neto, com sobretaxa. Mf59, 130 reis s / 25 reis verde, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Lote com dois selos, um com goma original e charneira e outro usado. Valor de 
catálogo € 100,00.

25.00
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1585 * 1903 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO. Mf67, 50 reis azul em sobrescrito 
circulado de Lourenço Marques (19.07.08) para Itália (10.08.08).

25.00

1586 * 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. Mf75, 130 reis castanho s/ amarelo em so-
brescrito circulado de Lourenço Marques (07.05.04) para Amesterdão / Holanda (07.05.04). B e R.

50.00

1587 «««/«« 1905 – D. Carlos I, Mouchon, com sobretaxa. MF77, 50 s/ 65 reis. Quadra nova com goma origi-
nal irregular, os dois primeiros selos com charneira e os restantes sem charneira, com boa cor, 
sem reparações. Quarto selo com variedade tipo II. Valor de catálogo € 77,50.

20.00

1588 «« 1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moe-
da. Mf 139/142. Série completa, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com a sobrecarga horizontal batida a violeta “SPECIMEN”. MB e MR.

50.00

1589 ««/« 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.

15.00

1590 ««/« 1918 – Ceres, com sobrecarga “Cruz Vermelha” e sobretaxa. Lote com 4 selos: 2 ½ c, $20 s/ 1 ½ 
c, $50 s/ 7 ½ c e $70 s/ 8c, Mf162, 165, 168 e 169. Todos com a variedade de sobrecarga “9.3-
18”, tipo A (ponto em vez de traço entre “9” e “3”. Valor de catálogo € 120,00.

30.00

1591 ««/« 1918 – Ceres, com sobrecarga “Cruz Vermelha” e sobretaxa. Lote com 4 selos: 2 ½ c, 10c, 30c 
e $70 s/ 8c, Mf162, 164, 166 e 169. Todos com a variedade de sobrecarga “9-3-18”, tipo B (com 
traço fino entre “9” e “3”. Valor de catálogo € 120,00.

30.00

1592 «« 1918 – Ceres, com sobrecarga “Cruz Vermelha” e sobretaxa. Mf 159/170. Série completa com 
goma original e charneira, incluindo selos de 2 ½c em papel esmalte e 5c em papel porcelana. 
Valor de catálogo € 93,00.

20.00

1593 F « 1915/20 – D. Carlos I. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF177a, 400 reis s/ 50 reis, denteado 12 ¾, papel pontinhado. Par horizontal, bordo de folha, com 
boa cor, sem goma, sem reparações e com o denteado farpeado. Valor de catálogo € 400,00.

80.00

     Companhia de Moçambique

1594 F «« 1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com a sobrecarga a preto COMP.ª DE MO-
ÇAMBIQUE. Mf 1/9. Série completa em papel porcelana, denteado 12 ¾, com goma original 
e leve charneira, com a sobrecarga horizontal “SPECIMEN”, impresso a preto. Selos originais 
distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

250.00

1595 F ««/« 1895/1902 – Elefantes. Mf 11/25. Série completa com 4 selos com goma original e charneira e 
11 selos sem goma, com a sobrecarga horizontal “SPECIMEN” impressa a preto. Selos originais 
distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

300.00

1596 F * 1895/1902 – Elefantes. Sobrescrito circulado registado da Beira (10.09.02) para a Alemanha 
(12.10.02) com trânsito por Londres (11.10.02) com selos de 15 reis, 20 reis e 80 reis, Mf14, 15 e 
19, perfazendo o porte de 115 reis, para pagar: 65 reis pelo porte simples para cartas remetidas 
para o estrangeiro com peso até 20g + 50 reis pelo prémio de registo. MB.

50.00

1597 « 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecargas COMP.ª DE MOÇAMBIQUE 
e PROVISORIO. Mf26, 50 reis. Lote com 3 selos, sendo dois com a sobrecarga tipo A em den-
teado 12 ¾ e 13 ½ e o terceiro em denteado 13 ½ sobrecarga tipo B. valor de catálogo € 90,00.

25.00

1598 « 1898 – Elefantes com sobrecarga “Centenário / da Índia 1498-1898. Mf 29/41. Série completa em es-
tado de novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 242,80.

50.00

1599 « 1900 – Elefantes, com sobretaxa e perfurados ao meio. Mf43, 50 reis s/ 20 reis lilás cinzento. 
Lote com dois selos completos, sem goma como emitidos, um em papel pontinhado e outro em 
papel porcelana. Valor de catálogo € 100,00.

25.00

1600 « 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.

75.00

1601 F «« 1917 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”. Mf 107/113. Série completa com goma original e charneira. Exemplar de 700 reis com 
aflorações de óxido + selo de 75 reis com “1” de “31” maior. Valor de catálogo € 742,00.

100.00

1602 F ««« Elefantes, com REPUBLICA da Casa da Moeda e sobrecarga Cruz Vermelha. Mf110, 50 reis, 
castanho. Par vertical bordo esquerdo de folha, com 1.º selo “1” de “17” maior e segundo selo 
com “5” com bandeira curta. Selos com boa cor, sem defeitos ou reparações. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 340,00. Ex-Hernâni Viegas

50.00
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1603 F «« 1917 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA e sobrecarga Cruz Vermelha. MF112a+112b, 
100 reis azul s/ azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Par horizontal com boa cor, sem defeitos 
nem reparações, com goma original e sinal de charneira. Primeiro selo com “1” de “17” maior e 
segundo selo com “1” de “31” maior. MB e MR. Valor de catálogo € 400,00.

80.00

1604 F «« 1917 – Elefantes, com REPUBLICA e sobrecarga Cruz Vermelha. MF 113, 700 reis violeta s/ amarelo 
Selo com goma original com “1” de “31” maior e com l vinco no bordo direito. Valor de catálogo € 420,00.

50.00

1605 F ««« 1917 – Elefantes, com sobrecarga Cruz Vermelha. Mf113b, 700 reis violeta s/ amarelo, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar assinado no verso, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com a variedade “1” maior em “31”. Valor de catálogo € 500,00.

100.00

1606 F * 1922 – Selos de recurso. Sobrescrito de reduzidas dimensões pré-franquiado com carimbo batido 
a vermelho “AMBULÂNCIA / PAGO”, com o valor de -$80 manuscrito também a vermelho. MR.

35.00

1607 ««« 1940 – 3.º Centenário da restauração de Portugal. Mf 199/204. Série completa em blocos de 25 se-
los com goma original, com 23 séries sem charneira e 2 com charneira. Valor de catálogo € 250,00.

35.00

1608 * 1935 – Inauguração do Correio Aéreo. Mf CA 1/10. Série completa em sobrescrito de grandes 
dimensões circulado registado da Beira (03.10.35) para Macau (03.11.35). B e R.

40.00

1609 ««« 1935 – Inauguração do Correio Aéreo, tipo retangular. Mf CA 15/25. Série completa em blocos de 25 
selos com goma original, com 23 séries sem charneira e 2 com charneira. Valor de catálogo € 575,00.

75.00

1610 F * 1934/40 – Imposto Postal * ASSISTÊNCIA + Motivos locais * Correio Aéreo. Sobrescrito circu-
lado registado, por via aérea, de Vila Pery (17.11.39) para a Suíça (25.11.39), com trânsito pela 
Beira e Milão (24.11.39) com selos de 1c (2), 20c, 80c e 2x2E, Mf172, 176, CA20, CA22 + selo 
do imposto postal de 2c MF IP2. MB e MR.

200.00

     Companhia do Niassa

1611 «« 1898 – S. Carlos I Mouchon. Selos de Moçambique com sobrecarga NYASSA. Mf 14/26. Série 
completa. Valor de catálogo €70,00.

25.00

1612 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.

35.00

1613 8 1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO” tipografada localmente. Mf 
48/49. Série completa usada, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem do ISPP. 
Valor de catálogo € 420,00.

75.00

1614 « 1911 – D. Manuel II * NÃO EMITIDOS. Mf52/63. Série completa sem a sobrecarga REPUBLICA, 
cujos selos não chegaram a circular sem ela, pelo que se consideram como não emitidos. Exem-
plares sem goma. Valor de catálogo € 250,00.

40.00

1615 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 ingle-
sas. Selos com boa cor, sem defeitos ou reparações. Mr.

360.00

1616 F 8 1911 — D. Manuel II. Motivos diversos, com sobrecarga REPUBLICA. MF55, 20 reis carmim, 
papel liso levemente pontinhado, denteados de 13 ½ a 15, obliterado com carimbo militar da 
NYASSALAND / FF2 / JUL 16 18”, usados em Metangula / Lago Niassa pelas forças inglesas, 
com as variedades “N e Y” separados” e “S” invertido. Selo com boa cor, sem defeitos ou repa-
rações. MR.

40.00

1617 F 8 1911 — D. Manuel II. Motivos diversos, com sobrecarga REPUBLICA. MF63, 500 reis violeta 
castanho, papel liso levemente pontinhado, denteados de 13 ½ a 15, obliterado com carimbo 
militar da NYASSALAND / FF2 / JUL 16 18”, usados em Metangula / Lago Niassa pelas forças 
inglesas, com as variedades “N e Y” separados” e “S” invertido. Selo com boa cor, sem defeitos 
ou reparações. MR.

40.00

1618 F «« 1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA, litografadas localmente. Mf 64/81. 
Série completa com goma original e charneira, sem reparações nem defeitos, com exceção de 
selo de ¼ s/ 2 ½ com aderências no verso. Valor de catálogo € 1.350,00.

250.00

1619 «««/«« 1922 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Londres a vermelho. MF 94/105. Série com-
pleta em quadras, com goma original, sem charneira os selos inferiores e com charneira os selos 
superiores, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 300,00.

60.00

1620 «««/«« 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. Selos de Moçambique com a so-
brecarga NYASSA. MF IP 1/3. Série completa em quadras com goma original com charneira nos 
selos superiores e sem charneira nos selos inferiores. Valor de catálogo € 204,00.

30.00
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     Tete

1621 DOC 1914 – Ceres. Folha de apresentação da emissão Ceres com selos desde ¼ c até 15c, Mf 25/35 com 
fotografia do Intendente do Distrito de Tete, Álvaro Beleza de Andrade com selo branco da Intendên-
cia. Exemplares em papel porcelana, denteado 15x14. Documente com interesse significativo.

40.00

     Zambézia

1622 ««/« 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.

100.00

1623 «« 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon Mf 14/28. Série completa. Valor de catálogo € 147,00. 35.00

1624 F * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Sobrescrito circulado registado de Quelimane (25.07.99) para 
a Suíça (26.08.99) com trânsito por Londres (25.08.99) com selos de 2 ½ reis (2), 5 reis (2), 
10 reis, 50 reis e 70 reis, Mf14/16 e 20/21 no total de 100 reis para pagar o porte simples para 
carta remetidas para o estrangeiro com peso até 20g + 50 reis pelo prémio de registo. MB e MR.

30.00

1625 PI 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Mf16, 10 reis verde amarelo. Dois selos em postal ilustrado 
circulado de Quelimane (21.02.01) para Brive (04.04.01) com trânsito por Zanzibar (11.03.01) e 
reexpedido para Dordogne (04.04.01).

20.00

1626 F 8 1905 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. Mf54c, 50 s/ 65 reis azul escuro. Exemplar usado 
com a sobretaxa tipo II. Valor de catálogo € 190,00.

40.00

1627 F « 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente sobre selos 
de 1905. Mf81, 50 s/ 65 reis azul esverdeado. Exemplar sem goma, com boa cor, sem defeitos 
nem reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.900,00.

550.00

1628 F «« 1914 – D. Carlos I Mouchon. Selo de 1905 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
Mf81, 50 s/ 65 reis azul escuro. Exemplar com goma original e charneira, sem defeitos nem repa-
rações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.900,00.

750.00

     S. Tomé e Príncipe

1629 « 1870/76 — Coroa. MF3b, 20 reis bistre, papel fino, denteado 13 ½. Folha completa com 28 selos. 
Valor de catálogo € 252,00.

30.00

1630 ««« 1870/77 – Coroa. Lote composto por: quadra de 40 reis, denteado 12 ½, papel médio, Mf5 + 
tira horizontal de 3 selos de 300 reis castanho, papel fino, denteado 13 ½, Mf 9a. MB. Valor de 
catálogo € 171,00. Ex-Hernâni Viegas

30.00

1631 F R«« Reimpressões de 1905. 1887 – D. Luís I. Fita direita. MF15/16, 19, 21/23, 5, 10, 40, 100 200 e 
300. Série completa de reimpressões de 1905. Exemplares com goma original e sinal de char-
neira leve, sem defeitos nem reparações. MB e R. Valor de catálogo € 370,00.

75.00

1632 «« 1887 – D. Luís I. Fita direita. MF17b, 20 reis rosa, papel porcelana, denteado 12 ½. Exemplar 
com boa cor, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 220,00.

40.00

1633 «/8 1889/91 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf24, 5 reis s/ 10 reis verde, denteado 13 ½, 
papel porcelana. Lote com dois selos: um em estado novo, sem goma como emitido e outro em 
estado de usado. Valor de catálogo € 175,00.

35.00

1634 8 1889/91 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf25, 5 reis s/ 20 reis, denteado 13 ½, papel porcelana. 
Lote com dois selos na cor rosa e rosa claro, sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 150,00.

25.00

1635 8 1892 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf27, 2 ½ reis s/ 5 reis preto, denteado 12 ¾, papel porcela-
na, sobrecarga tipo I a verde. Exemplar usado sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 80,00.

20.00

1636 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. Lote de dois selos com sobretaxa tipo (1) a verde: MF27, 
2 ½ s/ 5 reis preto, denteado 13 ½ + 2 ½ s/ 25 reis considerado como emitido clandestinamente.

35.00

1637 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente. Mf 27c, 2 ½ c s/ 5 reis preto, sobre-
carga a verde tipo 1, denteado 12 ¾, papel porcelana. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 350.00.

70.00

1638 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf27c, 2 ½ reis s/ 5 reis preto, denteado 13 ½, papel 
porcelana, 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.

100.00

1639 8 1892 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf27a, 2 ½ reis s/ 5 reis preto, denteado 12 ¾, papel por-
celana, sobrecarga tipo II a verde. Exemplar usado com um dente curto. Valor de catálogo € 150,00.

25.00
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1640 F « 1892 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf28, 2 ½ reis s/ 10 reis verde. Lote com dois selos: 
Um com a sobrecarga tipo I a preto, denteado 13 ½ sem goma como emitido e outro com sobre-
carga tipo II a verde, denteado 13 ½, sem goma como emitido, com falta de um dente no canto 
inferior direito. Valor de catálogo € 400,00.

70.00

1641 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. Lote de dois selos com sobretaxa tipo (2): MF28b 2 ½ s/ 10 
reis com sobretaxa a preto + MF29c, 2 ½ s/ 20 reis com sobretaxa a verde. Valor de catálogo € 370.00.

50.00

1642 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF29c, 2 ½ s/ 20 reis rosa, papel porcelana, den-
teado 13 ½, sobretaxa tipo 2 a verde. Exemplar usado, com boa cor, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 220,00.

40.00

1643 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. 2 ½ reis s/ 25 reis violeta com sobretaxa tipo I a 
verde, obliterado com carimbo de cortesia. Exemplar tido com emitido clandestinamente.

40.00

1644 « 1899 – Jornaes, com sobrecarga “PROVISORIO”. Mf58, 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 
11 ¾. Exemplar sem goma como emitido, com pequeno corte na margem direita reparado, com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 250,00.

40.00

1645 ««/« 1902 – Coroa, com sobretaxa. MF 59/60. Série completa. Valor de catálogo € 171,00. 30.00

1646 F « 1902 – Coroa, com sobretaxa. Mf60, 400 s/ 10 reis amarelo, sobretaxa tipo I, papel liso, dentea-
do 11 ¾ x 12. Quadra com boa cor, sem defeitos ou reparações. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 560,00. Ex-Hernâni Viegas

90.00

1647 ««/«/8 1905/13 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa + D. Carlos I. selos de 1905 com sobrecarga 
REPUBLICA zincogravada localmente. Lote com um par e dois selos isolados novos + um selo 
isolado usado: Mf95, 50 s/ 65 em par incluindo um selo tipo I + selo com tipo III, com canto curto 
+ selo usado com tipo I + Mf174b tipo II. Valor de catálogo € 140,00.

30.00

1648 « 1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmen-
te. MF130, 400 s/ 50 reis azul. Valor de catálogo € 210,00.

35.00

1649 F 8 1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA zincogravada localmente. 
Mf155, 115 s/ 300 reis laranja. Exemplar usado sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 270,00.

50.00

1650 « 1913 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903 com sobrecarga REPUBLICA zincogravada local-
mente. Mf 168/173 série completa nova, incluindo variedade de cor do selo de 75 reis, sem 
goma. Valor de catálogo € 174,50.

30.00

1651 8 1913 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903 com sobrecarga REPUBLICA zincogravada localmente. 
Mf 168/173 série completa usada, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 120,00.

25.00

1652 «/8 1915 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1905 com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. 
Mf226, 50 s/ 65 reis azul escuro. Lote com 4 selos: Dois com fenda tipo I em novo e usado + selo 
usado com fenda tipo II + selo novo com haste do “5” partida, não catalogado.

25.00

1653 « 1919 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa. Lote 
composto 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.

35.00

1654 «« 1938 – Império Colonial Português. Legenda “S. TOMÉ”. Mf 298/315. Série completa com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 200,00.

40.00

1655 «« 1948 – Frutos de S. Tomé e Príncipe. Mf 337/346. Série completa com goma original e charneira. 
Valor de catálogo € 230,00.

45.00

1656 F «««/«« 1948 – Frutos de S. Tomé e Príncipe. MF337/346. Série completa em quadras. Exemplares com 
goma original com os dois selos superiores com sinal de charneira e os dois inferiores sem sinal 
de charneira. Valor de catálogo € 910,00.

175.00

1657 ««« 1948 – Frutos de S. Tomé e Príncipe. Mf343a, 2$00 preto, verde e cinzento. Selo com variedade 
“Vírgula no primeiro “0” de “2$00”). Exemplar 52 da folha. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

1658 ««« 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. Legenda S. TOMÉ. CE CA 1/9. Série com-
pleta. Exemplares com goma original sem sinal de charneira, com muito ligeiro ponto de óxido 
no selo de 3E. Valor de catálogo € 570,00.

100.00

1659 «« 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português. MF 1/9. Série completa. Valor de catálogo € 360,00. 45.00

1660 «« 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. Legenda “S. TOMÉ”. Mf CA 1/9. Série com-
pleta com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 360,00.

70.00
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1661 BLC««« 1948 – Frutos de S. Tomé e Príncipe. Mf BLC1. Exemplar com goma original sem charneira. 
Valor de catálogo € 500,00.

100.00

1662 « 1913 – Porteado. Emissão regular. Selos de 1904 com sobrecarga REPUBLICA zincogravada lo-
calmente. Mf POR 31/40. Série completa sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 130,00.

25.00

1663 F «««/«« 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.

250.00

1664 F « 1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. Mf IP7, 1$00 s/ 
5$00. Par horizontal novo com um selo com a sobrecarga tipo I e o outro com a sobrecarga tipo 
II com “e” em vez “ê”. Valor de catálogo € 175,00. MR.

50.00

1665 F 8 1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. Mf IP16, 2$50 s/ 
10$00, denteado 12x11 ½, com sobretaxa tipo II com “ê” em vez de “e”. Exemplar usado oblite-
rado com carimbo circular datado dos Correios. Valor de catálogo € 70.00.

16.00

1666 F 8 1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. Selo de $50 s/ 
8$00 verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobretaxa tipo I. NÃO CATALOGADO. Certifica-
do de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

     Timor

1667 « 1886 — Tipo Coroa. Selos de Moçambique com sobrecarga TIMOR. Selo de 10 reis verde, 
denteado 12 ¾, papel liso. Exemplar sem goma, com um dente curto, tido como saído clandes-
tinamente da Casa da Moeda.

16.00

1668 ««/« 1886 — Tipo Coroa. Selos de Macau com sobrecarga TIMOR. Mf 1/10. Selo de 100 reis sem 
goma. Valor de catálogo € 130,00.

25.00

1669 ««« 1888 – D. Luís I. Fita direita. MF11, 5 reis preto, papel porcelana, denteado 12 ½. Folha completa com 28 
selos com goma original sem sinal de charneira nos selos, mas com duas charneiras na banda superior, com 
boa cor, sem reparações e corte na banda lateral entre a quarta e quinta filas. Valor de catálogo € 252,00.

40.00

1670 F «« 1888 – D. Luís I, fita direita. Mf 11/20. Série incompleta, faltando selo de 5 reis, com goma origi-
nal e muito leve sinal de charneira, com sobrecarga horizontal “SPECIMEN”, impressa a preto. 
Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

200.00

1671 F « 1893/94 – D. Carlos I tipo Diogo Neto. MF 25/37. Série incompleta, faltando selos de 2 ½, 5 e 150 
reis, sem goma, alguns selos com pequenos defeitos, nomeadamente adelgaçamentos, com 
sobrecara horizontal SPECIMEN. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

75.00

1672 «««/«« 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF27, 10 reis violeta vermelho, denteado 11 ¾, papel porce-
lana. Folha completa com 28 selos (apenas dois com sinal de charneira). Valor de catálogo € 164,00.

30.00

1673 F ««/« 1898/1900 – D. Carlos I Mouchon. Mf 60/64, 66/68, 70/72. Série incompleta faltando selos de ½ avo, 1 
avo, 10 avos, 20 avos e 78 avos. Selos Mf 60/64 sem goma e restantes com goma original e charneira, 
todos com sobrecarga horizontal SPECIMEN. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

200.00

1674 F « 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf78, 6 avos s/ 10 reis verde, denteado 12 ¾, papel 
porcelana. Exemplar novo, sem goma, com sobrecarga a violeta “SPECIMEN”. Valor de catálogo 
do selo normal € 420,00.

90.00

1675 8 1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF78, 6 avos s/ 10 reis verde, denteado 12 ½, papel porce-
lana. Exemplar raro, com boa cor, sem defeitos nem reparações, descentrado. Valor de catálogo € 300,00.

50.00

1676 F («) 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf78a, 6 avos s/ 10 reis verde, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar com goma não original, com corte na margem superior e um dente 
na margem inferior, reparados, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 420,00.

60.00

1677 « 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 sobretaxa ligeiramente deslocada. Valor de catálogo € 420,00.

60.00

1678 F « 1920 – D. Carlos I, de 1913, com sobretaxa. MF191, ½ avo s/ 5 avos s/ 50 reis azul claro, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, novos sem goma como 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.

200.00

1679 F «« 1923 – Ceres. Novos valores. MF203, 5P carmim rosa, papel porcelana, denteado 12x11 ½, com 
estrelas I/I, considerados como clandestinos os selos desta emissão com este tipo de estrelas. 
Selo novo com goma original e sinal de charneira, com boa cor, sem defeitos nem reparações.

50.00
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1680 «« 1935 – Padrões. Mf 206/226. Série completa com goma original e charneira. Valor de catálogo € 265,00. 50.00

1681 F «««/«« 1935 – Padrões. Mf 206/226. Série incompleta em quadras (faltam quadras de 1 avo e 3 avos) 
com goma original sem charneira nos selos inferiores e com charneira nos selos superiores. 
Valor de catálogo € 1371,30.

200.00

1682 8 1947 – Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”. MF 250/260. Série comple-
ta usada. Valor de catálogo € 185,00.

35.00

1683 ««« 1948 – Indígenas. Mf 261/268. Série completa com goma original, sem charneira, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 190,00.

35.00

1684 ««« 1950 – Flores Indígenas. Mf 275/284. Série completa. Valor de catálogo € 180,00. 30.00

1685 * 1961 – Arte Indígena. Sobrescrito circulado registado de Dili (22.08.69) para Lisboa (01.09.69) com 
selos de 50c 1$00, 5$00 e 2x20$00 Mf 320, 321, 324 e 326. Exemplar sem defeitos nem reparações

15.00

1686 * 1961 – Arte Indígena. Sobrescrito circulado registado de Dili (29.09.69) para os EUA (04.10.69) 
com selos de 4$50 e 5$00 Mf 323/24. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

1687 ««« 1967 – Uniforme do Exército. Mf 340/347. Série completa em folhas de 50 selos, com goma 
original, sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 700,00.

70.00

1688 BLC««« 1948 – Tipos Indígenas. Mf BLC1. Exemplar com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 300,00. 75.00

1689 F ««« 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga a preto “EXPOSIÇÃO IN-
TERNACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA7a, 50 avos castanho vermelho. Quadra 
com selos novos sem sinal de charneira, boa cor, sem defeitos nem reparações. MB e MR. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 900,00.

250.00

1690 F «« 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga a preto “EXPOSIÇÃO IN-
TERNACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA13a, 50 avos castanho vermelho. Exem-
plar novo com goma original e sinal de charneira, boa cor, sem defeitos nem reparações, assina-
do no verso. MB e MR. Valor de catálogo € 290,00.

50.00

1691 («) 1947 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobretaxa LIBERTAÇÃO. MF CA18, 5 
avos azul. Quadra de selos novos, com goma não original. Valor de catálogo € 220,00.

40.00

1692 « 1913 – Porteado. Emissão Regular de 1904, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmen-
te. MF POR 21/30. Série completa. Valor de catálogo € 160,00.

35.00

1693 8 1919 – Imposto Postal. Ceres, com sobretaxa “2 AVOS / TAXA / DE / GUERRA”. MF IP1, 2 avos s/ ½ avo, 
estrelas I/I, papel porcelana, denteado 15x14. Bloco com 40 selos usados. Valor de catálogo € 320,00.

40.00

1694 ««« 1919 – Imposto Postal. Ceres, com sobretaxa “2 AVOS / TAXA / DE / GUERRA”, tipografada lo-
calmente. Mf IP1, 2 avos s/ ½ avo sépia. Bloco (meia folha) com 50 selos. Exemplares com goma 
original, sem reparações, com distúrbios na goma de alguns selos. Valor de catálogo € 1.200,00.

120.00

1695 F 8 1919 – Imposto Postal. D. Carlos I, com sobretaxa “2 / TAXA DE GUERRA”, tipografada local-
mente. MF IP2, 2 avos s/ 5 avos s/ 50 reis, azul claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar 
muito raro, com boa cor, usado, sem reparações, com leves e pequenos adelgaçamentos pró-
ximos da margem superior. Certificado de peritagem de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 3.600,00.

1.250.00

1696 F 8 1919 – Imposto Postal. Ceres, com sobretaxa “2 AVOS / TAXA / DE / GUERRA / P.P. n.º 233 / 
1919”. PB2, 2 avos s/ ½ avos sépia, papel porcelana médio, denteado 15x14. Selo fiscal usado 
postalmente. Sem defeitos nem reparações com boa cor com a sobrecarga DESLOCADA. Cer-
tificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

1697 «««/«« 1934/35 – Imposto Postal. “Instrução”. Selos fiscais da Ásia com sobrecarga ou sobretaxa sobre selos 
fiscais do imposto do selo. Mf 6/7 + 6a/7a, 2 avos e 5 avos. Série completa com goma original, com 
charneira nos selos superiores e sem charneira nos inferiores. Exemplares sem defeitos nem repara-
ções com variedade “5” em vez de “ç” nos selos superiores. Valor de catálogo € 97,00.

20.00

1698 «««/« 1934/37 - Imposto Postal. “Instrução” e “Assistência”. Selos fiscais da Ásia com sobrecarga ou so-
bretaxa sobre selos fiscais do Imposto do Selo e Contribuição Industrial. Mf 8/10. Séries completas 
em quadras. Quadra Mf8, com “5” em vez de “ç” num dos selos. Valor de catálogo € 151,00.

30.00

1699 « 1960/67 — Imposto postal * ASSISTÊNCIA. MF IP11, 10 avos azul, papel liso, branco, denteado 
11 ¾. Dois pares verticais em oposição frente e verso, da 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
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1700 F « 1948 — Imposto postal * ASSISTÊNCIA. MF IP11, 10 avos azul, papel liso, branco, denteado 
11 ¾. Dois pares verticais em oposição frente e verso, da mesma folha não coincidentes, NÃO 
DENTEADOS entre os selos. Exemplar com boa cor, sem reparações e com ligeiros pontos de 
óxido no bordo superior. B e R

20.00

1701 F « 1960/67 – Imposto Postal * Assistência. Mf 13Ae, $70 azul, papel liso espesso. Exemplar sem 
goma como emitido, com variedades “POTUGUESA”, “ASSSITÊNCIA” e “Cifrão próximo de 79”. 
MB e MR. Valor de catálogo € 250.00.

75.00

1702 « 1968 – Imposto postal. ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa. Mf IP15, $30 s/ $70 azul. 
Quadra em papel espesso, nova, sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 200,00.

40.00

1703 F « 1968 – Imposto Postal. Assistência, com sobrecarga e sobretaxa, tipografada localmente. MF 
IP15, $30 s/ $70, azul, papel espesso. Folha completa com 25 selos. Exemplar sem goma como 
emitido, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.250,00.

100.00

1704 F * 1968 – Imposto Postal * Assistência, com sobrecarga e sobretaxa. Mf IP17, $70 s/ 1$00 azul em 
sobrescrito de cortesia obliterado com carimbo batido a preto de DILI (17.02.71), fora do período 
de utilização obrigatória.

60.00

1705 F « 1968 – Imposto Postal. Assistência, com sobrecarga e sobretaxa. Mf IP17a, 1$00 s/ $70 azul, pa-
pel liso fino, denteado 10 ¾. Exemplar sem defeitos nem reparações e com boa cor. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 400,00.

80.00

1706 « 1969 – Imposto Postal * Assistência, com sobretaxa, tipografada localmente. Mf IP18, $30 s/ 
1$30 verde amarelo, papel espesso. Folha completa com 25 selos. Valor de catálogo € 1.000,00.

100.00

MARCOFILIA

     Portugal

1707 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com margens nor-
mais a luxo em carta circulada de Lisboa (29.09.54) para o Porto (30.09.54) obliterado com carimbo 
batido a preto “1 – LISBOA”, tipo 4.7.4 e carimbo datado oval “29 – 9 / LISBOA / 54” a preto.

25.00

1708 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul leitoso, tipo I, com margens 
normais a luxo em carta circulada de Lisboa (26.08.53) para o Porto (27.08.53) obliterado com ca-
rimbo batido a preto “1 – LISBOA”, tipo 5.10.5 e carimbo datado oval “26 – 8 / LISBOA / 53” a azul.

35.00

1709 F 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V. Cabelos anelados. Lote 
com três selos de 25 reis azul, com carimbos batidos a preto: “1 – LISBOA”, tipo 4.5.4 + “2 – AL-
CÁCER DO SAL” tipo 20 barras + “3 – ALCOBAÇA” tipo 6.8.6.

20.00

1710 F 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis tipo I azul claro, com mar-
gens largas, obliterado com carimbo numérico batido a sépia “4 – ALCOENTRE”, tipo 20 barras.

15.00

1711 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853/58 – D. Maria II, 25 reis azul tipo II, Mf2 + D. Pedro V 
cabelos anelados, 25 reis azul, Mf12, obliterados com carimbo numéricos batidos a preto “6 – 
ALENQUER”, tipos 5.10.5 e 3.5.3.

20.00

1712 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853/58 – D. Maria II, 25 reis azul tipo II, Mf2 + D. Pedro V, 
cabelos anelados, 25 reis azul, Mf12, obliterados com carimbo numéricos batidos a preto “13 – 
AZEITÃO” e “15 – BATALHA”, tipos 20 barras.

15.00

1713 F 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II. Lote com dois 
selos, um com margens curtas com carimbo a preto “18 – CARREGADO” e outro com boas 
margens com carimbo a preto “19 – CARTAXO”.

25.00

1714 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf7, 25 reis, tipo II, 
com margens curtas, obliterado com carimbo a preto “36 – PORTO de MOZ”, tipo 6.8.6. MR.

40.00

1715 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com três margens 
largas e uma curta, obliterado com carimbo a preto “40 – SANTIAGO DO CACÉM”, tipo 20 barras.

15.00

1716 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1862/66 – D. Luís I + D. Luís, fita curva não denteados. 
Mf13 + Mf22. Lote de dois selos de 25 reis carmim obliterados com carimbos numéricos batidos 
a preto “51 – FUNCHAL”, tipo 4.3.4.

15.00

1717 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853/58 – D. Maria II + 
D. Pedro V, cabelos anelados. Lote com três selos: dois selos Mf2, 25 reis azul, tipo dois e Mf12, 
25 reis azul, obliterados com carimbos batidos a preto e azul “52 – PORTO”, com diferentes 
tipos. Selos com margens de luxo.

25.00
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1718 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma *1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf7, 25 reis azul, tipo I, com 3 
margens luxo e uma normal em carta circulada de Amarante (06.05.57) para o Porto (07.05.57) oblitera-
do com carimbo batido a sépia “53 – AMARANTE” tipo 20 barras e nominativo a SÉPIA “AMARANTE”.

20.00

1719 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853/62 – D. Maria II, 25 reis azul claro tipo I + D. Pedro V, 
cabelos anelados, 5 reis castanho + D. Luís I, 25 reis carmim (2). Lote com 4 selos obliterados 
com carimbos batidos a azul e preto “56 – BRAGA”, de diversos tipos.

25.00

1720 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853/62 – D. Maria II, Mf2, 25 reis azul, tipo II + D. Luís I, 
Mf16, 25 reis carmim, obliterados com carimbos batidos a preto “60 – FEIRA”, tipos 6.8.6 e 3.5.3. 
Selos com margens largas a luxo.

20.00

1721 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853/55 – D. Maris II, Mf2, 25 reis azul, tipo II + D. Pedro V, 
cabelos lisos, Mf6, 25 reis, tipo I. Selos com margens normais obliterados com carimbos batidos 
a preto “62 – LIXA” e “64 – MESÃO FRIO”, tipo 20 barras.

15.00

1722 * Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados, Mf12, 25 reis, tipo 
II, com margens largas em carta circulada de Fafe (16.07.56) para o Porto, com carimbos batidos 
a preto “220” e nominativo “FAFE”.

30.00

1723 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853/66 – D. Maris II, Mf2, 25 reis azul, tipo I + D. Pedro V, 
cabelos anelados, Mf12, 25 reis azul + D. Luís I, Mf16, 25 reis carmim, obliterados com carimbos 
numéricos “74 – SANTO TIRSO” a preto + “75 – VILA DO CONDE” a verde + “76 – VILA NOVA 
DE FAMALICÃO”. Todos do tipo 20 barras. Selos com margens largas a luxo.

25.00

1724 F 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II com margens de 
luxo. Obliterado com carimbo numérico a sépia “78 – ÁGUEDA”, tipo 8.6.8. MB.

20.00

1725 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1856/62 – D. Pedro V, cabelos anelados, Mf11, 25 reis azul, 
linhas simples + D. Luís I, Mf16, 25 reis carmim, obliterados com carimbos batidos a preto “81 – 
ARGANIL”, tipos 6.8.6 e 4.3.4. Selos com boas margens a luxo.

20.00

1726 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853/62 – D. Maria II, Mf2, 25 reis azul tipo II + D. Pedro V, ca-
belos anelados, Mf11, 25 reis azul, tipo I + D. Luís I, Mf16, 25 reis carmim, obliterados com carimbos 
batidos a preto “82 – AVEIRO”, tipos 20 barras e 4.3.4. Selos com margens normais a luxo.

15.00

1727 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul escuro, tipo I. Exemplar 
com margens largas a curtas, obliterado com carimbo batido a preto “84 – CÊA” tipo 6.8.6.

25.00

1728 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf22, 25 reis 
carmim. Lote de dois selos obliterados com carimbos batidos a preto “86 – FARINHA PODRE” e 
“88 – MEALHADA”, tipos 4.3.4.

15.00

1729 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis 
carmim rosa, com margens de luxo em carta remetida de Arcos de Valdevez (18.01.59) para 
o Porto (20.01.59) obliterado com carimbo a preto “222 – ARCOS DE VALDEVEZ” tipo 4.3.4 e 
nominativo batido a azul “ARCOS”.

20.00

1730 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1856/58 – D. Pedro V, cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, 
tipo II, com 3 margens curtas e 1 normal em carta circulada de Caminha (27.08.57) para o Porto 
(28.08.57) obliterado com carimbo batido a azul “104 - CAMINHA” tipo 4.11/10.4 e circular data-
do a azul escuro “CAMINHA / 27 / 8 /1857”.

20.00

1731 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma *1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim, com 3 margens de 
luxo e uma curta, em carta circulada de Caminha (04.01.67) para o Porto (06.01.67) obliterado 
com carimbo batido a preto “104 – CAMINHA” tipo 4.3.4 e nominativo “CAMINHA”.

12.00

1732 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1856/58 – D. Pedro V, cabelos anelados. Mf11, 25 reis azul, 
tipo I, linhas simples + Mf12, 25 reis azul, tipo II, linhas duplas. Lote com 5 selos com margens 
normais a luxo, obliterados com carimbos tipo 20 barras, BATIDOS A PRETO “105 – ESPOSEN-
DE”, “MELGAÇO”, “107 – MONÇÃO”, “108 – PONTE DA BARCA” e “109 – PONTE DE LIMA”.

30.00

1733 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1855/62 – D. Pedro V, cabelos lisos, Mf7, 25 reis tipo II + D. 
Luís I, Mf16, 25 reis carmim, com margens curtas a normais, obliterados com carimbos batidos 
a preto “114 – ALMEIDA”, tipo 5.10.5 e “115 – CASTRO DAIRE”, tipo 4.3.4.

15.00

1734 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1856/62 – D. Pedro V, cabelos anelados, Mf11, 25 reis azul, linhas 
simples (x2) + D. Luís I, Mf16, 25 reis carmim, obliterados com carimbos batidos a preto “120 – GUAR-
DA”, tipo 5.9.5 + “121 – LAMEGO” tipos 20 barras e 4.3.4. Selos com margens normais a luxo.

20.00

1735 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1856/58 – D. Pedro V, cabelos anelados. Mf13, 25 reis car-
mim. Selo com margens curtas a largas em carta circulada de Lamego (09.10.59) para o Porto 
(10.10.58) obliterado com carimbo a preto “121 – LAMEGO”, tipo 4.3.4 e nominativo “LAMEGO”.

15.00
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1736 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim, com margens 
normais a largas em carta circulada de Gois (08.01.65) para o Porto (10.01.65) obliterado com 
carimbo batido a sépia “86 – LOUZÃ”, tipo 4.3.4 e nominativo “LOUZÃ”.

20.00

1737 F * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1856/58 – D. Pedro V, cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, tipo 
II, com margens curtas em carta circulada de Gouveia (20.06.57) para o Porto (21.06.57) obliterado 
com carimbo batido a sépia “119 – GOUVEIA” tipo 20 barras e nominativo a azul escuro “GOUVEA”.

30.00

1738 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 - D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com três margens de luxo 
e uma curta, obliterado com carimbo batido a preto “140 - ALVAIAZERE”, tipo 5.10.5. B e MR.

35.00

1739 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853 – D. Maris II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com margens de 
luxo, obliterado com carimbo batido a preto “148 – FUNDÃO”, tipo 20 barras. MR.

20.00

1740 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II. Lote com 3 selos, 
com margens curtas a luxo, obliterados com carimbos batidos a preto “145 – COVILHÃ”, “149 – 
GOLEGÃ” e “150 – IDANHA-A-NOVA”, todos do tipo 20 barras.

25.00

1741 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com margens de 
luxo na grande maioria, obliterados com carimbos batidos a preto “159 – ESTREMOZ” e “163 – 
BORBA”, todos do tipo de 20 barras.

20.00

1742 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1862/66 – D. Luís I, Mf16, 25 reis carmim + D. Luís I, fita 
curva, não denteados, Mf22, 25 reis carmim, obliterados com carimbos batidos a preto “157 – 
TORRES NOVAS” e “164 – CRATO”, ambos tipo 4.3.4. Selos com margens de luxo.

15.00

1743 F * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim, com margens de 
luxo em carta circulada de Coruche (07.10.62) para Lisboa (09.10.62) obliterado com carimbo 
batido a preto “144 – CORUCHE” tipo 4.3.4 e nominativo “CORUCHE”.

25.00

1744 * Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf13, 25 reis 
carmim rosa, com margens curtas, em carta remetida de Elvas (25.05.59) para Lisboa (26.05.59) 
com carimbo batido a preto “165” + nominativo a preto “ELVAS”.

15.00

1745 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim. Exemplar com 
margens largas, obliterado com carimbo batido a preto “168 – MONFORTE”, tipo 4.3.4.

15.00

1746 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1856/58 – D. Pedro V, cabelos anelados. Mf13, 25 reis carmim. 
Selo com margens normais a luxo em carta circulada de Monforte (07.12.60) para Lisboa (08.12.60) 
obliterado com carimbo a preto “168 – MONFORTE”, tipo 4.3.4 e nominativo “MONFORTE”.

20.00

1747 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II. Lote com dois 
exemplares com margens normais a luxo, obliterados com carimbos batidos a preto “177 – BRA-
GANÇA”, tipo 5.10.5 e “184 – MIRANDELA” tipo 5.10.5.

20.00

1748 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf11, 25 reis azul, tipo I 
(linhas simples), com margens curtas em carta circulada de Beja (28.04.56) para Lisboa (29.04.56) obli-
terado com carimbo batido a preto “192 – BEJA” tipo 20 barras e nominativo a preto “BEJA”.

15.00

1749 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf11, 25 reis azul, 
tipo I (linhas simples), com margens curtas em carta circulada de Almodôvar (20.07.56) para 
Lisboa (22.07.56) obliterado com carimbo batido a preto “194 – ALMODOVAR” tipo 20 barras e 
nominativo a preto “ALMODOVAR”.

20.00

1750 8 Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II. Lote com dois 
exemplares com margens curtas a luxo, obliterados com carimbos batidos a preto “197 – CUBA” 
e “201 – MOURA” tipo de barras.

25.00

1751 F * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf7, 25 reis azul, tipo II, com 
margens largas a luxo em carta circulada de Ferreira do Alentejo (03.03.56) para Lisboa (04.03.56) 
obliterado com carimbo batido a preto “198 – FERREIRA”, tipo 20 barras e nominativo “FERREIRA”.

25.00

1752 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo I, com margens 
normais a luxo, obliterado com carimbo batido a azul “213 – LAGOS”, tipo 6.8.6. Exemplar sem 
defeitos nem reparações.

20.00

1753 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf22, 25 
reis carmim, com boas margens, em carta circulada de Lagos (20.11.67) para Lisboa (22.11.67) 
obliterado com carimbo a preto “213 – LAGOS”, tipo 4.3.4 e nominativo “LAGOS”.

15.00
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1754 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1856/58 – D. Pedro V, cabelos anelados. Mf13, 25 reis 
carmim. Selo com margens normais a luxo em carta circulada de Loulé (24.07.58) para Lisboa 
(26.07.58) obliterado com carimbo a preto “214 – LOULÉ”, tipo 4.3.4 e nominativo “LOULE”.

15.00

1755 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1870/76 – D. Luís I. Fita curva denteados. Mf30, 25 reis 
carmim em carta circulada de Olhão (15.12.67) para Lisboa (17.12.67), obliterado com carimbo 
batido a preto “215 – OLHÃO” tipo 4.3.4 e nominativo “OLHÃO”.

20.00

1756 Lote Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Lote com 28 cartas com diferentes marcas de diferentes tipos e 
carimbos nominativos. Uma boa parte com marcas bem batidas e com alguma raridade. Lote a ver.

100.00

1757 * Carimbo numéricos da 2.ª reforma * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf40, 25 reis carmim, papel liso, 
denteado 12 ¾ em carta remetida de Arcos de Valdevez (11.04.71) para o Porto (12.04.71) obliterado 
com carimbo batido a preto “48 – ARCOS DE VALDEVEZ” e carimbo nominativo batido a preto “ARCOS”.

15.00

1758 * Carimbo numéricos da 2.ª reforma * 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Mf40, 25 reis carmim, den-
teado 13 ½, em carta circulada da Mealhada (07.09.79) para o Porto (08.09.79) obliterado com 
carimbo batido a preto “97 – MEALHADA” e nominativo “MEALHADA”.

20.00

1759 * Carimbo numéricos da 2.ª reforma * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf40, 25 reis carmim, papel 
liso, denteado 12 ¾ em carta circulada da Guarda (30.04.78) para o Porto (02.05.78) obliterado 
com carimbo batido a preto “137 – GUARDA” e nominativo “GUARDA”.

12.00

1760 * Carimbo numéricos da 2.ª reforma * 1882/83 – D. Luís I, de perfil. Mf54, 25 reis violeta vermelho 
em carta datada da Covilhã (13.06.81) para o Porto (15.06.81) obliterado com carimbo batido a 
preto “170 – COVILHÃ” e nominativo “COVILHÃ”.

15.00

1761 * Carimbo numéricos da 2.ª reforma * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf40, 25 reis carmim, papel 
liso, denteado 14 em carta circulada de Cuba (18.04.74) para Lisboa (19.04.74) obliterado com 
carimbo batido a preto “196 – CUBA” e nominativo “CUBA”.

25.00

1762 Lote Carimbos numéricos da 2.ª reforma. Lote com 15 cartas com diferentes marcas de diferentes do 
tipo da 2.ª reforma, com carimbos nominativos e circulares datados, todas com selos de D. Luís 
I, fita direita de 25 reis. Marcas na maioria das cartas bem batidas. Lote a ver.

50.00

1763 8 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Mf172, 10 reis verde, com obliteração ma-
nuscrita “SILVARES”.

15.00

1764 F * Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Mf40, 25 reis carmim, denteado 12 ¾, 
papel liso, em carta circulada de Vimioso (13.04.72), com trânsito por Bragança (15.04.72). Ca-
rimbo nominativo circular de “VIMIOSO” batido a preto. MR.

150.00

1765 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Mf40, 25 reis carmim, papel liso, denteado 
12 3/3, obliterado com carimbo batido a preto “ALVITO”.

25.00

1766 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf39, 20 reis bistre, denteado 12 ¾, papel 
liso, obliterado com carimbo batido a preto de “OLHÃO”. Exemplar com duas ligeiras transparências

12.00

1767 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf40, 25 reis carmim, denteado 12 ¾, 
papel liso, obliterados com carimbos batidos a preto de “IDANHA NOVA e MONÇÃO”. O segundo 
selo com pequeno furo.

15.00

1768 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Mf37, 10 reis amarelo, papel liso, denteado 
12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto de “OLIVEIRA DE FRADES”. Raridade Gordon de 20.

20.00

1769 FRG Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Mf42, 80 reis, papel liso, denteado 12 ¾ em 
frente de carta circulada Santiago do Cacém para Paris, com trânsito por S. Jean de Luz (04.08.75), 
obliterado com numérico da 2.ª reforma “35” e nominativo a sépia “A. THIAGO / DE CACÉM”.

25.00

1770 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.

15.00

1771 8 Carimbos nominativos. 1876 – Jornaes. Mf48j, bistre, papel porcelana, denteado 11 ¾, oblitera-
do com carimbo batido a preto de “ELVAS”. Raridade Gordon 90.

40.00

1772 * Carimbos nominativos * 1880/81 – D. Luís I, de perfil. Mf54, 25 reis cinzento vermelho, denteado 12 ¾, em 
carta circulada de Aveiro (02.03.81) para o Porto (03.03.81), obliterado com carimbo nominal “AVEIRO”.

20.00

1773 8 Carimbos nominativos.  – D. Luís I, de perfil. Mf54, 25 reis violeta vermelho, papel liso, denteado 
12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto de “OVAR”. Raridade Gordon de 75.

30.00
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1774 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57, 25 reis castanho. Lote com 4 selos 
obliterados com carimbos batidos a preto “ALIJÓ”, “CASTRDAIRE”, “MOURA” e “MONDIM”.

15.00

1775 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I. De frente. Mf57, 25 reis castanho, denteado 12 ¾, 
papel liso. Lote com 3 selos obliterados com carimbos batidos a preto de “CANEÇAS”, “GOU-
VÊA” e “MESSEJANA”. 

15.00

1776 8 Carimbos nominativos. Lote composto por 3 selos e dois fragmentos com selos de D. Luís I, 
tipo perfil e frente (Mf54, Mf62, Mf57 (2) e Mf63, obliterados com carimbos batidos a preto de 
“ALVITO”, “CELORICO / DA BEIRA”, “LUMIAR”, “MEDA” e “VALENÇA”.

10.00

1777 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57e, 25 reis castanho, denteado 13 ½, 
papel liso, obliterado com carimbo batido a preto de “V.A NA / DE / PORTIMÃO”. Raridade Gordon 
de 50. Selo com defeitos no denteado

20.00

1778 8 Carimbos nominativos. 1880/81 D. Luís I. De perfil. Mf54, 25 reis cinzento e cinzento vermelho, 
papel liso, denteado 12 ¾. Lote com três selos obliterados com carimbos a preto “ALCOBAÇA”, 
“GOLEGAN” e “MEALHADA”.

16.00

1779 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I. De frente. Mf57, 25 reis castanho, denteado 12 ¾, 
papel liso. Lote com 3 selos obliterados com carimbos batidos a preto de “NAZARETH” e “SER-
TÃ” e a violeta “NAZARETH”. 

15.00

1780 Lote Carimbos nominativos. Lote com 33 selos desde D. Luís I, fita direita a D. Luís I de frente, oblitera-
dos com carimbos batidos a preto de: “ANADIA”, “ALCOBAÇA”, “ALIJÓ”, “ALMEIDA”, “ALTER DO 
CHÃO”, “AVEIRO”, “ANCIÃO”, “CALDAS DE S. JORGE”, “BELLAS”, “BALTAR”, “CABEÇO DE VIDE”, 
“CARREGAL”, “CHAMUSCA”, “CEZIMBRA” (2), “CELORICO / DA BEIRA”, “CASTRO DAIRO” “CAS-
TELLO BRANCO”, “CORUCHE”, “CONDEIXA” (2), “C. GRANDE”, “CUBA”, “FIGUEIRA DE / CASTE-
LLO RODRIGO”, “FERREIRA DO ZEZERE”, “FIGUEIRÓ”, “FRONTEIRA” e “GOLEGAN”.

50.00

1781 8 Carimbos nominativos. Lote com 10 selos desde D. Luís I, fita direita a D. Carlos I, tipo Dio-
go Neto, obliterados com carimbos batidos a preto: “AGUA DE PAU”, “ALAGÔA”, “CALHETA”, 
“FURNAS”, “V.A FRANCA DO CAMPO”, “LAGES”, “NORDESTE”, “MAGDALENA”, “POVOA-
ÇÃO” e “RIBEIRA GRANDE”. Carimbos de Furnas e Nordeste retocados. Lote a ver.

50.00

1782 8 Carimbos nominativos. Lote com 6 selos desde D. Luís I, fita direita a D. Luís I, de frente, obli-
terados com carimbos batidos a preto de: “PENICHE”, “D. DO C. / DE / PINHEL”, “POMBAL”, 
“PONTE / DA / BARCA”, “PONTE DE SOR” e “PORTALEGRE”.

15.00

1783 8 Carimbos nominativos. Lote com 4 selos: D. Luís I, fita direita, 20 reis carmim, Mf66 com carimbo 
a preto de “MANGUALDE” e 3 selos de D. Luís I, de frente com carimbos de “GOUVEA” (2) e 
“PENALVA DO CASTELO”.

15.00

1784 8 Carimbos nominativos. Lote com 5 selos de 25 reis dos tipos D. Luís I de perfil e D. Luís I 
de frente, obliterados com carimbos batidos a preto de “OLHÃO”, “MARCO DE CANAVEZES”, 
“MUIMETA DA BEIRA”, “OLIVAES” e “OLIVEIRA DO HOSPITAL”.

12.00

1785 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I. De frente. Mf57E, 25 reis castanho, denteado 13 ½, papel liso. 
Lote com 3 selos obliterados com carimbos batidos a preto de “OLHÃO”, “POIARES” e “PORTALEGRE”. 

12.00

1786 F 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57, 25 reis castanho, papel liso, dentea-
do 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto de “MONSORES”. Raridade Gordon 90.

60.00

1787 F * Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I, de frente. Novos valores. Mf63, 25 reis lilás rosa, 
papel porcelana, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado de Almendra para o Porto (21.04.91), 
obliterado com carimbo batido a azul de “ALMENDRA”. MB e MR.

50.00

1788 8 Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. M63, 25 reis violeta azul, 
denteado 11 ¾, papel porcelana. Lote com 3 selos obliterados com carimbos batidos a preto de 
“PONTE DE SÔR”, “SABROSA” e “REGOA”. 

15.00

1789 F 8 Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I, de frente, novos valores. Mf63, 25 reis violeta azul, 
papel porcelana, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “FREAMUNDE”. Rarida-
de Gordon 75. Selo com um canto curto.

50.00

1790 8 Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I, de frente, novos valores. Mf63, 25 reis violeta azul, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “VIDAGO”. Raridade Gordon 60.

20.00

1791 F 8 Carimbos nominativos. 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf70, 25 reis verde, papel porce-
lana, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “SEV. DO VOUGA”, raridade Gordon 
de 100. Selo com um dente curto.

80.00
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1792 8 Carimbos nominativos. 1892/98 – D. Carlos I, Diogo Neto + D. Carlos I Mouchon, Lote com 3 
selos de 25 reis Mf70, 5 reis Mf127 e 25 reis Mf141, obliterados respetivamente com carimbos 
batidos a preto de “VILA / FRANCA / DE XIRA”, “MUSTEIRO” e “CALDAS DE S. JORGE”.

15.00

1793 8 Carimbos nominativos. 1910 — D. Manuel II. MF161, 25 reis castanho. Obliterado com carimbo 
batido a preto “FIGUEIRINHA”.

15.00

1794 * Carimbos de registo. Carta circulada de Évora (??.02.1856) para Portel, isenta de porte, com 
carimbo batido a preto “SEGURO / D’EVORA”. B e R.

46.00

1795 * Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57a, 25 reis castanho, papel liso, den-
teado 12 ¾, em sobrescrito circulado de Mondim para o Porto (13.09.84) obliterado com carimbo 
batido a preto de MONDIM. Raridade Gordon de 40.

50.00

1796 * Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57a, 25 reis castanho, denteado 12 ¾, 
papel porcelana em carta circulada de Vila Nova de Fozcoa para o Porto (24.04.84), obliterado 
com carimbo batido a preto “V. NVA DE FOZCOA”. MB e R.

50.00

1797 * Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I, de perfil. Mf54a, 25 reis lilás vermelho, papel liso, 
denteado 13 ½, em carta circulada de Fonte Longa (04.12.81) para o Porto (06.12.81), obliterado 
com carimbo batido a sépia de “CARRAZEDA DE / ANCIÃES”.

35.00

1798 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57a, 25 reis castanho, 
denteado 12 ¾, em carta circulada da Régua (02.02.85) para o Porto (03.02.85), obliterado com 
carimbo nominal “REGOA”.

20.00

1799 * Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57b. 25 reis castanho, denteado 13 ½, 
papel porcelana em carta circulada de Vila Seca (16.11.85) para o Porto (19.11.85), obliterado 
com carimbo batido a preto “ARMAMAR”. MB e R.

40.00

1800 * Carimbos de dupla oval * 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57c, 25 reis castanho, papel liso, 
denteado 11 ¾ em carta circulada da Régua (13.02.87) para o Porto (17.02.87). Carimbo batido 
a preto “PEZO DA REGUA”.

15.00

1801 8 Carimbos de dupla oval utilizado no serviço telegráfico. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57c, 25 
reis castanho, papel liso, denteado 11 ¾. Dois selos pertencentes a um par, obliterado com ca-
rimbo batido a preto “CORREIO / FELGUEIRAS”, e perfuração de estrela da telegrafia elétrica.  
Rara utilização dos carimbos de dupla oval na telegrafia elétrica.

40.00

1802 FRG Carimbos de dupla oval. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57, 25 reis castanho. Lote com 5 selos 
em pequenos fragmentos obliterados com carimbos batidos a sépia de “CADAVAL”, “ALEM-
QUER” (2) e “ABRIGADA” (2).

12.00

1803 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1884 – D. Luís I. Fita direita. Mf67, 1000 reis preto, denteado 12 
¾, obliterado com carimbo preto “EST.AO TELEGRAPHICA”, roulette e traço vermelho.

15.00

1804 Lote Perfurações telegráficas. Lote com 16 selos com perfurações de Lisboa e Porto, incluindo selo 
de 500 reis preto. Alguns selos com defeitos.

65.00

1805 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Mf42i, 80 reis laranja, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA 
/ LAZARETO”. Selo com ligeira transparência.

40.00

1806 8 Obliterações da telegrafia elétrica. Marcas de transmissão telegráfica. 1884 – D. Luís I, fita di-
reita. Nova cor. Mf66, 20 reis carmim rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, obliterado com dua 
barras paralelas a preto.

20.00

1807 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. Mf51, 150 reis, 
denteado 12 ¾, papel porcelana. Exemplar obliterado com carimbo batido a violeta “ESTAÇÃO 
TELEGRAPHO POSTAL / CALHARIZ”. MB.

20.00

1808 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1884 – D. Luís I, fita direita. Nova cor. Mf66, 20 reis carmim 
rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a azul “TELEGRAPHIA 
ELÉCTRICA / PAÇO D’ARCOS”.

30.00

1809 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1884 – D. Luís I, fita direita. Nova cor. Mf66, 20 reis carmim 
rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a azul “TELEGRAPHIA 
ELÉCTRICA / TONDELA”.

40.00

1810 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1884 – D. Luís I, fita direita. Nova cor. Mf66, 20 reis carmim rosa, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a azul “TELEGRAPHIA ELÉC-
TRICA / DE / VILLA NOVA DE GAYA”.

40.00
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1811 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1879/80 – D. Luís I, fita direita. Novas cores. Mf51d, 150 reis 
amarelo, papel porcelana, denteado 13 ½, obliterado com carimbo batido a azul “TELEGRAPHIA 
ELÉCTRICA / VILA VELHA / DO / RODÃO”. Selo com defeitos no denteado.

30.00

1812 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1870/76 – D. Luís I, dita direita. Mf43f, 100 reis lilás claro, denteado 12 
¾, papel porcelana. Dois selos com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / LAGOS”.

25.00

1813 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Mf43f, 100 reis lilás claro, dentea-
do 12 ¾, papel porcelana, obliterado com carimbo a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / VILA 
/ NOVA / PORTIMÃO”.

15.00

1814 8 Carimbos da telegrafia elétrica. Lote com 3 selos das emissões de D. Luís I, obliterados com carimbos 
ovais, batidos a preto das estações telegráficas de “BELLEM, LOUZADA e VILA NOVA DE PORTIMÃO”.

12.00

1815 8 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. Mf137, 200 reis violeta castanho s/ rosa, obliterado com carimbo 
batido a preto “TELEGRAPHIA / ELECTRICA / VIMIOZO”.

40.00

1816 TLG Carimbos da telegrafia elétrica. Telegrama remetido de Coimbra para Montemor-o-Velho 
(27.03.84). Carimbo batido a azul “ESTAÇÃO TELEGRAFHICA / MONTE=MOR / O / VELHO”.

10.00

1817 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1892/95 – D. Carlos I, Diogo Neto. OM13, 10 reis lilás-
-castanho sobre cartolina camurça, circulado de Vermoim (30.08.93) para Póvoa de Varzim. 
Carimbo batido a preto de “VERMOIM”. Raridade 10 (Gordon).

40.00

1818 * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57c, 25 reis casta-
nho, papel liso, denteado 11 ¾ em carta circulada de Mondim da Beira (14.04.87) para o Porto 
(15.04.87). Carimbo batido a violeta de “MONDIM DA BEIRA”.

20.00

1819 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. Mf127, 5 reis laranja 
obliterado com carimbo batido a preto “ZIBREIRA (T. NOVAS)”.

15.00

1820 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. Mf127, 5 reis laranja 
obliterado com carimbo batido a preto “ARCO DE / BAÚLHE”.

10.00

1821 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com 4 selos desde D. Luís I, fita direita até D. Carlos I Mou-
chon, obliterados com carimbos batidos a preto: NIZA, VARZEA DE GOES, VIEIRA e ALDEGALEGA.

15.00

1822 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1884/87 – D. Luís I, de frente. Mf63, 25 reis lilás rosa, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Lote com dois selos obliterados com carimbos batidos a preto 
de “SABOIA” e “SANFINS”.

12.00

1823 8 Carimbos circulares datados. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf42j, 80 reis laranja, denteado 
12 ¾, papel porcelana, obliterado com carimbo batido a preto de “FRAGOAS”. Exemplar com 
defeitos no denteado e grande adelgaçamento.

15.00

1824 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote composto por 12 selos desde D. Luís I, fita direita até D. 
Manuel II com marcas batidas a preto “ALHADAS, VINHAES, LAZARETO, PONTE DE SOR, CALHARIZ, 
ESCALHÃO, DOLLEGÃ, GRAÇA, STA MARTHA, VIDAGO, LAGOS e FEIRA”. Marcas bem batidas.

15.00

1825 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo 
para a Índia. OM29E, 10 reis rosa carmim circulado de Celavisa (03.06.98) para Coimbra (04.06.98) 
com trânsito por Arganil (03.06.98). carimbo batido a preto de “CELAVISA”, raridade 8 (Gordon).

20.00

1826 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com 3 selos de 5 reis D. Carlos I Mouchon + selo 
de 5 reis Centenário S. António obliterados com carimbos batidos a preto de: “CABAÇOS”, “SEI-
XAS”, “CALDAS DE AREGO” e “SOUDOS”.

20.00

1827 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. Mf 127/128. Selos de 5 
e 10 reis obliterados respetivamente com carimbo batido a preto “SERRA (THOMAR)” e batido 
a vermelho de “AROUCA”.

15.00

1828 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marí-
timo para a Índia. Mf151, 25 reis, obliterado com carimbo batido a preto “SALVADA”.

12.00

1829 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. 
Mf175, 25 reis castanho. Lote com 3 selos obliterados com carimbos batidos a preto “JARME-
LLO (S. PEDRO)”, “CORTEGANA” e “ESTOY”.

15.00

1830 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1898 – D. Carlos I Mouchon. Mf146, 130 reis castanho, 
obliterado com carimbo batido a preto “JUGUEIROS”. Referenciado por Gordon apenas em 1931.

25.00
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1831 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Lote 
composto por selo de 5 reis, par de 10 reis e selo de 50 reis, Mf171/71 e 176, obliterados res-
petivamente com carimbos a preto de “STA MARTHA”, “ARRUDA” e “CERCAL DO ALEMTEJO”.

12.00

1832 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. Mf127, 5 reis laranja. 
Três selos obliterados com carimbos a preto de: “S. PAIO DE /????”, “ALFARELLOS” e “S. 
MAMEDE DE INFESTA”.

20.00

1833 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * D. Carlos I Mouchon. Mf127, 5 reis laranja. Dois selos 
obliterados com carimbos a preto “MONTALVÃO” e “FATAUNÇOS”.

15.00

1834 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * D. Carlos I Mouchon. Mf127, 5 reis laranja. Dois selos 
obliterados com carimbos a preto “SACAVÉM” e “LAVRADIO”.

12.00

1835 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1896 - D. Carlos I Mouchon. OM23, 10 reis verde sobre 
cartolina creme, circulado de Paredes da Beira (06.03.04) para o Porto (07.03.04) com trânsito 
por Trevões (06.03.04). Carimbos batidos a preto de “TREVÕES” e “PAREDES DA BEIRA”. MB.

12.00

1836 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1912 - Ceres. OM59A, 1C verde sobre cartolina camur-
ça, com selo adicional tipo Ceres de 1c castanho, Mf221, circulado de Pardilhó (05.08.18) para 
o Porto (06.08.18). Carimbo batido a preto de “PARDILHÓ”.

15.00

1837 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1912 – Ceres. OM59b, 1c verde sobre cartolina creme, circulado 
de Rio Tinto (18.01.15) para Santo Tirso (19.01.15). Carimbo batido a preto “RIO TINTO”. Raridade 8.

15.00

1838 PI Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1895 – D. Carlos I Mouchon. Mf128, 10 reis verde em 
postal ilustrado circulado de Lagiosa (14.08.04) para a Bélgica, com trânsito por Celorico da 
Beira (14.05.04). Carimbo batido a preto de “LAGIOSA”.

12.00

1839 PI Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1910 – D. Manuel II + D. Manuel II, com sobrecarga 
REPUBLICA. Postal ilustrado circulado de Guarda * Gare (13.05.12) para França com selos de 
5 reis Mf157 e dois selos de 20 reis, Mf172. Carimbo batido a preto “GUARDA (GARE)”. Não 
catalogado por Gordon. B e MR.

25.00

1840 * Carimbos circulares datados, tipo 1880. Sobrescrito circulado por via aérea pela KLM remetida 
da Praia da Rocha (17.04.00 - datador limitado quanto ao ano) para a Holanda com selos Mf522, 
524, 528, 583 e 585. Carimbo batido a preto “PRAIA DA ROCHA”. Utilização tardia deste carimbo.

20.00

1841 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898 – D. Carlos I Mouchon. Mf141, 25 reis carmim 
obliterado com carimbo batido a preto “STO ANDRÉ DE CAMPEÃ”. Não catalogado.

20.00

1842 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898 – D. Carlos I. Mf141, 25 reis carmim. Lote com 
4 selos obliterados com carimbos batidos a preto “D. MIGUEL DA ACHA”, “S. MARTINHO DAS 
AMOREIRAS”, “S. PEDRO DA CADEIRA” e “S. THEOTONIO”.

15.00

1843 Lote Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. Mf127, 5 reis laranja. 
Lote composto por classificador com 570 selos com carimbos batidos a preto de diversas locali-
dades, com várias repetições. Lote a ver.

50.00

1844 * Carimbos tipo francês. 1931 – Lusíadas, Mf520, $40 em carta circulada de Favaios (23.02.34) 
para Lisboa (24.03.34) Carimbo batido a preto de “FAVAIOS”, com rotação do datador em 90º.

15.00

1845 PI Carimbos tipo francês. 1917/20 – Ceres. Mf221, 1c castanho, denteado 15x14. Três selos em postal 
ilustrado circulado do Porto (09.09.20) para Miramar (10.09.20). Carimbo batido a preto de “MIRAMAR”.

20.00

1846 PI Carimbos tipo francês. 1917/20 – Ceres. Mf223, 2c laranja, denteado 15x14. Cinco selos em carta 
circulada de Peniche (14.04.22) para Lisboa (15.04.22). Carimbo batido a preto de “PENICHE”.

25.00

1847 AR Carimbos tipo francês. 1933/38 – Lusíadas. Mf544 $30 verde em Aviso de Receção de carta 
remetida de Aveiro para Pombal (02.02.34). Carimbo batido a preto de “POMBAL”.

20.00

1848 PI Carimbos tipo francês. 1912/23 – Ceres. Mf215, denteado 12x11 ½ + Mf252, 5c sépia em postal ilustrado 
circulado de S. Pedro do Sul (10.06.23) para o Porto (11.06.23). Carimbo batido a preto do “S. P. DO SUL”.

15.00

1849 Lote Marcofilia diversa de Portugal. Lote com 5 selos: Mf16 com numéricos de pontos 1 – LISBOA, 
linhado em vez de cheio + Mf57 e 70 com carimbos de P.R., de tipos diferentes + Mf53 (2) com 
carimbo ferroviário “E.A. – PORTO – LISBOA” e circular datado de SANTARÉM.

15.00

1850 IC Carimbos circulares datados. 1955 – Boas Festas. Selo tipo Cavaleiro Medieval. OM132 (n.º 
188 – Jesus) circulado de Rio de Moinhos / Abrantes (22.12.55) para Lisboa. Carimbo batido a 
preto (RIO DE MOINHOS (ABRANTES)”. B e R.

10.00
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     Açores

1851 F 8 Carimbos nominativos. 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, tipo II, com margens curtas, obli-
terado com carimbo nominativo batido a preto “S. MIGUEL”. Exemplar com adelgaçamentos.

50.00

1852 8 Carimbos nominativos. 1882/87 – D. Luís I, de frente. Selos do Continente com sobrecarga 
AÇORES. Mf48 5 reis cinzento + Mf49, 25 reis castanho. Obliterados com carimbo batido a sépia 
“FLORES”. Um selo com dente curto.

40.00

1853 8 Carimbos nominativos. Lote com 11 selos desde D. Luís I, fita direita até D. Carlos I tipo Diogo 
Neto com obliterações a preto “ALAGÔA (2), FURNAS, S. ROQUE, LAGES, AGUA DE PAU (2), 
NORDESTE, ILHA DO CORVO, MAGDALENA e CAPELLA”.

25.00

1854 F 8 Obliterações manuscritas. 1892/93 – D. Carlos I. Mf6, 50 reis azul claro, denteado 12 ¾, papel 
porcelana, com obliteração manuscrita “BANDEIRAS / PICO”. Selo com alguns defeitos.

20.00

1855 F 8 Obliterações manuscritas. 1898/1905 – D. Carlos I, 25 reis carmim rosa, com obliteração manus-
crita “CANDE/LARIA / 9-4-900”.

20.00

1856 F 8 Obliterações manuscritas. 1912 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Mf154, 
2 ½ c violeta, denteado 15x14 com obliteração manuscrita “CALHAU”.

16.00

1857 F 8 Obliterações manuscritas. 1892/93 – D. Carlos I. Mf9, 100 reis castanho s/amarelo, denteado 12 
¾, papel porcelana com obliteração a azul “CALHETA”. Selo com transparência.

15.00

1858 F 8 Obliterações manuscritas. 1892/93 – D. Carlos I. Mf71a, 50 reis azul claro, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, com obliteração “SANTA / LUZIA / PICO”. Selo com um canto curto.

20.00

1859 F 8 Obliterações manuscritas. Lote com dois selos: Mf55 dos Açores + Mf30 da Horta. Ambos com 
obliterações manuscritas a azul “PRAINHA / DO / NORTE”.

10.00

1860 F 8 Obliterações manuscritas. 1892/93 – D. Carlos I. Mf7, 75 reis carmim, denteado 12 ¾, papel por-
celana com obliteração a preto “SÃO CAETANO DO PICO / 9-10-93”. Selo com um canto curto.

25.00

1861 F 8 Obliterações manuscritas. 1892/93 – D. Carlos I. Mf 5/6, 25 e 50 reis, denteado 12 ¾, papel 
porcelana com obliterações a preto “PRAINHA” e “S. JOÃO”. Selo com um canto curto.

20.00

1862 F 8 Obliterações manuscritas. 1892/93 – D. Carlos I. Mf 5, 25 reis verde, denteado 11 ¾, papel por-
celana com obliterações a preto “S. MATHEUS / 5/11/9?”. Selo com um canto curto.

20.00

1863 F 8 Obliterações manuscritas. 1892/93 – D. Carlos I Diogo Neto. Emissão para a Horta. Mf5, 25 reis verde, 
denteado 11 ¾, com obliteração manuscrita a preto “PRAINHA / NORTE”. Exemplar com um dente curto.

10.00

     Madeira

1864 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Mf47, 300 reis violeta, 
denteado 12 ¾, papel liso, obliterado com carimbo batido a preto “PORTO MONIZ / MADEIRA”.

20.00

     Angola

1865 8 Carimbos de dupla oval + carimbos mudos. 1870/85 – Coroa. Lote com dois selos: Mf4, 25 reis 
carmim, denteado 12 ¾ com carimbo a preto “CORREIO DE / MALANGE” (acompanha desenho 
do carimbo) + Mf14, 50 reis azul, denteado 12 ¾, com carimbo mudo batido a preto

8.00

1866 8 Carimbos de dupla oval. 1881/85 – Coroa. Mf14, 50 reis azul, papel liso fino, denteado 13 ½, obli-
terado com carimbo batido a preto “DIRECÇÃO DOS CORREIOS / PROVINCIA DE ANGOLA”. 
Acompanha desenho do carimbo.

15.00

1867 8 Carimbos de dupla oval. 1881/85 – Coroa. Mf12, 25 reis violeta, papel liso médio, denteado 12 
¾. Lote com dois selos obliterados com carimbos batidos a preto “CORREIO DA / BARRA DO 
DANDE” e “CORREIO DE PUNGO ANDONGO”. Acompanham desenhos dos carimbos.

15.00

1868 8 Carimbos numéricos volante. 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPÚBLICA. Mf93, 
25 reis carmim. Lote com par obliterado com numérico “8” à data atribuído à estação postal de 
CANHOCA, selo isolado com numérico “10” à data atribuído à estação de VILA ARRIAGA” e 
outro com carimbo numérico “17” à data na estação de N’DALA TANDO.

12.00

1869 8 Carimbos numéricos volantes. 1914 – Ceres. Mf101, 1c verde, papel porcelana, denteado 
15x14. Par horizontal obliterado com carimbo numérico batido a preto “13” à data atribuído à 
Estação Postal de MAQUELA DO ZOMBO.

8.00
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1870 8 Obliterações manuscritas. 1921/22 – Ceres. Novas cores e valores. Mf209, 80c carmim rosa, 
com obliteração manuscrita “DUNDO 31/12/92?”.

12.00

1871 * Carimbos circulares datados. 1942 – Ceres. Novo tipo. Com sobretaxa. Mf283, 50c s/ 1,40A em 
sobrescrito circulado de Maquela do Zombo (10.07.43) para S. João da Madeira (08.10.43) via 
África do Sul onde foi censurado e Lisboa (05.10.43). Sobrescrito com dobra vertical ao centro. 
Carimbo circular datado batido a preto “ESTAÇÃO RADIOTELEGRAFICA / MAQUELA”.

15.00

1872 * Carimbos circulares datados. 1938 – Império Colonial Português. Sobrescrito circulado do Dun-
do (13.05.43) para Lisboa (13.07.43) com trânsito por Vila Luso (17.05.43) com selos de 5c e 
3x15c, Mf259 e 261. Censurado em Lusaka, na Rodésia do Norte, com cinta tipo III e carimbo a 
azul tipo IIA (classificação John Little). Carimbo batido a azul “DUNDO”. B e R.

15.00

     Cabo Verde

1873 8 Marcofilia diversa. Lote com 5 selos tipo Coroa, D. Luís I e D. Carlos Mouchon, obliterados com: 
carimbos de dupla oval “CIDADE DA PRAIA” a preto e azul + “ILHA BRAVA” a violeta + circular 
datado de “ILHA DO FOGO” a azul (2).

15.00

1874 8 Carimbos circulares datados e de registo. Lote com 13 selos desde D. Carlos I tipo Diogo Neto 
até D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, obliterados com carimbos batidos a 
preto de: S. VICENTE, S. JOÃO BAPTISTA, PRAIA - S. THIAGO (2), FOGO (2), VILLA MARIA 
PIA, MAIO, BOA VISTA, ILHA DO SAL, SANTO ANTÃO, VILA DA RIBEIRA BRAVA + nominativo 
“REGISTADA”.

20.00

1875 8 Carimbos circulares datados. Lote composto por 3 selos, Mf82, Mf91 e Mf105, obi respetiva-
mente com carimbos batidos a preto de “BRAVA – S. JOÃO BAPTISTA”, “SANTA CATARINA / S. 
THIAGO” e “CARVOEIROS”.

12.00

1876 8 Carimbos circulares datados. 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da 
Casa da Moeda. Mf98, 400 reis preto s/ amarelo, obliterado com carimbo batido a preto “COR-
REIO DE CABO VERDE / PRAIA BRANCA”. MR.

30.00

1877 8 Carimbos circulares datados. 1914 – Ceres. Selo de 20c verde amarelo obliterado com carimbo 
batido a preto “PONTA DO SOL / ST.º ANTÃO / CABO VERDE / 8.FEV.1916”.

12.00

     Guiné

1878 8 Marcofilia diversa. Lote com 9 selos desde D. Luís I até D. Carlos I Mouchon com diversas tipolo-
gias e de diversas estações postais: circulares datados de: BOLAMA (a azul, violeta e vermelho), 
CACINE, BUBA, CACHEU, BISSAU, BAMBADINCA e BIDAU (retangular”. Lote muito interessante.

20.00

     Índia

1879 8 Carimbos circulares tipo “TIMBLE”. Lote com 7 selos desde tipo Coroa até D. Carlos I Diogo Neto 
com carimbos batidos a preto de “SANQUELIN, PIEDADE, PERNEM, CHINCHINIM (2), DAMÃO 
e QUEPEM. Alguns selos com ligeiros defeitos, sem reparações.

20.00

     Moçambique

1880 8 Obliterações manuscritas. 1903 – D. Carlos I Mouchon. Mf98, 75 reis castanho violeta com obli-
teração manuscrita de “MEMBA / 1-9-08 / oito”.

10.00

1881 8 Carimbos nominativos. 1886 – D. Luís I. Fita direita. Mf17, 20 reis rosa, denteado 12 ¾, papel 
porcelana, obliterado com carimbo batido a violeta “LOURENÇO MARQUES”. Exemplas com 
adelgaçamentos, sem reparações.

12.00

1882 * Carimbos circulares datados. 1933/46 – Lusíadas + Império Colonial Português + 4.º Centenário 
de Lourenço Marques. Sobrescrito circulado de Spungabera (22.02.46) para Lisboa (12.03.46) 
com trânsito pela Beira (25.02.46), com selos de 85c, 40c e 1$75, Mf282, 294 e 314. Carimbo 
batido a preto de “SPUNGABERA”.

15.00

1883 ARG Marcofilia diversa. Lote com dois aerogramas circulados e obliterados com marcas diferentes: 
um circulado de Chiure para o SPM 4034 com carimbo a violeta “C.T.T. / MOÇAMBIQUE / CHIU-
RE” e outro circulado de Movene (17.02.69) para Lisboa com carimbo c preto “C.T.T. / MOVENE”.

15.00

1884 8 Marcofilia diversa * Hexagonais e circulares datados. Lote com 5 selo tipo D. Carlos I Mouchon, 
com carimbos batidos a preto e violeta de “ANGOCHE, MODINQUALE, LURIO, QUISSICO e 
CUMBANA / TELEGRAPHO (a violeta)”.

15.00

1885 * Carimbos hexagonais. Sobrescrito circulado por via marítima de Moçambique (30.09.36) para os 
EUA com selos tipo Lusíadas de 45c (par) e 85c, Mf277 e 282, obliterado com carimbo onde terá sido 
LIMADO o topónimo “MOÇAMBIQUE”. Exemplar pouco comum, com a data mais recente conhecida.

25.00
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1886 8 Carimbos circulares datados. 1965 – Imposto Postal * Rede de Telecomunicações. Mf IP68, $30. 
Par horizontal obliterado com carimbo batido a preto “C.T.T / MACHIPANDA”.

12.00

1887 8 Carimbos circulares datados. 1938 – Império Colonial Português. Mf300 80c. Par horizontal obli-
terado com carimbo batido a Violeta “CORREIOS E TELÉGRAFOS / MOÇAMBIQUE / MAPAI”.

12.00

1888 8 Carimbos circulares datados. 1952/56 – Imposto Postal. Pelicano. Legenda Província de Mo-
çambique”. Mf IP55, $50 verde oliva. Obliterado com carimbo batido a violeta “MURRAÇA”.

12.00

1889 8 Carimbos hexagonais. Lote com 5 selos tipo Elefantes de 25 reis obliterados com carimbos 
batidos a preto e violeta “BARTOLOMEU DIAS”, “NOVA LUZITANIA”, “MOCOQUE” “SPUNGA-
BERA” e “AMBULÂNCIA / BEIRA UMTALI”.

15.00

     Timor

1890 F 8 Carimbos circulares com coroa real, sem datador. 1886 – Tipo Coroa. Selos de Macau, com so-
brecarga “TIMOR”. Mf5, 40 reis amarelo, denteado 12 ¾. Exemplar com carimbo batido a preto 
“CORREIO DE TIMOR / DILLY / 8/5/86”, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

25.00

1891 F 8 Carimbos circulares com coroa real, sem datador. 1886 – Tipo Coroa. Selos de Macau, com 
sobrecarga “TIMOR”. Mf4, 25 reis violeta, denteado 12 ¾. Exemplar com carimbo batido a preto 
“CORREIO DE TIMOR / DILLY”, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

25.00

1892 F 8 Carimbos circulares com coroa real, sem datador. 1886 – Tipo Coroa. Selos de Macau, com so-
brecarga “TIMOR”. Mf7, 80 reis cinzento, denteado 12 ¾. Exemplar com carimbo batido a preto 
“CORREIO DE TIMOR / DILLY”, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

25.00

1893 8 Carimbos circulares sem datador. 1888 – D. Luís I, fita direita. Lote com 3 selos de 5, 40 e 80 
reis, Mf11, 15 e 17, obliterados com carimbos batidos a preto e azul “CORREIO / TIMOR”. Exem-
plares sem defeitos nem reparações.

15.00

1894 8 Carimbos circulares datados. Lote com 3 selos das emissões de D. Carlos I Mouchon de 2 ½ 
avos, 5 avos e 6 avos obliterados com carimbos de “BATUGADE” a violeta, “SAME” e “LIQUIÇA” 
ambos a preto. B e R.

15.00

1895 8 Carimbos circulares datados e do serviço de vales postais. Dois fragmentos de carta, um deles com 
selo Mf310 com carimbo batido a azul de “SUAI” e outro com selo Mf288 com carimbo a preto “DILI / V”.

12.00

1896 * Carimbos circulares datados. 1961 – Arte Indígena. Mf323, 4$50 em sobrescrito circulado de Maubisse 
(09.12.63) para Lisboa, com trânsito por Dili (10.12.63). Carimbo batido a preto de “MAUBISSE”.

20.00

     S. Tomé e Príncipe

1897 8 Carimbos octogonais. 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Mf49, 50 reis azul, obliterado com 
carimbo batido a peto “CORREIO DE SANT’ANNA”.

25.00

LITERATURA

1898 & Selos Clássicos de Relevo de Portugal de Armando Mário O. Vieira, 1983 - NFACP. 20.00

1899 & Boletim Oficial da Administração dos Correios, Telégrafos e Telefones de Janeiro a dezembro 
de 1930. Encadernado.

50.00

1900 & História do Selo Postal Português, de Oliveira Marques – 3 volumes. Editora Planeta. 25.00

1901 & Jornal Filatélico – Encadernado em dois volumes de 1957 a 1958 (dois primeiros anos). 50.00

1902 F & Anuário de Lourenço Marques de 1915, editado por A. W. Bayly & Co.. Exemplar com ligeiros 
defeitos na capa. MB.

35.00

1903 F Mapa Carta Itinerária de Portugal de 1919, editada e registada pela Vacuum Oil Campany. Exemplar 
em muito bom estado de conservação. R.

45.00

1904 Mapa Carta Itinerária de Portugal de 1926, editada e registada pela Vacuum Oil Campany. Exemplar 
em muito bom estado de conservação. R.

45.00

1905 & Estampilha e Vintém. Coleção completa desde o n.º 1 (Dez 78) até n.º 20 (Dez 82). 15.00

1906 & Relatórios das Campanhas contra os Namarraes. Lisboa, Imprensa Nacional, 1897. 50.00
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1907 F & A Campanha do Cuamato, de Alferes Velloso de Castro. Luanda 1908. Raro. 60.00

1908 & Boletim do Instituto de Angola. N.º 29 de Outubro / Dezembro 1967. Inclui artigo de J. A. Marinho “As 
incríveis sobretaxas locais de 1889 a 1892 de S. Tomé e Príncipe”. Capa solta, mas boletim muito raro.

25.00

1909 F & Arquivos de Angola. 2.º Série Volume III, n.º 13 e 14 Julho / Dezembro 1946. Número desta 
revista, muito importante, dedicado aos serviços de comunicações postais. RARO.

60.00

1910 & Um Governo em África. Inhambane 1905-1906, de T. Almeida Garrett. Lisboa 1907. 20.00

1911 & Dos Correios-Mores do Reino aos Administradores Gerais dos Correios e Telégrafos, de Godo-
fredo Ferreira. 3.º edição revista e ampliada. Lisboa 1963.

30.00

1912 & A Mala-Posta em Portugal. Lisboa 1946. 30.00

1913 & Annuário Postal para 1878. Lisboa 1878. 40.00

1914 & Tropa de África de Carlos Selvagem. 3.º edição de 1925. 15.00

1915 & Do Desafio à Debandada, de Carlos Malheiro Dias, Lisboa 1912. Dois volumes * I.º - O Pesadelo 
e II.º - Cheque ao Rei. Importante obra para estudo das incursões monárquicas de 1911 e 1912.

40.00

1916 & Undercover Address of World War II. Terceira edição. 15.00

1917 & 1983 — Livros anuais. Portugal em selos 1983. Livro com manchas num canto. Valor de catálogo 
€ 365.00.

75.00

1918 & 1985 — Livros anuais. Portugal em selos 1985. Livro com o n.º 25 em excelentes condições. 
Valor de catálogo € 225.00.

50.00

1919 & 2012 – Livros anuais. Portugal em selos 2012. Valor de catálogo € 230,00. 50.00

1920 & 2013 – Livros anuais. Portugal em selos 2013. Valor de catálogo € 220,00. 50.00

1921 & 2016 — Livros anuais. Portugal em selos 2016. Valor de catálogo € 230,00. Valor ao facial € 99,83. 100.00

1922 & 1995 - Livros Temáticos CTT * 8.º Centenário do Nascimento de S. António. Valor de catálogo 
€ 317,00.

40.00

REIMPRESSÕES

     Portugal

1923 R«« Reimpressões de 1863 * 1853 – D. Maria II. Lote com três reimpressões de 25, 50 e 100 reis, 
com margens normais a largas, com goma original e charneira. Valor de catálogo € 1.120,00.

100.00

1924 R«« Reimpressões de 1905 * 1853 – D. Maria II. Lote com duas reimpressões de 5 e 25 reis, com 
margens normais a margens de luxo, Mf 1/2. Valor de catálogo € 800,00.

60.00

1925 R« Reimpressões de 1928 * 1853 – D. Maria II. Mf4, 100 reis lilás malva. Reimpressão com largas 
margens, provável prova da mesma, em bloco medindo 36x46mm, em papel levemente ponti-
nhado. MB e MR.

100.00

1926 F R« Reimpressões de 1953 * 1853 – D. Maria II. Série completa na carteira oficial dos CTT, com 
margens de luxo bem equilibradas. Excelente qualidade. Valor de catálogo € 440,00.

75.00

1927 R«/R«« Reimpressões de 1885 + Reimpressões de 1905. Lote composto por 3 reimpressões de 1885 
de 10 reis, 20 reis (bordo de folha) e 240 reis + uma reimpressão de 1905 de 25 reis. Todas com 
margens larga a luxo. Valor de catálogo € 275,00.

36.00

1928 F R« Reimpressões de 1885. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Quadra de reimpressões 
de 240 reis, lilás vivo escuro, com margens largas. Exemplar de grande raridade, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 880.00.

220.00

     Açores

1929 R«/ R«« Reimpressões de 1885 e 1905 * 1885 – D. Luís I, fita direita. Nova cor e valor. Selos do Continen-
te com sobrecarga AÇORES, tipo D. Mf58, 20 reis carmim, reimpressão de 1885 e Mf59, 1000 
reis preto, reimpressão de 1905. Valor de catálogo € 120,00.

24.00
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1930 F R« Reimpressões de 1885 * 1871/76 – D. Luís I, fita direita. Selos do Continente com sobrecarga 
AÇORES. Mf 16/27, denteado 13 ½. Série completa de reimpressões, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 483,00.

65.00

1931 R« Reimpressões de 1885 * 1871/76 – D. Luís I, fita direita. Novas cores. Selos do Continente com 
sobrecarga AÇORES. Mf 29/31, denteado 13 ½. Série completa de reimpressões, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 114,00.

20.00

1932 R« Reimpressões de 1885 * 1882/84 – D. Luís I, fita direita. Selos do Continente com sobrecarga 
AÇORES tipo D. Lote com 7 reimpressões de 10, 15, 20, 80, 100, 150, e 300 reis. Mf 37/39, 
41/42 e 44/45. Valor de catálogo € 266,00.

35.00

1933 R« Reimpressões de 1885 * 1885 – Taxa de Telegramas. Selos do Continente com sobrecarga 
AÇORES, tipo D. Mf51, 2 reis. Lote com duas reimpressões em denteado 13 ½, com as sobre-
cargas a preto e vermelho. Valor de catálogo € 60,00.

12.00

1934 R«/R«« Reimpressões de 1885 + Reimpressões de 1905. Lote composto por duas reimpressões: Reimpressão 
de 1885, Mf58, 20 reis carmim + Reimpressão de 1905, Mf59, 1000 reis preto. Valor de catálogo € 120.00.

20.00

1935 R«/R«« Reimpressões de 1885 + Reimpressões de 1905. Lote composto por 7 reimpressões de 1885 (Mf16, 24, 
30, 31, 52 – com sobrecarga SPECIMEN + Mf51 e 53 com traço de 18mm) + 8 reimpressões de 1905 
(Mf2, 3, 48, 49, 50 + Mf49 e 55x2 com sobrecarga SPECIMEN”). Valor de catálogo € 541,00.

100.00

     Angra

1936 R« Reimpressões de 1905. Lote com 5 reimpressões: 3 reimpressões da Horta da emissão D. 
Carlos I Diogo Neto de 10, 20 e 75 reis + 100 reis de Ponta Delgada + selo original de 15 reis de 
Angra com sobrecarga SPECIMEN distribuído com as reimpressões. Duas reimpressões com 
vestígios de óxido. Valor de catálogo € 225,00.

30.00

     Ponta Delgada

1937 F R«/R«« Reimpressões de 1905. 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf 1/4, 6/8. Lote com 7 reimpres-
sões de 5, 10, 15, 20, 50, 75 e 80 reis, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares originais, 
distribuídos com as reimpressões de 1905 com traço de 20mm. B e R.

80.00

     Madeira

1938 R« 1868 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com s sobrecarga MADEIRA, 
tipo B. Reimpressões de 1885. Série incompleta, faltando as reimpressões de 120 e 240 reis. 
Valor de catálogo € 315,00.

50.00

1939 F R« Reimpressões de 1885. 1871/80 — D. Luís I, fita Direita + Jornaes + D. Luís I, fita direita. Novas 
cores. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA. MF 14/29. As três séries completas de 
reimpressões de 1885 com traço fino horizontal de 18mm, em denteado 13 ½. MB e R.

250.00

1940 R« Reimpressões de 1885 e 1905 * 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobre-
carga MADEIRA. Mf 27/29. As duas séries completas. Valor de catálogo € 285,00.

30.00

1941 R« Reimpressões de 1885 * 1880 – D. Luís I, de perfil. Selos do Continente com sobrecarga MA-
DEIRA. Mf 30/32. Série completa de reimpressões com todas as tonalidades de 25 reis. Valor 
de catálogo € 160,00.

30.00

     Angola

1942 R«« Reimpressões de 1905 * 1903 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf57, 130 reis s/ 50 reis 
azul claro. Reimpressão em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 60,00.

15.00

     Cabo Verde

1943 F R« 1877 – Coroa. Reimpressões de 1885. MF R1/9. Série completa com a sobrecarga “PROVA” 
pequena, batida horizontalmente a preto. Valor de catálogo € 360,00.

75.00

1944 F 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.

70.00

1945 R« Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. Mf 10/14. Série completa de reimpres-
sões de 1885, em denteado 13 ½, com a sobrecarga “PROVA” pequena, impressa a preto na 
horizontal. Valor de catálogo € 200,00.

40.00

1946 F R« 1881/85 – Coroa. Reimpressões de 1885. MF R9/13. Duas séries completas: uma com a sobrecarga 
“PROVA” pequena, batida horizontalmente a preto e outra sem sobrecarga. Valor de catálogo € 300,00.

60.00
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1947 R« Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. Mf 10/14. Série completa de reimpres-
sões de 1885, em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 150,00.

30.00

     Guiné

1948 F R« 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF10/18. Série com-
pleta de reimpressões de 1885, denteado 13 ½, com sobrecarga “PROVA” pequena, horizontal a 
preto. Exemplares com boa cor, sem defeitos ou reparações. Valor de catálogo € 315,00.

65.00

1949 R« Reimpressões de 1885. 1885 – Tipo Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINÉ” 
pequena, denteado 13 ½. Lote de 4 reimpressões de 10, 20, 25 e 40 reis (falta 50 reis para com-
pletar a série), todos com sobrecarga horizontal a preto “PROVA”. Valor de catálogo € 140.00.

30.00

1950 F R« 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF19/23. Série comple-
ta em QUADRAS bordo de folhas, de reimpressões de 1885, denteado 13 ½, com sobrecarga 
“PROVA” pequena, horizontal a preto. Exemplares com boa cor, sem defeitos ou reparações. 
Valor de catálogo € 700,00.

125.00

     Índia

1951 F R« Reimpressões de 1885 * 1877/81 – Coroa + Coroa. Novas cores. Lote com 9 reimpressões: 
Mf51/52 + 55/56 + 57/61, todas com a sobrecarga horizontal “SPECIMEN”, impressa a preto. 
Valor de cat6álogo € 360,00.

100.00

1952 R« Reimpressões de 1905 * 1886 – D. Luís I. Fita direita. Mf136, 2Tgs azul, denteado 13 ½. Valor 
de catálogo € 85,00.

20.00

     Macau

1953 F R« Reimpressões 1885. 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF2, 10 reis amarelo, denteado 13 ½. 
Quadra. Exemplar sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 280,00.

50.00

1954 F R« 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. Reimpressões de 1885. MF16/21. Série completa de 
reimpressões em denteado 13 ½. Exemplares sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 420,00.

75.00

1955 F R« 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. Reimpressões de 1885. MF16/21. Série completa de 
reimpressões em denteado 13 ½. Exemplares sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 420,00.

75.00

     Moçambique

1956 F R« Reimpressões de 1885 * 1876 — Coroa. Lote com 4 reimpressões de 10, 20, 25 e 100 reis, 
MF2/4 e 7, com sobrecarga oblíqua no canto inferior esquerdo “PROVA” pequena a violeta.

30.00

1957 F R« Reimpressões de 1885 * 1881/85 — Coroa. Lote com 3 reimpressões de 25, 40 e 50 reis, 
MF12/14, com sobrecarga oblíqua no canto inferior esquerdo “PROVA” pequena a violeta.

25.00

1958 ««/« Reimpressões de 1905 * 1886 – D. Luís I, fita direita. Série incompleta de reimpressões, faltando reim-
pressão de 100 reis, com goma e charneira com exceção 300 reis sem goma. Valor de catálogo € 300,00.

60.00

1959 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.

40.00

     Lourenço Marques

1960 R« Reimpressão de 1905 * 1902 – D- Carlos I, Diogo Neto, com sobretaxa. Mf62, 400 reis s/ 50 reis 
azul claro, denteado 13 ½. B e R. Valor de catálogo € 60,00.

20.00

     S. Tomé e Príncipe.

1961 F R«« Reimpressões de 1905. 1902 – Coroa e D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF59/60, 63 e 
68/69. Série completa de reimpressões de 1905, em denteado 13 ½. Exemplares com boa cor e 
sem reparações. B e R. Valor de catálogo € 350,00.

70.00

ESTRANGEIRO

1962 PRV Cabo Verde * Palop’s * 1986 – Dia Mundial da Alimentação. AR 147/150. Série incompleta com 
a sobrecarga horizontal a preto “SPECIMEN”. Valor de catálogo para o selo de 8$00 € 100,00. O 
selo de 15$00 não se encontra catalogado com a sobrecarga.

80.00
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1963 * Cuba * Colónia espanhola – 1858. Sobrescrito circulado de Puerto Príncipe (16.02.1858) para 
Londres (30.03.58) com trânsito por Nova York (17.03.58), com selo de ½ real verde. Pagou de 
porte territorial em Nova York 10c e 2 ½ sh pelo porte inglês. B e R.

40.00

1964 8 França – 1930 – Correio Aéreo * Avião sobrevoando Marselha. Iv CA6c, 1$75 azul com perfura-
ção “E.I.P.A.30”. MR. Valor de catálogo € 450,00.

45.00

1965 ««« República da Guiné-Bissau * Palop’s * 1983 — Moedas Antigas de Ouro. AR 343/48. Série 
completa. Selo AR-344 com marca no verso da firma fornecedora do papel para impressão 
“Mactac”. MBB Valor de catálogo € 720,00.

90.00

DIVERSOS

1966 Lote Material filatélico – Lote composto por 4 álbuns com caixa Lindner de cor castanha (sem gra-
vação da marca no álbum).

100.00

1967 Lote Material filatélico – Lote composto por 4 álbuns com caixa Lindner de cor castanha (sem gra-
vação da marca na caixa).

100.00

1968 Lote Material filatélico – Lote composto por 4 álbuns com caixa Lindner de cor castanha (sem gra-
vação da marca na caixa).

100.00

1969 Lote Material filatélico – Lote composto por 4 álbuns com caixa Lindner de cor castanha (sem gra-
vação da marca na caixa).

100.00

1970 Lote Material filatélico – Lote composto por 4 álbuns com caixa Lindner de cor castanha (sem gra-
vação da marca na caixa).

100.00

1971 Lote Material filatélico – Lote composto por 4 álbuns com caixa Lindner de cor castanha (com gra-
vação da marca na caixa).

100.00

1972 Lote Material filatélico – Lote composto por 4 álbuns com caixa Lindner de cor castanha (com gra-
vação da marca na caixa).

100.00

1973 Lote Material filatélico – Lote composto por 4 álbuns com caixa Lindner de cor castanha (com gra-
vação da marca na caixa).

100.00

1974 Lote Material filatélico – Lote composto por 4 álbuns com caixa Lindner de cor castanha (com gra-
vação da marca na caixa).

100.00

1975 Lote Material filatélico – Lote composto por 4 álbuns com caixa Lindner de cor castanha (com gra-
vação da marca na caixa).

100.00

1976 Lote Material Filatélico – Lote composto por 6 álbuns com caixa Lindner, sendo 3 em cor verde e 3 
em cor castanha, com gravação da marca na caixa.

150.00

1977 Lote Material Filatélico - Quatro álbuns Lindner com caixa, incluindo três em formato pequeno e um 
em tamanho normal, dois dos quais com folhas plásticas para sobrescritos e carteiras. Lote a 
ver.

25.00

1978 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.107. Preço em novo € 264,00. 50.00

1979 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.107. Preço em novo € 264,00. 50.00

1980 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.107. Preço em novo € 264,00. 50.00

1981 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.107. Preço em novo € 264,00. 50.00

1982 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.204. Preço em novo € 264,00. 50.00

1983 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.204. Preço em novo € 264,00. 50.00

1984 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.204. Preço em novo € 264,00. 50.00

1985 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.204. Preço em novo € 264,00. 50.00

1986 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.204. Preço em novo € 264,00. 50.00
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1987 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.204. Preço em novo € 264,00. 50.00

1988 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.204. Preço em novo € 264,00. 50.00

1989 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.204. Preço em novo € 264,00. 50.00

1990 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.204. Preço em novo € 264,00. 50.00

1991 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.204. Preço em novo € 264,00. 50.00

1992 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.204. Preço em novo € 264,00. 50.00

1993 Lote Material filatélico – Conjunto com 100 folhas Lindner modelo 802.204. Preço em novo € 264,00. 50.00

1994 Lote Material filatélico – Conjunto com 45 folhas Lindner, incluindo 9 modelo 802.303, 9 modelo 
802.304, 14 modelo 802307, 14 modelo 802.310 e 5 modelo 802.606 + 23 bolsas transparentes 
+ 7 folhas brancas sem cercadura.

25.00

1995 Lote Material filatélico – Conjunto com 44 folhas Lindner modelo 802.107. Preço em novo € 116,26. 24.00

1996 CDL Casa da Moeda. MA2666, 100 reis série D.d de 06.08.1891. Nova com pequena mancha na 
margem. B e R.

15.00

1997 CDL Castro Verde, Câmara Municipal. MA657b, 5c, sem número de série. Escassa e nova. 15.00

1998 CDL Crato, Câmara Municipal. MD794c, 3c amarelo. Escassa e bela++ com ligeira dobra no canto 
superior esquerdo.

8.00

1999 CDL Freixo de Espada à Cinta, Câmara Municipal. MA960, 5c azul. Escassa e nova. 15.00

2000 CDL Pastelaria Suissa – Lisboa. Não catalogada por MA, 50c com carimbo azul no verso. RR. 35.00

2001 CDL Lourinhã. Misericórdia. MA1277, 2c vermelha. Escassa e nova. 15.00

2002 CDL Nisa, Câmara Municipal. NA1603, 2c verde. Escassa e nova. 15.00

2003 CDL Torres Novas, Misericórdia. MA2221, 10c verde amarelo. Escassa e nova. 15.00

2004 CDL Vila Franca de Xira, Misericórdia e Hospital Civil. MA2376, 2c vermelha. Escassa e nova. 15.00

2005 NT Lote com 4 notas de 2.000$00 emissão de Bartolomeu Dias: série A617 de 01.02.1996 + série 
A954 de 11.09.1997, séries B654 e B540 de 07.11.2000. Novas com variantes de assinaturas.

48.00

2006 DOC Bilhetes de transporte. Companhia Portuguesa para a Construção e Exploração de Caminhos de 
Ferro / Linhas do Vale do Vouga. Passe anual, com mapa das linhas no verso. Raro.

15.00

2007 Lote Portugal * Numismática. Lote com moedas de níquel, cobre e prata, com destaque para um 
conjunto de 48 moedas proof em euros, comemorativos de eventos de Países da C.E.E. O lote 
tem também moedas de prata de 500$00 e 1.000$00 e de prata e níquel de € 5,00, € 8,00 e € 
10,00. Inclui ainda moedas correntes em euros de países da CEE, assim como selos de prata 
de diversos países. Lote a ver.

1000.00

LOTES E ACUMULAÇÕES

2008 Lote Portugal – Excelente coleção desde 1853 a 1999 em dois álbuns Domingos Sacramento, pra-
ticamente completa com selos usados na sua grande maioria com boa qualidade, faltando so-
mente selo de 100 reis de D. Maria II, 150, 200 e 500 reis do Centenário de S. António e alguns 
selos a partir de 1982. Alguns selos novos foram cotados como usados. Parte clássica com 
algumas variedades de cor e denteado. Valor de catálogo até 1893 €20.850,00 + 1894/1930 € 
6.475,00 + 1931/56 €1445,00 + 1960/1999 não cotado + 2.ª parte € 1.030,00. Total do valor de 
catálogo € 29.800,00. Lote a ver.

2.500.00

2009 Lote Portugal, Açores e Madeira – Lote com 8 álbuns Lindner com 334 folhas Lindner, modelo T com 
coleção 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.

850.00
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2010 Lote Portugal – Classificador com 32 folhas composto por extenso stock de selos de Portugal novos 
desde 1884 (mais forte após D. Manuel II) até 1960, abrangendo 2.ª parte do catálogo. A maioria 
dos selos tem goma original sem charneira assim como alguns selos com vestígios de óxido não 
considerados para a valorização do lote. Valor muito elevado de catálogo. Lote a ver.

600.00

2011 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 cadernetas. 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.

500.00

2012 Lote Portugal * Ceres * Variedades de clichés – Dossier com interessante coleção montada em folhas 
brancas com cerca de 470 variedades de diversas taxas, todas devidamente catalogadas e com 
cerca de 300 reproduções das variedades, algumas de valor elevado como sejam 5x1c, Mf221 
com CQRREIO, 2de 6c, Mf236 com CORREIC; Mf487 variedade II em par com goma original sem 
charneira. Existe lista detalhada do conteúdo com indicação dos papéis e denteados. Lote a ver.

500.00

2013 Lote Portugal – Classificador composto por stock de selos tipo Ceres em estado de novo sem sinal 
de charneira, abrangendo todas as emissões, com variedades de denteados e papeis. Selos 
com vestígios de óxido não considerados para a valorização do lote. Lote a ver.

500.00

2014 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.

400.00

2015 Lote Portugal – Classificador com selos novos em diversos estados (goma original sem charneira, 
goma original 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.

400.00

2016 Lote Portugal * Carteiras anuais — Lote composto por coleção completa de carteiras anuais de 1982 a 
2003 de Portugal, Açores e Madeira, com todos os blocos + 22 carteiras temáticas diferentes. Valor 
total de catálogo, não contabilizando as 66 provas das carteiras anuais € 5.880,00. Lote a ver.

400.00

2017 Lote Portugal – Coleção completa desde 1987 a 2001 montada em 8 álbuns, incluindo Açores e 
Madeira com todos os blocos, algumas cadernetas e folhas miniatura + álbum vazio. Algumas 
folhas com óxido sem afetar os selos. Valor de catálogo € 3.880,00. Lote a ver.

350.00

2018 Lote Portugal - Álbum Lindner com folhas Lindner modelo 220 desde 1940 a 1966 com selos novos 
sem charneira. Várias falhas. Inclui séries completas. Valor de catálogo € 4.493,50.

350.00

2019 Lote Portugal - Saco contendo cerca de 1.000 blocos novos de Portugal desde 1977 a 2003, com goma 
original sem charneira. Existe lista do stock a fornecer a pedido. Valor de catálogo € 12.738,80.

300.00

2020 Lote Portugal * Pré-filatelia – Lote com 44 cartas com grande variedade de marcas pré-adesivas e 
de portes, incluindo 5 fragmentos de impressos dirigidos ao Diário do Governo. Lote a ver.

300.00

2021 Lote Portugal – Lote composto por 3 álbuns dos CTT e um da Leuchturm com coleção completa em 
quadras novas sem sinal de charneira de 1990 a 2001. Valor de catálogo € 4.933,00. Lote a ver

280.00

2022 Lote Portugal – Lote composto por 3 caixas com coleção de FDC’s desde 1980 a 1999, com FDC’s 
de todas as localidades a quem foram atribuídos carimbos do 1.º dia de circulação. Valor de 
catálogo aproximado € 4.800,00. Lote a ver.

280.00

2023 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.

250.00

2024 Lote Portugal - Coleção com selos usados, desde D. Maria II a D. Luís I, fita direita, em estado de 
novo e usado. Muitos selos de levado valor, alguns com pequenos defeitos. Lote a ver.

250.00

2025 Lote Portugal – Caixa com coleção de carteiras dos CTT para oferta a altas individualidades, cada com série 
completa em quadras desde 1960 a meados de 1967, com selos superiores com charneira e os inferiores 
sem charneira e até princípios de 1974 em tiras Hawid com goma original sem charneira. Coleção quase 
completa, faltando apenas 5 ou 6 séries. Valor de catálogo € 3.838,00. Lote a ver.

250.00

2026 Lote Portugal – Caixa com original coleção composta por cartões com séries completas obliteradas 
com carimbos de 1.º dia de circulação, completa de 1949 (História da Arte) até 1989, incluindo 
série Europa de 1966 completa com 18 dentes horizontais. Inclui ainda duplicados. Valor de 
catálogo como FDC’s € 3.960,00. Lote a ver.

250.00

2027 Lote Portugal – Caixa com coleção completa de FDC’s desde 1977 a 1987, incluindo os emitidos em todas as es-
tações a quem foram atribuídos carimbos do 1.º dia de circulação. Valor de catálogo aproximado € 4.900,00.

250.00

2028 Lote Portugal – Lote composto por 4 álbuns com selos em estado de novo sem charneira desde 
1980 a 1991, incluindo carteiras e blocos. Valor aproximado de catálogo € 3.750,00. Lote a ver.

250.00
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2029 Lote Portugal – Lote composto por 3 álbuns dos CTT com coleção completa em quadras novas sem 
sinal de charneira de 1980 a 1989. Valor de catálogo € 4.272,00. Lote a ver

230.00

2030 Lote Portugal * blocos – Coleção completa de blocos novos sem sinal de charneira desde 1974 (n.º 15) a 
2001 (n.º 249), incluindo 18A, 193A, 198A, 200A, 224A, 225A e 226A. Valor de catálogo € 2.692,00.

220.00

2031 Lote Portugal – Lote composto por 2 álbuns dos CTT com coleção completa em quadras novas sem 
sinal de charneira de 1970 a 1979. Valor de catálogo € 3.958,00. Lote a ver

220.00

2032 Lote Portugal – Lote com selos usados desde 1876 a 1990 ordenados em envelopes de papel ce-
lofane, em 11 caixas pequenas, com cerca de 40.000 selos de séries definitivas e 37.000 selos 
comemorativos. Excelente para pacotaria. Lote a ver.

200.00

2033 Lote Portugal – Coleção com 174 FDC’s diferentes entre 2002 e 2014. Lote a ver. 200.00

2034 Lote Portugal – Dois classificadores, um com 8 folhas e outro com 16 folhas, composto por centenas 
de selos diferentes em estado de novo sem sinal de charneira entre os anos de 1960 a 2015. 
Bom valor de catálogo. Lote a ver.

200.00

2035 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.

200.00

2036 Lote Portugal – Coleção com cerca de 660 FDC’s desde 1960 a 1979, incluindo os emitidos em 
todas as estações a quem foram atribuídos carimbos do 1.º dia de circulação. Valor de catálogo 
aproximado € 3.800,00.

180.00

2037 Lote Portugal * Folhas miniatura – Lote em álbum Lindner com 60 folhas tipo T com série quase 
completa de folhas miniatura, do n.º 1 ao n.º 62 (faltando a n.º 3 e a n.º 39), novas sem sinal 
de charneira. Valor de catálogo € 1.258,00. Valor do material em novo € 200,00. Valor total € 
1.458,00. Lote a ver.

180.00

2038 Lote Portugal – Álbum dos CTT com coleção se selos em quadras novas sem charneira de 1960 a 
1969. Valor de catálogo € 3.020,00. Lote a ver

170.00

2039 Lote Portugal * FDC’s Etiquetas – Lote composto por 2 álbuns Lindner com folhas tipo T com co-
leção desde 1990 a 2014, incluindo mais de 100 FDC’s etiqueta. Valor de catálogo € 1.015,00. 
Valor do material € 280,00. Valor total € 1.295,00. Lote a ver.

150.00

2040 Lote Portugal – Classificador com centenas de selos novos (com me sem charneira) e usados desde 
D. Carlos I tipo Mouchon até Travessia Aérea do Atlântico. Alguns selos com elevado valor e 
qualidade. Lote a ver.

150.00

2041 Lote Portugal – Dossier com selos em estado de novo sem charneira, desde 1980 a 1996, incluindo 
vários blocos, cadernetas e folhas miniatura. Valor de catálogo € 2.470,00. Lote a ver.

150.00

2042 Lote Portugal * Marcofilia – Classificador com centenas de selos usados desde D. Maria II até Cen-
tenário do Nascimento de Santo António com marcofilia diversa, incluindo, em grande maioria, 
carimbos numéricos da 1.ª e 2.ª reforma, alguns com boas margens e raridade. Lote a ver.

150.00

2043 Lote Portugal - Dossier contendo séries completas em múltiplos dos anos de 1968 a 1982, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 3.148,40. Lote a ver.

150.00

2044 Lote Portugal - Álbum Lindner com folhas Lindner modelo 220, desde 1870 a 1940 com selos novos 
e usados. Faltam a maior parte dos selos, embora com boas séries em estado de novo e usado. 
Bom valor de catálogo. Lote a ver.
 

150.00

2045 Lote Portugal, Açores e Madeira * Cadernetas – Álbum Lindner com 37 folhas Lindner tipo T com 
coleção completa de cadernetas novas desde 1981 (n.º 23) até 2002 (n.º 122), exceto n.º 116a. 
Algumas cadernetas duplicadas com carimbos diferentes. Valor de catálogo € 1.440,00 + valor 
do material € 163,00. Lote a ver.

125.00

2046 Lote Portugal - Álbum Lindner com folha Lindner modelo 219/34 e 220 para blocos desde 1940 com 
blocos Mf BLC 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31 e 32, incluindo 
ainda as folhas miniaturas Mf FM1, 2, 3, 4, 5 e 6. Valor de catálogo € 1.285,00.

125.00

2047 Lote Portugal – Classificador com centenas de selos de Portugal de correio aéreo, porteado, imposto 
postal, encomendas postais e porte franco, em todos os estados: novos, usados, com e sem 
charneira. Bom valor de catálogo. Lote a ver.

125.00

2048 Lote Portugal – Coleção montada em álbum Eládio dos Santos desde 1957 a 1985 com selos novos 
com goma original sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 1.935.00. Lote a ver.

120.00
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2049 Lote Portugal * Etiquetas – Lote com 71 etiquetas (1 usada) com erros vários como taxas omitidas 
(espigueiro com pontos óticos) ou invertidas e etiquetas de teste. Lote a ver.

120.00

2050 Lote Portugal - Álbum com folhas Lindner modelo 220 desde 1967 a 1977, com selos novos sem 
sinal de charneira. Coleção completa com selos e blocos. Valor de catálogo € 1.210,00.

120.00

2051 Lote Portugal - Álbum com folhas Lindner modelo 220 desde 1978 a 1984, com selos novos sem 
sinal de charneira. Coleção completa com selos e blocos. Valor de catálogo € 1.133,00.

110.00

2052 Lote Portugal – Classificador com centenas de selos novos e usados desde emissão Ceres de 
1924/26 até Infante D. Henrique em estado de novo e usado, com e sem charneira e algumas 
séries completas. Bom lote a ver.

100.00

2053 Lote Portugal – Lote composto por 33 selos desde 862 a 1911, em estado de novo. Bom lote a ver. 100.00

2054 Lote Portugal – Álbum Leuchturm de luxo com caixa com coleção de Portugal completa, com exce-
ção dos selos da Madeira e Açores. Do ano de 1960 a 1982, faltam as séries Mf 849/50, 851/53, 
854/57 e 858/60. Selos com goma original sem charneira, incluindo blocos e folhas miniatura.

100.00

2055 Lote Portugal * Folhas miniatura – Lote com 65 folhas miniatura usadas em classificador, do n.º 1 
ao n.º 77. Valor de catálogo € 1.225,00. Lote a ver.

100.00

2056 Lote Portugal – Lote com séries, blocos e carteiras, a maioria com goma original sem charneira, incluindo Legião 
Portuguesa (1940), diversas séries dos anos 50, caderneta com os blocos 198A e 200A, etc. Lote a ver.

90.00

2057 Lote Portugal – Lote com remanescente de coleções, incluindo alguns bons valores clássicos, como 
por exemplo Mf35. Alto valor de catálogo. Lote a ver.

180.00

2058 Lote 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 internacional, porteados, portes combinados, alguns de alto valor facial. Lote a ver.

150.00

2059 Lote Portugal – Coleção em quadras novas a maioria em séries completas, com algumas manchas 
de oxido, montada em folhas Lindner-T, a maioria em modelo 802304. Valor aproximado de 
catálogo dos selos de +€4.000,00 e do material de €220,00.

80.00

2060 CRT Portugal – Lote com 10 carteiras anuais desde 1992 a 2001. Valor aproximado de catálogo € 1.100,00. 80.00

2061 BLC««« 1945 - Navegadores Portugueses. Mf BLC7. Lote com 10 blocos novos, com goma original sem 
charneira. Valor de catálogo € 1.000,00.

100.00

2062 Lote Portugal – Classificador com centenas de selos de Portugal, desde emissão Tudo pela Nação 
até Cavaleiro Medieval, em todos os estados: novos com e sem charneira e usados. Algumas 
séries completas. Lote a ver.

100.00

2063 Lote Portugal – Coleção maioritariamente usada, incluindo blocos 5, 6, 11 e 12 novos com charneira, 
montada em dois dossiers, desde 1853 a 2011. Lote a ver.

100.00

2064 Lote Portugal – Bilhetes cartas isentos de franquia / Correio aéreo (AEROGRAMAS). OM 1/44. Lote 
com 80 aerogramas novos do Continente, todos diferentes. Lote a ver.

80.00

2065 Lote Portugal e ex-Colónias. Caixa com centenas peças filatélicas, maioritariamente de Portugal e 
ex-Colónias, incluindo muitos inteiros postais. Lote a ver.

80.00

2066 Lote Portugal – Lote com 16 folhas miniatura, todas com goma original sem sinal de charneira, desde 
1984 a 2001, incluindo Comité Olímpico de 1984. Valor de catálogo € 560,00.

75.00

2067 Lote Portugal – Coleção com 99 FDCB’s diferentes de 1988 a 2001. Lote a ver. 75.00

2068 Lote Portugal - Álbum com folhas Lindner modelo 220 desde 1985 a 1987, com selos novos sem 
sinal de charneira. Coleção completa com selos e blocos. Valor de catálogo € 692,00.

70.00

2069 Lote Portugal - Caixa contendo 115 carteiras, incluindo 5 exemplares de cada, das carteiras dos Castelos e 
Brasões emitidos nos anos de 1986 e 1987. As restantes carteiras dos anos de 1984 a 1987 também 
existem, em média, em quantidades de 5 de cada exemplar. Valor de catálogo € 1.497,10. Lote a ver.

70.00

2070 Lote Portugal - Dois classificadores com selos novos e usados de Portugal e Madeira. Alguns bons 
valores. Lote a ver.

50.00

2071 Lote Portugal – Caixa com 3 álbuns com 146 postais ilustrados temáticos, catálogos e passaportes de 
exposições filatélicas, 7 postais da Maluda e livros dos CTT 1983, 1984 e 1985 sem selos. Lote a ver.

25.00
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2072 Lote Portugal e ex-Colónias – Classificador com centenas de selos de Portugal, desde período monárquico até 
anos 1990, e alguns selos das ex-colónias em nova e usado. Lote com bom valor de catálogo. Lote a ver.

150.00

2073 Lote Portugal e ex-Colónias – Lote contendo 7 caixas com selos usados e lavados, mas também se-
los de períodos mais modernos em fragmentos. Inclui ainda selos com marcas comemorativas, 
marcas do serviço postal militar, incluindo ainda conjunto de pagelas. Lote a ver.

150.00

2074 Lote Portugal, ex-Colónias e Mundiais. Caixa contendo dezenas de cartas, sobrescritos, bilhetes postais, 
censuras, pré-filatelia e outros tipos de exemplares de Portugal, Colónias e estrangeiro. Lote a ver.

100.00

2075 Lote Açores – Remanescente de coleção em 2 álbuns Stanley Gibbons com caixa, montada em 
folhas quadriculadas, com selos novos e selos usados, com muitas séries completas e bons 
valores incluindo 28 selos percursores (D. Maris II, 50 reis com carimbo “50” (x2) e D. Pedro V, 
cabelos lisos de 5 reis com carimbo “48”. Valor aproximado de catálogo € 21.750,00. Lote a ver.

1.000.00

2076 Lote Açores - Pequeno classificador com selos dos Açores em estado de usado, incluindo selos 
clássicos. Notamos alguma marcofilia. Lote a ver.

100.00

2077 Lote Açores e Madeira - Álbum Lindner, com folhas Lindner modelo 224 com selos novos sem 
charneira dos Açores e Madeira desde 1980 a 1987, incluindo blocos e carteiras. Lote a ver.

50.00

2078 Lote Madeira - Remanescente de coleção desde 1853 a 1928, montada em folhas quadriculadas, em 
estado de novo ou usado com alguns bons valores, incluindo 7 percursores e diversas varieda-
des de denteados e sobrecargas. Inclui ainda uma folha de classificador com alguma marcofilia 
e selos bipartidos em fragmentos. Valor aproximado de catálogo € 5.000,00. Lote a ver.

300.00

2079 Lote Distritos Insulares – Remanescente de coleção em álbum Stanley Gibbons com caixa desde, 
montada em folhas quadriculadas, com selos novos (maioria) e selos usados. Também inclui mui-
tas variedades de papel, denteados e cores. Valor aproximado de catálogo € 4.400,00. Lote a ver.

400.00

2080 Lote Ex-Colónias Portuguesas. Emissões Gerais – Remanescente de coleção em álbum Stanley 
Gibbons com caixa, montada em folhas quadriculadas, em séries completas novas. Valor de 
catálogo € 1.800,00. Lote a ver.

150.00

2081 Lote Ex-Colónias Portuguesas de África * 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marí-
timo para a Índia, com sobrecarga e sobretaxa sobre selos de África, Macau e Timor. Conjunto 
completo das 30 séries completas com goma original e charneira, incluindo as 5 colónias e os 5 
distritos postais, montado em 8 folhas quadriculadas. Valor de catálogo € 1.020,00.

200.00

2082 Lote Ex-Colónias Portuguesas – Remanescente de coleção das ex-Colónias, incluindo Ilhas, em 
classificadores usados, incluindo séries completas novas sem charneira, cadernetas de Macau, 
65 sobrescritos comemorativos, etc. Lote a ver.

100.00

2083 Lote Colónias Portuguesas – Álbum com 90 aerogramas novos do Movimento Nacional Feminino, 
com poucas repetições. Lote a ver.

40.00

2084 Lote Angola – Remanescente de coleção em 4 álbuns Stanley Gibbons com caixa desde 1886 a 
1974, montada em folhas quadriculadas, com selos novos (maioria) e selos usados, com muitas 
séries completas incluindo algumas em quadras. Também inclui muitas variedades de papel, 
denteados e sobrecargas. Valor aproximado de catálogo € 9.000,00. Lote a ver.

900.00

2085 Lote Congo – Remanescente de coleção em álbum Stanley Gibbons com caixa desde 1894 a 1915, 
montada em folhas quadriculadas, bastante completa com selos novos (maioria) e selos usados, 
com muitas séries completas. Também inclui muitas variedades de papel, denteados e sobrecar-
gas. Valor aproximado de catálogo € 2.700,00. Lote a ver.

300.00

2086 Lote Cabo Verde – Remanescente de coleção em 2 álbuns Stanley Gibbons com caixa desde 1877 a 
1974, montada em folhas quadriculadas, com selos novos (maioria) e selos usados, com muitas 
séries completas incluindo algumas em quadras. Também inclui muitas variedades de papel, 
denteados e sobrecargas. Valor aproximado de catálogo € 6.700,00. Lote a ver.

700.00

2087 Lote Guiné – Remanescente de coleção em 3 álbuns Stanley Gibbons com caixa desde 1879 a 1973, 
montada em folhas quadriculadas, com selos novos (maioria) e selos usados, com muitas séries 
completas incluindo algumas em quadras. Também inclui muitas variedades de papel, dentea-
dos e sobrecargas e algumas cartas e FDC’s incluindo o do 5.º Centenário da Descoberta da 
Guiné (1946). Valor aproximado de catálogo € 7.700,00. Lote a ver.

800.00

2088 Lote Índia – Remanescente de coleção em 2 álbuns Stanley Gibbons com caixa desde 1871 a 1962, 
montada em folhas quadriculadas, com selos novos (maioria) e selos usados, com alguns bons 
valores e muitas séries completas incluindo algumas em quadras. Também inclui muitas varieda-
des de papel, denteados, cor e sobrecargas. Valor aproximado de catálogo € 13.800,00. Lote a ver.

1.000.00

2089 Lote Macau – Remanescente de coleção em 3 álbuns Lindner de cor bordeaux, com caixa, montada 
em folhas Lindner, maioria dos selos em estado de novo e também com selos usados, com mui-
tas séries completas, muitas variedades de denteados, cor e papéis. Inclui FDC’s destacando-se 
Mapas 1956 e Uniformes 1966. Valor aproximado de catálogo € 14.600,00.

1.500.00
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2090 Lote Macau - Lote composto por 6 carteiras anuais com selos de Macau dos anos de 1983, 1984, 
1985, 1986, 1987 e 1988. Valor de catálogo dos selos € 605,80.

100.00

2091 Lote Moçambique – Remanescente de coleção em 3 álbuns Stanley Gibbons com caixa desde 1886 
a 1975, montada em folhas quadriculadas, com selos novos (maioria) e selos usados, com mui-
tas séries completas incluindo algumas em quadras. Também inclui muitas variedades de papel, 
denteados, cor e sobrecargas. Valor aproximado de catálogo € 12.000,00. Lote a ver.

1.200.00

2092 Lote Moçambique – Classificador com selos novos, com e sem goma, completando séries comple-
tas. Valor de catálogo aproximado de € 1.500,00. Lote a ver.

100.00

2093 Lote Lourenço Marques – Remanescente de coleção em álbum Stanley Gibbons com caixa desde 
1893 a 1920, montada em folhas quadriculadas, com selos novos em maioria e selos usados, 
com muitas séries completas incluindo 23 folhas completas das quais 2 do selo Mf37b + duas 
quadras Mf37b e duas Mf37c. Valor aproximado de catálogo € 16.200,00. Lote a ver.

1.200.00

2094 Lote Inhambane, Kionga, Quelimane, Tete e Zambézia - Remanescente de coleção em álbum 
Stanley Gibbons com caixa, montada em folhas quadriculadas, maioria em estado de novo e 
também usados, com muitas séries completas. Inclui também variedades de papel, denteados e 
de papel. Valor aproximado de catálogo € 5.000,00++. Lote a ver.

500.00

2095 Lote Companhia de Moçambique - Remanescente de coleção em álbum Stanley Gibbons com caixa des-
de, montada em folhas quadriculadas, maioria em selos novos e também com selos usados com 
muitas séries completas. Inclui algumas folhas completas, cartas e inteiros postais. Inclui também 
variedades de papel, denteados etc., bem assim como 5 fragmentos com selos de recurso batidos a 
vermelho da Beira, utilizados por falta de selos. Valor aproximado de catálogo € 6.000,00. Lote a ver.

700.00

2096 Lote Companhia de Moçambique – Lote com dois álbuns com estudo avançado de selos, incluindo 
séries novas e usadas em múltiplos. Lote a ver.

150.00

2097 Lote Companhia do Niassa – Remanescente de coleção em álbum Stanley Gibbons com caixa desde 1898 
a 1925, montada em folhas quadriculadas, com selos novos em maioria e selos usados, com muitas 
séries completas incluindo algumas em quadras. Valor aproximado de catálogo € 2.800,00. Lote a ver.

200.00

2098 Lote S. Tomé e Príncipe – Remanescente de coleção em 2 álbuns Stanley Gibbons com caixa desde 
1887 a 1973, montada em folhas quadriculadas, com selos novos (maioria) e selos usados, com 
muitas séries completas incluindo algumas em quadras. Também inclui muitas variedades de 
papel, denteados e sobrecargas. Valor aproximado de catálogo € 7.300,00. Lote a ver.

700.00

2099 Lote Timor – Remanescente de coleção em 3 álbuns Stanley Gibbons com caixa desde 1888 a 1973, mon-
tada em folhas quadriculadas, com selos novos (maioria) e selos usados, com muitas séries completas 
incluindo algumas em quadras. Também inclui muitas variedades de papel, denteados e sobrecargas e 
alguns inteiros postais e folhas completas. Valor aproximado de catálogo € 6.900,00. Lote a ver.

800.00

2100 Lote Descobrimentos Portugueses * Temáticos. Lote composto por 3 álbuns dos CTT com re-
manescente de coleção temática dos descobrimentos portugueses, incluindo selos (novos e 
usados), blocos, carteiras, etc. Bom lote a ver.

150.00

2101 Lote Temática FAUNA – Lote composto por dois álbuns temáticos de Fauna desde 1854 a 1962, 
com remanescente de coleção com dezenas de séries novas com e sem charneira, de todo o 
Mundo. Lote a ver.

125.00

2102 Lote Alemanha * República Federal – Lote constituído por dois álbuns Leuchturm de luxo com cole-
ção de selos novos com goma original sem charneira, incluindo blocos de 1975 a 2001 + álbum 
tipo dossier com 28 FDC’s + 4 álbuns com selos de Berlim (sector anglo-franco-americano); 
emissões alemãs da ocupação (1939/45); Alemanha de 1871 a 1945 e Alemanha de 1950 a 
1974. Total de 7 álbuns. Lote a ver.

120.00

2103 Lote Alemanha * República Democrática – Lote constituído por 4 álbuns incluindo 3 álbuns Leu-
chturm de luxo contendo coleção desde 1949 a 1990 com selos novos sem charneira, incluindo 
blocos e 1 álbum tipo dossier com selos novos sem charneira e com goma original com repeti-
ções. Lote a ver.

150.00

2104 Lote Alemanha e Antigos Estados - Classificador com centenas de selos novos e usados, notando-
-se alguma boa marcofilia. Alto valor de catálogo. Lote a ver.

250.00

2105 Lote Alemanha - Classificador com centenas de selos usados do Império, República de Weimar e III 
Reich. Selos de boa qualidade e alto valor de catálogo. Lote a ver.

200.00

2106 Lote Alemanha e Estados - Classificador com centenas de selos novos e usados. Lote de muito boa 
qualidade e alto valor de catálogo. Lote a ver.

200.00

2107 Lote Austrália + Austrália do Sul e Ocidental + Queensland. Dois classificadores com coleção da 
Austrália, maioritariamente com selos usados, exceto selos tipo “Kangoroo” em estado de novo 
e usado. Bom lote com selos clássicos de Queensland. Alto valor de catálogo. Lote a ver.

300.00
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2108 Lote Estados Unidos da América - Classificador com centenas de selos clássicos em estado de 
usado. Muito boa qualidade. Alto valor de catálogo. Lote a ver.

100.00

2109 Lote Europa - Classificador com centenas de selos novos e usados de países europeus, incluindo 
Holanda, Suíça, Alemanha * Reich, etc. Bom valor de catálogo. Lote a ver.

200.00

2110 Lote França - Classificador com centenas de selos clássicos até anos 40, em estado de novo e usa-
do. Alto valor de catálogo. Lote a ver.

150.00

2111 Lote Grã-Bretanha - Classificador com bom conjunto de selos clássicos usados, incluindo dois selos de “peny 
black”, selos da Rainha Vitória, Eduardo VII, George V e George VI. Alto valor de catálogo. Lote a ver.

100.00

2112 Lote Mónaco - Coleção de selos usados na sua grande maioria, desde 1885 a 1933, com as duas primeiras 
séries (Príncipe Carlos III e Alberto I) completas. Valor de catálogo superior a € 5.000,00. Lote a ver.

400.00

FIM DO LEILÃO EM SALA

LOTES PELO CORREIO
HISTÓRIA POSTAL

2113 * Abrantes – A sépia, LF ABT2 em carta datada de Abrantes (27.10.51) para Lisboa, com o porte 
de 50 reis batido a sépia. Cor não catalogada nesta data, a mais antiga conhecida pelo catálogo 
de LF refere-se a 1846.

20.00

2114 * Albergaria-a-Velha — A preto, LF ALB2 em carta datada de Albergaria-a-Velha (21.01.50) para 
o Porto (22.01.50) com o porte de 20 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 500.00.

80.00

2115 * Beja – A sépia, BJA2 em carta remetida de Beja (22.12.31) com o porte de 25 reis manuscrito a sépia. 16.00

2116 * Beja — A sépia, LF BJA3 em carta datada de Beja (29.10.49) para Lisboa (21.10.49) com o porte 
de 30 reis manuscrito a sépia. Valor de catálogo € 70,00.

6.00

2117 * Braga – A azul, LF BRG5 em carta remetida de Braga (11.08.42) para Chaves, com o porte de 
25 reis batido a azul.

12.00

2118 * Braga – A sépia, LF BRG3 em carta remetida de Braga (07.04.28) para Barcelos com o porte 
de 20 reis batido a preto.

10.00

2119 * Bragança – A azul, LF BGC3 em carta remetida de Bragança (16.10.43) para o Porto (24.10.43) 
com o porte de 30 reis batido a azul. B.

15.00

2120 * Caminha – A verde, LF CMN1 em carta datada de Seixas (05.12.41) para a Figueira da Foz com 
o porte de 35 reis manuscrito a sépia.

10.00

2121 * Caminha – A sépia, LF CMN1 em carta datada de Seixas (04.08.41) para a Figueira da Foz com 
o porte de 35 reis manuscrito a sépia.

10.00

2122 * Chaves – A vermelho, LF CHV2 em carta remetida de Mirandela (05.11.1812) para Lisboa, com 
o porte de 40 reis batido a vermelho.

15.00

2123 * Guimarães – A preto, LF GMR1 em carta remetida de Guimarães (??.01.1809) para o Porto, 
com o porte de 30 reis batido a preto.

22.00

2124 * Guimarães – A preto, LF GMR1 em carta datada de Guimarães (26.06.??) para Lisboa com o 
porte de 40 reis batido a preto.

8.00

2125 * Lamego – LF LMG4 em carta remetida de Lamego (22.04.49) para o Porto (24.04.49) com o 
porte de 25 reis batido a azul.

10.00
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2126 * Leiria – A sépia. LF LRA4 em carta datada da Marinha Grande (02.05.29) para Lisboa (04.05.29) 
com o porte de 30 reis batido a sépia.

15.00

2127 * Lisboa – A Vermelho, LF LSB4 em carta datada de Lisboa (25.07.39) para Coimbra, com o porte 
de 35 reis batido a vermelho.

8.00

2128 * Lisboa – A vermelho, LF LSB4 em carta remetida de Lisboa (19.05.30) para a Figueira, com o 
porte de 30 reis batido a vermelho.

12.00

2129 * Lisboa / Segura – LF LSB-S3 em carta remetida de Lisboa (14.12.37) para Aldeia Galega do 
Ribatejo, isenta de porte. Certificado de registo na FPF.

34.00

2130 * Lisboa / Hespanha — Indicativos de origem estrangeira. A preto, LF LSB-OE2 em carta datada de 
Cadiz (11.02.1820) para Lisboa com o porte de 90 reis batido a preto. Valor de catálogo € 150,00.

10.00

2131 * Lisbon – Marca do agente postal britânico. LF LX1 em carta circulada de Lisboa (22.03.24) 
para Londres com o porte inglês de 2/6.

20.00

2132 * Lisboa / Marcas do agente postal britânico em Lisboa. A preto, LF LX7 em carta remetida de 
Lisboa (08.09.49) para Dublin (15.09.49).

30.00

2133 * Peso da Régua – A sépia, LF PRG2 em carta remetida da Régua (16.06.36) para o Porto, com 
o porte de 40 reis batido a sépia. Valor de catálogo € 140,00.

40.00

2134 * Viana do Minho – A preto, LF VCT6 em carta datada de Viana (08.06.35) para a Figueira da Foz 
com o porte de 30 reis batido a preto.

10.00

2135 * Viana do Minho – A vermelho, LF VCT5 em carta datada de Viana (22.04.33) para a Figueira da 
Foz com o porte de 30 reis batido a albino/vermelho.

12.00

2136 * Vianna do Minho – A sépia, LF VCT3 em carta remetida de Viana (25.02.13) para o Porto, com 
o porte de 20 reis batido a sépia.

20.00

2137 * Vila Franca da Restauração – A sépia, LF VFX4 em carta remetida de Vila Franca (11.12.24) 
para Lisboa, com o porte de 20 reis manuscrito a sépia.

20.00

2138 * Vila Real – A azul, LF VRL5 em carta não datada de Vila Real para Valadares pelo correio de 
Viana, com o porte de 25 reis batido a azul. Dirigida a Joaquim Queiroz Machado Vasconcelos, 
Administrador do Concelho de Valadares a partir de 1835 e Deputado das Cortes em 1846.

20.00

2139 * Vila Real de Santo António — A azul, LF VRS2 em carta datada de Vila Real (22.08.37) para 
Faro, isenta de porte.

12.00

2140 * Viseu – A azul esverdeado, F VIS7 em carta datada de Viseu (08.10.50) para o Porto com o 
porte de 40 reis batido a azul esverdeado.

8.00

INTEIROS POSTAIS
     Portugal 

2141 IN 1879 – D. Luís I, fita direita. Impressão em relevo. OM6, 20+20 reis azul claro, cartolina camurça 
fina, “Sr” em itálico debaixo do “D” de “D’este”. Primeira folha.

8.00

2142 IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9, 10 reis castanho sobre cartolina camurça, circulado de 
Tomar para Lisboa (12.01.86), obliterado com carimbo nominativo batido a preto de “THOMAR”.

8.00

2143 IC Portugal — Lote com 31 inteiros postais do período monárquico, incluindo 23 circulados para o 
estrangeiro e 4 com carimbos de cortesia. Lote a ver.

40.00

2144 IC 1893 – D. Luís I, de frente. Com sobrecarga a preto “Válido 1893”. OM19, 10 reis castanho 
vermelho. Circulado em Lisboa (20.09.93): Devolvido ao remetente. Inscrição manuscrita a lápis 
azul “Calçada Correio Velho 17”.

20.00

2145 Lote Portugal * 1893 — D. Carlos I Diogo Neto. Sobrescritos. OM 3/4. Emissão completa montada 
em 4 folhas de exposição (8 sobrescritos) incluindo dois novos e dois usados de cada taxa, com 
variedades de cor. Lote a ver.

12.00

2146 IC 1895 – D. Carlos i, tipo Diogo Neto. OM22, 10 reis preto sobre cartolina verde, circulado de Be-
lém (17.10.95) para Lisboa. Efígie do Rei com desenho de um “barrete frígio”.

10.00

2147 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM29G, 10 reis rosa carmim, 
circulado em Lisboa (17.05.98), repicado por carimbo no verso pela “GUARDA REAL DE ARCHEIROS”.

10.00

2148 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM29H (Vista exte-
rior do Convento de Tomar) circulado de Peso da Régua (13.09.98) para Nespereira /Lousada 
(14.09.98) com trânsito por Penafiel (14.09.98) e reexpedido para Castelo de Paiva (15.09.98) 
com trânsito novamente por Penafiel (14.09.98).

5.00

2149 IC 1899 – D. Carlos I Mouchon. OM34, 25+25 reis carmim. Circulado de Lisboa (08.06.99) para a 
Suíça (12.06.99).

8.00

2150 IN 1907 – D. Carlos I Mouchon. OM43, 10+10 reis, verde, cartolina creme. Novo. 8.00

2151 IC 1912 – Ceres. OM59, 1c verde sobre cartolina camurça rosada, circulado de Braga (24.04.15) 
para Vila Flor. Repicado por “BANCO DO MINHO”.

12.00

2152 IC 1923 - Ceres. OM73b, 15c preto sobre cartolina creme escura circulado de Moura (07.05.24) 
para Espinho (08.05.24) com selos adicionais tipo Ceres de 1c castanho, Mf221 e tira horizontal 
de 3 selos de 3c azul, denteado 12x11 ½, Mf235.

12.00
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2153 IC 1924/26 – Ceres. OM74, 25c preto. Lote com 20 bilhetes-postais simples todos circulados, com 
diversa marcofilia. Lote a ver.

15.00

2154 IC 1924 – Ceres. OM74a, 25 reis preto, cartolina camurça, legenda “endereço”. Circulado Porto (08.09.28) 
para Vila Praia de Ancora (09.09.28). Repicado na frente por SÁ, FILHOS & C.A. Um furo de arquivo.

10.00

2155 IN 1924 – Ceres, com sobrecarga e novo selo aplicado por baixo de Postal. OM76a, 25c s/ 18c 
azul-verde. Inteiro novo.

6.00

2156 IN 1924 – Ceres, com sobrecarga e novo selo aplicado ao lado do primitivo. OM77a, 25c s/ 18c 
(+18) azul-verde * Segunda folha com “Resposta paga”. Inteiro novo.

6.00

2157 IC 1931 – Lusíadas. OM80, 25c carmim sobre cartolina branca. Lote com 12 bilhetes-postais sim-
ples todos circulados, com diversa marcofilia. Lote a ver.

10.00

2158 IC 1931/38 – Lusíadas + Tudo pela Nação. Lote composto por dois inteiros circulados: OM80b, 25b car-
mim circulado em Lisboa (17.08.33) repicado pelo BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, com furos 
de arquivo + OM83a, $25 azul, repicado no verso, endereçado, mas sem marcas postais. Lote a ver.

6.00

2159 IC/IN 1936/41 – Tudo pela Nação. OM81 + OM83, $25 azul + OM84, $30, ocre. Lote com 15 bilhetes-postais 
simples, a maioria circulados com diversas marcas postais, incluindo alguns repicados. Lote a ver.

15.00

2160 IC 1936/39 – Tudo pela Nação. OM82, 1$00 vermelho. Lote com dois bilhetes-postais simples, um 
circulado de Lisboa (18.11.38) para a Alemanha e outro de Lisboa (14.09.40) para a Holanda.

6.00

2161 IC 1937 – Tudo pela Nação. Ilustrados no verso com monumentos, costumes regionais e paisa-
gens. OM86-AR (Lavrador da Caroça – Capa de palha), $25, azul claro, circulado de Leiria 
(21.02.38) para Lisboa (23.02.38).

5.00

2162 IC 1938 – Boas Festas. Selo Tudo pela Nação. OM88, $25 azul claro, n.º 14 com gravura violeta. 
Circulado de Viana do Castelo (23.12.38) para Lisboa.

10.00

2163 IC 1942/1967 — Boas Festas. Lote de 4 inteiros circulados n.ºs 42, 59, 149 e 255. 8.00

2164 IN 1944 – 3.ª série S.P.P.: “CONHEÇA A SUA TERRA”. Selo do tipo Caravela. OM104, $30 castanho. 
Série completa com 36 bilhetes postais, muito bem conservados, sem defeitos nem reparações. 

18.00

2165 IC Portugal — Lote com 14 inteiros postais novos e circulados desde 1.ª emissão Ceres até $50 
postilhão, incluindo um inteiro repicado e 4 ilustrados, um deles o n.º 2 da série “Conheça a sua 
Poesia” com o n.º de série omitido (raro). Lote a ver.

20.00

2166 IC 1949/50 – Caravela. OM116, $50 lilás-rosa escuro. Circulado de Lisboa (12.11.54) para Caldas 
da Rainha. Repicado pela PAPELARIA FERNANDES.

6.00

2167 IN 1948 – 5.ª Série S.P.P. Propaganda da Câmara Municipal de Lisboa (Armas da Cidade / 1147-
1947). Selo tipo Caravela. OM112, $30 castanho. Série completa com os três motivos nas três 
variantes de cor. Exemplares muito bem conservados, sem defeitos nem reparações.

10.00

2168 IC 1949/50 – Caravela. OM116, $50 lilás-rosa escuro, cartolina branca. Circulado da Figueira da 
Foz (13.12.55) para Moinho do Almoxarife, com trânsito por Alqueidão. Repicado no verso por 
“CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ”.

10.00

2169 IC 1949/50 – Caravela. OM116, $50 lilás-rosa escuro, cartolina creme. Circulado da Figueira da Foz (09.01.53) 
para Moinho do Almoxarife, com trânsito por Alqueidão. Repicado no verso por “COSTA & C.ª”.

10.00

2170 IN 1953 – Série G. Selo tipo Caravela, ilustrados no verso com monumentos, costumes e paisagens 
de Portugal. OM124, $50 lilás rosa. Lote com 4 inteiros: IM8 + IV M6, IV M8, XII C5 (estes com 
a sobrecarga “Preço incluindo franquia $50”.

8.00

2171 Lote 1937/1953 – Tudo pela Nação + Caravela. Lote com 4 bilhetes postais circulados, todos com 
sobretaxas, dois da série A (AP e AQ), OM125, um da série B (n.º 36), OM127 e um da série G 
(VII M2 – Chafariz das Terras), OM153.

12.00

2172 IC 1953 – Série D, com selo tipo Caravela, com sobretaxa a preto. Desenhos à pena de Manuel 
Lima. OM128, $5os/ $30 castanho, n.º 1 – Mosteiro de Alcobaça * Igreja. Circulado de Lisboa 
(10.08.62) para Águeda.

8.00

2173 IC 1957 – Conheça a sua História * 2.ª série. Postilhão. OM137, ($50) verde, n.º 43 – Embaixada 
a Roma. Circulado registado da Figueira da Foz (05.02.59) para Lisboa, com selo adicional de 
1$00 tipo Cavaleiro Medieval.

10.00

2174 IC 1957/59 – Conheça a sua História. 2.ª e 4.ª séries. Postilhão. Lote composto por 15 bilhetes-pos-
tais, circulados e todos diferentes: n.ºs 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 41, 42, 47, 49, 51 e 81.

25.00

2175 IC 1957/63 – Conheça as suas danças. 1.ª e 2.ª séries. Postilhão. Lote composto por 5 bilhetes-
-postais circulados: OM140 ($50) verde claro, n.ºs 1, 4 e 5 + OM155 ($50) azul, n.ºs 10 e 15.

12.00

2176 IC 1959 – Conheça a sua História * 4.ª série. Postilhão. OM144, ($50) amarelo-castanho, n.º 79 – 
Aparições de Fátima. Circulado de Vidago (08.06.60) para o Porto.

6.00

2177 IC 1963 – Série G, com selo tipo Caravela, com sobretaxa a preto na margem inferior. OM153 ($50) 
s/ $50 lilás rosa, tipo VII C8 – Lisboa * Descarga do peixe. Circulado de Palmela (24.12.63) para 
Lisboa.

8.00

2178 IC 1963 – Série G, com selo tipo Caravela, com sobretaxa a preto na margem inferior. OM153 ($50) 
s/ $50 lilás rosa, tipo IM2 – Guimarães * Igreja de São Miguel do Castelo. Circulado de Benfica 
do Ribatejo (18.04.64) para Lisboa.

8.00

2179 IC 1963 – Série G, com selo tipo Caravela, com sobretaxa a preto na margem inferior. OM153 
($50) s/ $50 lilás rosa, tipo IX M9 – Évora * Sé * Zimbório. Circulado de Grândola (21.02.64) 
para Lisboa.

8.00



125

2180 IC 1974/85 – Paisagens e Monumentos e Instrumentos do Trabalho. Lote com 15 bilhetes-postais 
simples, a maioria circulados com diversas marcas postais, incluindo alguns repicados. Lote a ver.

12.00

2181 IC 1975 – Paisagens e Monumentos. OM163, 1$50 azul, castanho e preto. Circulado em Tomar 
(02.06.76), com selo adicional de $50. Repicado no verso por MEGOREL. Vestígios de óxido.

6.00

2182 IN 1976 – Paisagens e Monumentos. OM164a, 2$00 lilás-vermelho, com tarja fosforescente. Exem-
plar novo repicado na frente e verso por SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO SUL.

6.00

2183 IN 1921 – Ceres. Bilhetes-postais particulares. Coleção Portuguesa. Ilustrados no verso com agua-
relas de Alfredo Roque Gameiro. OM6, 6c, rosa escuro. Lote com dois inteiros novos: n.º 5 – 
Levantara das Redes, Nazareth + n.º 12 – A compra do Peixe (Lisboa).

12.00

2184 IN 1941 – Forças Mobilizadas. Tudo pela Nação com sobrecarga a preto “ISENTO / PORTARIA / 
10509”. OM FM2 ($25) azul (OM86 2.º série numerada, série A). Exemplar n.º 20 – Lisboa – Je-
rónimos, em estado de novo.

6.00

2185 IN 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Forças Mobilizadas. Bilhetes Postais ilustrados Tudo pela Nação 
com sobrecarga a preto “ISENTO / PORTARIA / 10509”. OM FM3 ($25) azul claro. N.º 34 – DI-
LATANDO A FÉ E O IMPÉRIO.

6.00

2186 IN 1979 — 35.º Aniversário da TAP. Bilhetes-carta avião. Lote com 8 exemplares novos não dobrados. 5.00

2187 IC 1949 – Autógrafos de Boas Festas. OM31, BFA2 circulado por via aérea do Porto (23.12.53) para 
Zurique, com selos adicionais de $50 Mf623 e 2$50, Mf773.

10.00

2188 IN 1961 - Bilhetes cartas isentos de franquia / Correio aéreo (AEROGRAMAS). Emitido pelo Movi-
mento Nacional Feminino. Barreiros 3e com publicidade “Estaleiros Navais de Viana do Castelo”. 
Exemplar novo, sem defeitos nem reparações.

10.00

2189 IN 1968 - Bilhetes cartas isentos de franquia / Correio aéreo (AEROGRAMAS). Emitido pelo Movi-
mento Nacional Feminino. Serviço Oficial. Barreiros 34a, preto s/ creme e filigrana GRAHAMS 
BOND, vertical. Exemplar sem defeitos nem reparações.

6.00

2190 IN 1961 - Bilhetes cartas isentos de franquia / Correio aéreo (AEROGRAMAS). Emitido pelo Mo-
vimento Nacional Feminino. Serviço Oficial. OM2, preto s/ azul pálido e filigrana GRAHAMS 
BOND, horizontal. Exemplar sem defeitos nem reparações.

10.00

     Açores

2191 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão dos Açores. 
Mf 20A (Igreja de S. João * Tomar), 10 reis rosa carmim, circulado de Ponta Delgada (25.04.89) 
para Lisboa (05.05.98).

5.00

2192 IN/IC 1910 – D. Manuel II + idem com sobrecarga REPUBLICA. Lote com dois inteiros: OM48, 10 reis 
verde s/ cartolina creme circulado para Lisboa (16.02.11) + OM36 (AÇORES), 10+10 verde novo.
  

10.00

    Funchal

2193 IC/IN Funchal - Lote com 13 inteiros postais, sendo 9 novos (4 com resposta paga) e 4 usados, in-
cluindo bilhetes-postais, sobrescritos e bilhetes-carta + sobrescrito de 25 reis azul da emissão 
D. Luís I, fita direita da Madeira.

20.00

     África

2194 IN 1898 — 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, emissão para África. 
OM½. Série completa nova com 8 inteiros de 10 reis e 4 de 20 reis.

10.00

2195 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África utilizado em 
Moçambique. OM1A, 10 reis rosa carmim circulado de Lourenço Marques (22.04.98) para a África do Sul.

10.00

2196 IN Ilhas Adjacentes e ex-Colónias Portuguesas — Lote composto por 38 inteiros postais co-
memorativos do 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, incluindo 29 
novos e 9 com carimbos de cortesia. Lote a ver.

15.00

2197 IC Colónias Portuguesas — Lote com 33 inteiros postais novos e circulados, alguns com selos 
adicionais. Lote a ver.

20.00

     Angola

2198 IC 1886 — D. Luís I. OM3, 30 reis verde. Inteiro postal lançado a bordo de paquete português com 
destino à Alemanha (08.12.99) com trânsito por Lisboa (29.12.99) onde lhe foi aposta a marca de 
denominação de origem PAQUETE (Hosking 532). Inteiro com duas dobras.

10.00

2199 IC 1960 – Autógrafos de Boas Festas. CTTU. OM29, BF1 (A Virgem, o Menino e Anjos). Circulado 
de Luanda (26.12.60) para Caldas de Felgueiras com selo adicional de 2$50, Mf410 para pagar 
a sobretaxa do correio aéreo.

5.00

2200 IC 1959 – Autógrafos de Boas Festas. CTTU. OM27, BF2 (Adoração dos Reis Magos). Circulado 
de Luanda (21.10.59) para Lisboa com selo adicional de 2$30, Mf410 para pagar a sobretaxa do 
correio aéreo. Selo cortado na abertura do autógrafo.

5.00
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     Guiné

2201 IN/IC 1953 – Ano Santo. Bilhetes-cartas do correio aéreo. OM1, 2$50 verde-cinzento sobre papel com 
e sem filigrana “GRAHAMS BOND / REGISTERED”. Lote composto por 3 exemplares, incluindo 
dois em estado de novo (com e sem filigrana) e um em estado de usado com filigrana.

10.00

2202 IN 1953 – Tipos Indígenas. Bilhetes-cartas de correio aéreo (aerogramas). OM 2/3. Série completa. 
Exemplares novos sem defeitos nem reparações.

20.00

     Índia

2203 IC 1892 – D. Luís, com sobrecarga a preto do Escudo Português e sobretaxa “SUPPRIMENTO 3 
REIS”. OM6, 1Tg + 3 reis, azul. Circulado de Nova Goa para Velha Goa.

10.00

2204 Lote Índia Portuguesa – Bilhetes-cartas do correi aéreo (aerogramas). OM1 a OM9. Lote com 11 
aerogramas circulados e novos com carimbos de cortesia. Lote a ver.

10.00

     Moçambique

2205 PRV 1885 – D. Luís I. OM2, 20 reis rosa claro. Inteiro postal novo com sobrecarga “PROVA” pequena, 
impressa a preto. Exemplar com dois cantos curtos.

8.00

2206 IC Correio ferroviário * 1886 — Ceres. OM3, 30 reis verde. Circulado de Magude (18.07.01) para 
Londres com trânsito por Lourenço Marques (21.07.01). Carimbo batido a preto “CORREIO AM-
BULANTE / LOURENÇO MARQUES”. Inteiro com defeito em dois cantos.

10.00

2207 IC 1914 – Ceres. OM28, 1c verde. Bilhete-postal utilizado como cartão postal com selos de 85c 
Mf282 e 15c Mf292.

8.00

2208 IC 1957 – Vistas de Moçambique (5.ª série). Aerogramas. OM20, 1$20 preto e verde. Circulado de 
Maleisse (17.05.57) para Lisboa, com selos adicionais de $30 e 1$00, Mf391 e 415.

6.00

2209 IN 1920 – Motivos locais com sobretaxa. Lote com bilhete postal de 2 ½ c s/ 3 c, OM30 em estado 
de novo + cartão postal de 6c s/ 4c, OM13 em estado de novo.

8.00

2210 Lote Ex-Colónias Portuguesas. Lote com dois bilhetes-postais e dois bilhetes-cartas de Cabo Ver-
de, Moçambique, Companhia de Moçambique e Companhia do Niassa. Lote a ver.

6.00

     Timor

2211 IN 1898 — 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM1/2. Série completa 
nova com 8 inteiros de 2 avos e 4 de 3 avos.

10.00

PORTEADOS

2212 * Porteado * Peso da Régua – A azul, LF PRG3, em sobrescrito circulado para Lisboa com trânsito 
pelo Porto porteado em 40 reis batido a azul.

10.00

2213 PI Porteados. Portugal – Lote com 3 postais ilustrados circulados em Portugal (2) e um do Congo Belga para 
Lisboa, com falta de selos de franquia (2) e com selo fora de circulação. Todos porteados com o dobro do 
porte em falta. Apenas um com selo de porteados de 60c tipo Algarismo ladeado de ramos. Lote a ver.

12.00

2214 * Porteados. Lote com dois sobrescritos: 1940 – Algarismos ladeados de ramos, Mf POR61, 80c. 
Par em carta circulado de Ponta Delgada (14.12.62) para Lisboa com insuficiência de porte 
+ “A Cobrar”, Mf POR69, 72, 73 (2), 76 e 79 em inteiro postal remetido de Oiras para Lisboa 
(08.03.83) com insuficiência de porte.

8.00

2215 Lote Porteados. Portugal. Lote com 10 sobrescritos circulados com franquias insuficientes e com 
marcas do porteado, mas sem os respetivos selos, ou apenas com o valor a pagar manuscritos.

6.00

POSTAIS ILUSTRADOS

2216 PI Temáticos. Animais domésticos. Lote com 3 postais ilustrados coloridos com cão, cavalo e porco. 5.00

2217 PI Temáticos. Automóveis antigos. Lote com 2 postais ilustrados fotográficos. 5.00

2218 PI Temáticos. Barcos. Lote com 3 postais ilustrados de Tomar, Horta e Ponta Delgada. 5.00

2219 PI Temáticos. Caminhos de ferro. Lote com dois postais ilustrados de Mangualde. 5.00

2220 PI Temáticos. Casas Comerciais. Lote com 2 postais ilustrados de Celorico da Beira e Funchal 
(Rosa D’Ouro).

10.00

2221 PI Temáticos. Coretos e Quiosques. Lote com 2 postais ilustrados da Chamusca e Espinho. 8.00

2222 PI Temáticos. Fontes e chafarizes. Cacilhas – Largo de Costa Pinto e Espinho – Fonte do Môcho. 10.00

2223 PI Temáticos. Fontes e chafarizes. Fundão – Chafariz das 8 bicas. 5.00

2224 PI Temáticos. Fontes e chafarizes. Lote com 2 postais ilustrados: Évora – Chafariz das Bravas e 
Setúbal – Estabelecimento de Banhos.

8.00
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2225 PI Temáticos. Hotéis e Similares. Lote com dois postais ilustrados: Setúbal- Grande Hotel Esperan-
ça + Setúbal – Grande Hotel.

5.00

2226 PI Temáticos. Publicidade. Castanheira de Pera com bonita gravura de instalações fabris. 5.00

2227 PI Temáticos. Publicidade. Lote com 5 postais ilustrados e 4 inteiros postais. Lote a ver. 6.00

2228 PI Temáticos. Publicidade. Air France – Orient Extrême-Orient. 8.00

2229 PI Moçambique. Lote com 5 postais ilustrados: Lourenço Marques * Avenida Aguiar + Uma Aldeia Indígena + 
Beira * Rio Chiveve (fotográfico) + Beira * Hospital + Lourenço Marques * Praça Mousinho d’Albuquerque.

30.00

2230 IC 1943 – Boas Festas. Selo tipo Caravela. Bilhete postal de iniciativa particular sem selo, circulado 
com selo de $10 de Lisboa (24.12.43) para Póvoa de Santa Iria.

10.00

2231 PI Temáticos * 1.º Grande Guerra. 3 postais ilustrados a cores, novos, alusivos à vida diária de 
“POILU” (diminutivo por que eram conhecidos os soldados franceses).

6.00

2232 PI Lote com dois postais ilustrados impressos no verso com textos publicitários: Licor Peuillantine 
com publicidade à “A Exportadora” - Fábrica de Luvas de Pelica + Porto – Rua dos Clérigos com 
publicidade à programa do Theatro Hihg-life.

20.00

2233 PI Temáticos. Barcos. Lote com seis postais ilustrados com imagens de barcos: Vapor África, Canhonei-
ra Chinde, Paquete Mousinho, Paquete João Belo, Paquete Príncipe Perfeito e submarino “Galatée”.

12.00

2234 PI Angola * Catumbela. Negociadores de borracha. 8.00

2235 PI Angola. Lote com 4 postais ilustrados: Carregadores bailundos + Bustos de Mondombas * Mos-
sâmedes + Villa de Mossâmedes + Loanda – Estátua de Pedro Alexandrino. Todos circulados.

15.00

2236 PI Moçambique * Lourenço Marques – Banho na Praia de Polana. Novo. 8.00

2237 PI Moçambique * Beira – Avenida Roma Machado * Ponte Gea, edição A. Brook. Novo. 10.00

2238 PI Moçambique * Hospital Militar e Civil, edição de Otto Korner * Hamburgo. Novo. 12.00

2239 PI S. Tomé. Mercado – Cidade – S. Tomé. 8.00

2240 PI Timor. Lote de dois postais ilustrados: Timor Português — Um carreiro + Timor Português — Ti-
pos e Costumes (Um dragão). Novos.

12.00

2241 PI Timor Português — Tranqueira e Povoação de Bobonaro. Novo. 8.00

2242 PI Congo Belga. Inteiro postal de 30c com gravura da Estação Ferroviária de Elizabethville. 8.00

PERFURADOS

2243 8 Perfurados * Portugal. 1912 – Ceres. Mf211, 2 ½ c violeta, denteado 15x14, papel porcelana com 
perfuração “ALF – A. L. Freire Gravadores, Lda”.

5.00

2244 Lote Perfurados. Portugal. Lote com seis selos das emissões de D. Manuel II com REPUBLICA e 
Ceres com perfurações “B.N.U.”, “CFP”, “CUF”, “A.I.”, “R&S” e “TOTTA”.

10.00

2245 8 Perfurados * Portugal – Lote com 31 selos com diversas perfurações, com algumas repetições. 
Lote a ver.

10.00

2246 * Perfurados * Portugal. Lote com dois sobrescritos circulados com selos Mf1715 e Mf1744, perfu-
rados com “PF – PAPELARIA FERNANDES, SARL” e “ASA – EDIÇÕES ASA”.

5.00

2247 8 Perfurados * Portugal. Lote com dois selos: 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA, 
Mf178, 80 reis com perfuração “JMF / G&C + 1920/22 – Ceres, Mf248 1E lilás claro, denteado 
15x14 com perfuração CFP.

8.00

2248 8 Perfurados * Portugal. 1912 – Ceres. Mf211, 2 ½ c violeta, denteado 15x14, papel porcelana 
com perfuração “F. LDA”.

5.00

2249 8 Perfurados * Angola. 1948 – Nossa Senhora de Fátima. Mf305, 9ª vermelho e castanho escuro, 
com perfuração “B. A. – BANCO DE ANGOLA”.

5.00

2250 8 Perfurados * Estrangeiro. Lote com 32 selos de diversos países com diversas perfurações. Lote a ver. 8.00

2251 Lote Perfurados * Estrangeiros. Lote cm15 selos perfurados de diversos países: Grã-Bretanha, Ho-
landa, Alemanha, Austrália, Argentina, Suécia e Itália.

8.00

2252 Lote Perfurados * Estrangeiro. Lote com 81 selos, a grande maioria de Inglaterra (Queen Vitória, Jor-
ge V e Eduardo VII), incluindo ainda perfurados da Dinamarca e Holanda entre outros. Algumas 
repetições e alguns erros de perfuração.

5.00

FISCAIS E VINHETAS

2253 DOC Fiscais. Portugal. 1879 – Armas do Reino. Recibo no valor de 150.000$000 reis, datado de 
30.09.1899, com 19 estampilhas fiscais de 20 reis e 7 de 50 reis, PB60 e 63.

5.00

2254 « Fiscais. Portugal. Imposto Municipal. 1920 – Odemira. Imposto especial de 3% Ad-Valorem. 
PB2, $10 castanho. Novo.

5.00

2255 « Fiscais. Portugal. Imposto Municipal. 1920 – Olhão. Imposto Ad-Valorem. PB1, $04 laranja. Novo. 5.00

2256 Lote Fiscais. Portugal. 1979/81 – Lote com 10 letras com Imposto de Selo de 40$00, 50$00, 90$00, 
100$00, 130$00, 300$00, 400$00 e 1.000$00, incluindo estampilhas fiscais de 70$00, 300$00 
(2), 400$00, 500$00 e 1.000$00 (7).

10.00
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2257 Lote  Fiscais. Portugal. 1980 - Lote com 13 letras com Imposto de Selo com sobretaxas, 5$00/6$00 
e 7$00, 10$00/12$00, 14$00 e 16$00, 20$00/22$00 e 24$00, 100$00/110$00, 120$00, 130$00, 
160$00 e 190$00 e 200$00/250$00, com estampilhas adicionais diversas.

15.00

2258 DOC Fiscais. Portugal. “Passaporte de Transito” de 19.10.1850, “Nº 5”, passado pelo “Administração 
do Concelho. de Alcácer do Sal”, em papel com brasão coroado e STO circular, “Thesouro Pu-
blico/40 reis”.

26.00

2259 DOC Fiscais. Portugal. Companhia de Fundição Aliança. Título de empréstimo de 1869, em papel com 
STO circular preto e azul “Thesouro Público / 50 reis”, com o valor não utilizado de 100$00 reis.

8.00

2260 DOC Fiscais. Angola. Traslado de escritura datada de 18.10.1909, com 5 folhas, com STO oval, cas-
tanho de 100 reis.

7.00

2261 ««« Fiscais. Portugal. 1894/1901 – Contribuição Industrial. Escudo de Armas Reais. Lote com várias 
estampilhas em blocos. PB4, 20 reis azul (quadra) + PB55, 2c castanho (quadra) + PB83, 5 
reis castanho (quadra) + PB110, 5 reis castanho (bloco de 8) + PB112, 20 reis azul (bloco de 8) 
+ PB136, 2 reis castanho (quadra) e PB139, 20 reis azul (duas quadras) + PB190 (quadra) + 
PB191 (quadra) + PB166 (quadra) + PB167 (par) + PB171 (par) + PB174 (par).

10.00

2262 DOC Fiscais. Portugal. Lote com 6 documentos (10 folhas) com STO oval preto, com datas diferentes 
na oval (1902, 1905, 1908, 1909, 1910 e sem data com “R.P.”. Estampilhas fiscais diversas 
incluindo Contribuição Industrial até 60 reis. Lote a ver.

5.00

2263 Lote Fiscais. Portugal. Lote com 58 estampilhas fiscais, incluindo Administrativos (6), Assistência (7), 
Averbamento (1), Cartazes (1), Consulados (9 -incluindo 135 e 163, quadras), Contribuição In-
dustrial (23 — incluindo valores de 20, 30, 40, 90 e 100 reis de 1894 a 1905), Monarquia do Norte 
(par não denteado). Lote a ver. Valor aproximado de €106,00.

10.00

2264 8 Fiscais. Portugal. Lote com 18 estampilhas fiscais dos IS e CI em estado de usado. 4.00

2265 8 Fiscais. Portugal. Taxas RDP e RTP. Lote de 12 diferentes valores, tipos, carimbos, RDP PB1 
(2), RTP PB3, 7, 9(4) e 14.

4.00

2266 8 Fiscais. Portugal. 1978/94 — Imposto sobre veículos. Lote de dois: 1978, 400$00 série G + 1994, 
4.500$00, série J.

4.00

2267 ««« Fiscais. Portugal. Lote com centenas de selos fiscais novos. Lote a ver. 8.00

2268 DOC Fiscais. Açores. Lote com 7 folhas com STO diversos com sobrecarga AÇORES azul, uma folha 
com STO laranja de 2$00 + 3 documentos incluindo estampilhas fiscais.

5.00

2269 8 Fiscais. Macau. 1945 – Assistência. PB18, 20P. Usado. 15.00

2270 8 Fiscais. Portugal / Moçambique. 1970/74 — Taxa de RTP Portugal, 360$00 (2) PB11 e Moçambique 
Radiodifusão Sonora Anual (RS-A), 120$00, nas cores castanha PB2 e verde, não catalogada.

5.00

2271 DOC Fiscais. Macau. Procuração de 09.01.1953 em papel com STO azul circular de 80 avos, com 
estampilha fiscal do Imposto do Selo de 20, 30 avos e 2P, PB292/93 e 301 e selos de Assistência 
de 10 avos (5), PB6.

12.00

2272 DOC Fiscais. S. Tomé e Príncipe. Recurso Administrativo. de 01.0211899, em papel selado com STO 
duplo círculo a preto de100 reis com adicional de 1$000 reis, PB 45.

6.00

2273 DOC Fiscais. Timor. Recibo nº 29 de “Presos Civis, Vadios e Cadastrados” de 19.02.1935, incluindo es-
tampilha com sobrecarga “Instrução / 7 ½ avos”, com dupla impressão de ”7 Avos”. Erro muito raro.

12.00

2274 Lote Vinhetas. Portugal. Lote com 16 vinhetas de temas diversos, incluindo Cruz Vermelha, religião, 
exposições, feiras, etc. Lote a ver.

5.00

2275 Lote Vinhetas. Portugal. Lote com 10 vinhetas de temas diversos, incluindo Jogos Olímpicos de 1924 
e 1928, Belenenses, Assistência, etc.

5.00

2276 Lote Vinhetas. Portugal. Passaporte turístico, com 27 vinhetas de passagem em postos de abasteci-
mentos de combustíveis da SHELL. Raro.

7.00

2277 Lote Vinhetas. Portugal. Lote com cerca de 70 vinhetas em geral da IANT, incluindo sobrecargas e 
temáticas diversas. Lote a ver.

5.00

2278 Lote Vinhetas. Estrangeiro – Lote com cerca de 274 vinhetas estrangeiras em álbum, de temáticas 
diversas, incluindo aves, exposições, feiras, religião, personalidades, etc. e 20 vinhetas do IANT 
com temáticas de pintura e religião. Lote a ver.

5.00

2279 * Vinhetas. Exposição Filatélica do B.E.P. Sobrescrito circulado do Porto (30.06.47) para Man-
chester, com selos Mf590, e 683 e série completa de vinhetas em vermelho e preto s/ amarelo 
e sépia e laranja s/ azul claro.

6.00

2280 « Vinhetas. Portugal. Escola Rau Dória. Lote com quadra de 1c verde + pares de 2c carmim e 2 ½ 
c violeta, com gravura tipo Ceres.

8.00

2281 * Vinhetas. Portugal * 1931 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira. Mf538, 40c la-
ranja em sobrescrito circulado de Lisboa (26.05.32) para Santarém com vinheta ANT 1932-1933.

5.00

2282 * Vinhetas. Portugal. 1931 – Lusíadas. Mf520, $40 laranja vermelho em sobrescrito circulado de 
Salvaterra de Magos (20.05.32) para Santarém com vinheta da ANT 1930-1931.

5.00

2283 «« Vinhetas. Portugal. Cruz Vermelha Portuguesa. Série completa comemorativa do 80.º Aniversário. 15.00

2284 ««« Fiscais. Índia. Assistência Pública. Alegorias. PB 19/20, 40c e 1$50 em quadras. Exemplares 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 30,00.

10.00
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2285 ««« Vinhetas * Sociedade de Geografia de Lisboa, com sobrecarga “EXFIPO / 1944”, sobre selos do 
Emblema da Sociedade com Cruz de Cristo. Lote de duas quadras em verde claro e azul claro.

15.00

2286 ««/8 Vinhetas. Cruz Vermelha Portuguesa. Lote com duas vinhetas: uma de 1940 em verde (Dom Luiz 
I) com o denteado horizontal deslocado e outra de 1941 em azul, não denteada em três margens.

6.00

CORREIO AÉREO, MARÍTIMO E FERROVIÁRIO

2287 Q Correio aéreo. Sobrescrito circulado do Rio de Janeiro (17.04.43) para o Porto (04.06.43) com trân-
sito por Lisboa (03.04.43), censurado no Brasil com cinta e pela censura inglesa nas Bermudas.

10.00

2288 Q 1937 (28.04) – 1.º Voo Macau / EUA. Sobrescrito circulado de Macau (28.04.37) para Newark, 
com trânsito por S. Francisco (04.05.37) par de selos de 50 avos e 2P tipo Padrões MF284 e 286 
+ 5 avos s/ 6 avos MF CA3, com carimbo comemorativo do 1.º voo batido a violeta.

20.00

2289 Q 1937 (28.04) – 1.º Voo Macau / Guam. Sobrescrito circulado de Macau (28.04.37) para Guam 
(30.04.37) com par de selos de 50 avos tipo Padrões MF284, com carimbo comemorativo do 1.º 
voo batido a violeta.

15.00

2290 Q 1946/47 — 1.º Voo da Linha Aérea Imperial / Lisboa — Lourenço Marques * Voos de ida e 
regresso. Lote com dois sobrescritos: um circulado de Lisboa (30.12.46) para L. Marques com 
marca comemorativa batida a preto + sobrescrito circulado de L. Marques (10.01.47) para Lisboa 
(17.01.47) com marca batida a violeta.

15.00

2291 Q 1943 (21.05) – Lourenço Marques / Portugal via África do Sul. Sobrescrito circulado registado 
por via aérea de Lourenço Marques (21.05.43) para Lisboa (19.07.43) com selos de 70c, 1$75 e 
2E Mf299, 302/303. Censurado no África do Sul.

15.00

2292 Q 1945 (25.07) – Lourenço Marques / Portugal via Cairo. Sobrescrito circulado registado por via 
aérea de Lourenço Marques (27.07.45) para Braga com trânsito por Lisboa (19.08.45) com selos 
de $50 Mf312, 1E e 3E, Mf CA4 e 6. Censurado no Egipto.

12.00

2293 Q 1938 (03.11) – Port Said / Lisboa. Postal ilustrado circulado de Port Said (03.11.38) para Lisboa 
(08.11.38) com selos de 8m e 10m.

10.00

2294 8 Correio marítimo. 1940 — Centenários da Fundação e Restauração de Portugal. MF593, 25c 
com carimbo a violeta do PAQUETE COLONIAL.

6.00

2295 Lote Correio ferroviário. Lote com 15 sobrescritos circulados com selos do tipo Ceres, de diversas emissões, 
todos remetidos para Santarém, obliterados com marcas de dia de diversas ambulâncias ferroviárias.

15.00

2296 Lote Correio ferroviário. Lote com 5 sobrescritos com marcas diferentes de correio ambulantes desde 
1954 a 1990. Lote a ver.

5.00

CORREIO MILITAR, CENSURAS E ISENTOS DE FRANQUIA

2297 * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Sobrescrito circulado isento de franquia do SPC 3 (19.08.17) para 
Lisboa (28.08.17), censurado à chegada.

8.00

2298 PI 1914/18 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar a Moçambique. Postal ilustrado circulado isento 
de franquia de Mocimboa da Praia (05.0.17) para Lisboa (21.11.17) com carimbo batido a preto 
“EXPEDIÇÃO / A / MOÇAMBIQUE / CORREIO” e carimbo linear de censura do Niassa do tipo 2 
“PASSOU PELA CENSURA”, batido a violeta.

15.00

2299 PI 1914/19 — 1.ª Guerra Mundial. Expedição a Moçambique. Postal ilustrado circulado isento de 
franquia de Moçambique (??.10.16) para Lisboa (27.11.16). Carimbo datado da expedição bati-
do a preto “EXPEDIÇÃO A MOÇAMBIQUE / CORREIO”. Censurado em Lisboa.

10.00

2300 PI 1914/19 — 1.ª Guerra Mundial. Expedição a Moçambique. Postal ilustrado circulado isento de 
franquia de Moçambique (11.10.16) para Lisboa (27.11.16). Carimbo datado da expedição batido 
a preto “EXPEDIÇÃO A MOÇAMBIQUE / CORREIO”. Censurado em Lisboa.

10.00

PROVAS E ENSAIOS
     Portugal 

2301 PRV 1895 – D. Carlos I Mouchon. Açores e Distritos Postais. Par de provas de cor em laranja, sem 
impressão do valor e legenda, não denteada, em bordo de folha. B.

12.00

2302 PRV 1912 – Ceres. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de Car-
valho e Silva. Mf210, 2c. Prova de cor em carmim, papel liso.

5.00

2303 PRV 1912 – Ceres. Lote composto por três provas de cor não denteadas, com largas margens e nas 
cores aprovadas das taxas de 2 ½, violeta e 7 ½ c, bistre, ambas em papel liso e 1E verde s/ azul 
em papel porcelana. Provas tidas como clandestinas.

12.00

2304 PRV 1952 – Caravela. Desenho de Jaime Martins Barata. Par de provas de cor em verde escuro, da 
taxa de $50, não denteada em papel liso sem goma. OM2338.

14.00

2305 PRV 1968 – Bento de Goes. Mf 1020/21. Lote composto por 3 séries completas com a sobrecarga a 
vermelho “PROVA”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

10.00

2306 PRV 1991/93 – Europa * Portugal * Açores * Madeira. MF1996/1998/2000 + 2081/2088/2089 + 
2127/2130/2132. Lote com 9 provas de cor em azul, 3 por cada ano, incluídas nas carteiras anuais.

20.00

2307 PRV 1940 – Porteado. Algarismo ladeado de ramos. Mf POR55, 10c. Quadra de provas de cor em 
verde escuro (cor não aprovada), bordo de folha, não denteada, papel liso.

18.00
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2308 PRV 1940 – Porteado. Algarismo ladeado de ramos. Mf POR61, 80c. Quadra de provas de cor em 
laranja vermelho (cor aprovada), não denteada, papel liso amarelado.

18.00

2309 PRV 1940 – Porteado * Algarismo ladeado de ramos. Mf POR63. Quadra de provas de cor em rosa 
carmim, cor não aprovada para esta taxa, não denteada, em papel liso.

8.00

2310 PRV 1936 – Encomendas Postais. Encomenda. Mf EP18, $50. Prova em cor verde, não aprovada para este 
valor, individual, denteada, em papel liso médio, com sobrecarga horizontal a vermelho “SPECIMEN”.

10.00

2311 PRV Não emitidos. Imposto Postal * Assistência. Prova de em bloco com 102/72mm, não denteada, 
em papel esmalte, com a taxa de 1$00, policromática, com efígie de rapariga nativa.

8.00

2312 Lote Portugal. Lote composto por bloco com 4 provas medindo 125x100 mm em violeta com gravu-
ras de D. Maria II (50 e 100 reis) e D. Pedro V (5 e 100 reis) + quatro selos falsos de D. Luís I, 
incluindo selo de 500 reis.
 

5.00

ERROS E FALSOS
     Portugal

2313 «« 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf10, 5 reis castanho amarelo. Exemplar FALSO. 15.00

2314 «« 1895 – D. Carlos I Mouchon. Mf126, 130 e 134. Lote com dois selos sem impressão da taxa com 
as cores aprovadas para os selos de 20 e 80 reis e um selo com impressão da taxa invertida e 
deslocada.

15.00

2315 8 1876 — Jornaes. Mf48, 2 ½ reis verde oliva, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado com 
impressão total retro verso por decalque. Irregularidades no denteado. MB e MR.

5.00

2316 ««« 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. Lote com 4 selos: Mf127, 5 reis laranja, com o valor INVERTIDO 
+ Mf128, 10 reis verde com DUPLA impressão do valor, um deles invertido + Mf128, 10 reis 
verde com o valor DESLOCADO e Mf141, 25 reis carmim com o valor impresso DESLOCADO.

15.00

2317 « 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA” sobre selos postais do Continente. Mf184b, 2 ½ reis, verde. Exemplar novo sem 
goma com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 26,00.

8.00

2318 «/8 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLI-
CA, sobre selos postais do Continente. Lote com dois selos: Mf185, 15 reis s/ 5 reis, selo novo sem 
goma, com a sobrecarga INVERTIDA + Mf186, 25 reis usado com a sobrecarga deslocada.

8.00

2319 «« 1911/12 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” sobre selos postais Da Madeira. Mf199a, 15 reis s/ 5 reis, vermelho. Exemplar 
com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 22,00.

8.00

2320 «« 1934 – 2.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. Mf318, 96c carmim. Exemplar com 
goma original e charneira, com DUPLO DENTEADO, na margem esquerda.

8.00

2321 ««/8 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. Mf610a. Variedade “Cifrão partido”. Lote composto 
por selo com goma original e charneira + par horizontal usado incluindo um selo com a varieda-
de. Valor de catálogo € 55,00.

12.00

2322 «« 1951 – Encerramento do Ano Santo. Mf735, 1$00 lilás vermelho e rosa. Exemplar com goma 
original e charneira com mancha na efígie.

8.00

2323 8 1952 — 8.º Campeonato do Mundo do Hóquei em Patins. Mf751, 1$00 azul escuro e cinzento. 
Selo com “plié” horizontal.

10.00

2324 «« 1952 – 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier. Mf759a, 1$00 verde. Par horizontal, com 
selo da esquerda com variedade “Botões de Punho”. Valor de catálogo € 18,70.

6.00

2325 ««« 1953 – Cavaleiro Medieval. Mf764, 10c indigo s/ salmão. Exemplar bordo de folha NÃO DEN-
TEADO no bordo direito. Não catalogado.

10.00

2326 ««« 1953 – 1.º Centenário do Nascimento de Guilherme Gomes Fernandes. Mf780, 1$00. Exemplar 
com DUPLA impressão.

30.00

2327 «« 1954 – 150.º Aniversário da Fundação da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. 
Mf795, 1$50 castanho. Exemplar com “ponto branco” sobre a legenda “PORTUGAL”.

12.00

2328 «« 1956 – Dia da Mãe. Mf825, 1$00 verde claro e verde escuro. Exemplar com defeito de impressão 
no canto superior esquerdo. 

10.00

2329 8 1962 – Europa CEPT. Mf898, 1$00. Exemplar usado com a COR DOURADA DESLOCADA. Não 
catalogado.

10.00

2330 ««« 1970 – Osaka – Expo’70. Mf1076, 1$00. Quadra com a cor de fundo diferente em dourado/pra-
teado em vez de dourado. Acompanha exemplar com cor normal para comparação.

20.00

2331 8 1971 — Moinhos Portugueses. Mf1096, 5$00. Selo com impressão deslocada das legendas do verso. 6.00

2332 ««« 1977 – Florestas * Ciclo de Recursos Naturais. Mf 1324, 4$00. Exemplar bordo de folha com “4” 
de “4$00” partido. Não catalogado.

15.00

2333 ««« 1984 – Lubrapex’84. MF1659, 16$00. Selo com defeito de impressão no canto direito. 6.00

2334 ETQ««« 1990/92 – Correios, sempre e em toda a parte * Caravela Portuguesa. Mf ETQ2, 3$00 + Mf 
ETQ5, 4$00. Exemplares com dupla impressão da taxa, uma delas oblíqua.

16.00
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2335 «««/«« 1911/1915 – Porteado * Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA + Emissão regular, valor 
em centavos. Lote constituído por dois selos: Mf POR15, 10 reis laranja, com a SOBRECARGA 
INVERTIDA + Mf22, 1c laranja, com o DENTEADO DESLOCADO.

8.00

2336 ««« 1925 – Imposto Postal * Porteado. Padrões da Grande Guerra. Mf I*P POR1, 20c laranja. Par horizontal 
com goma original sem charneira com FALTA DO DENTEADO no bordo esquerdo. Não catalogado.

12.00

     Angola

2337 8 1870/77 – Coroa. FALSOS SPIROS. Lote com 4 selos das taxas de 10, 20, 50 e 100 reis, Mf2, 3, 6 e 7. 14.00

2338 «« 1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. Mf113, 2 ½ reis s/ 15 reis verde. Lote com dois 
selos: um com a SOBRETAXA INVERTIDA e outro com a DUPLA SOBRETAXA (selo com ves-
tígios de óxido no verso).

10.00

2339 «« 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa. Lote com 6 selos: 2xMf286, 5 s/ 80c 
com dupla impressão das barras + 2xMf287, 50 s/ 1$75 com dupla impressão da sobretaxa + 
2xMf289, 50c s/ 1$75 com dupla impressão e impressão deslocada da taxa.

12.00

2340 « 1965 – Imposto Postal. Povoamento. Mapa de Angola. MF IP18, $50. Quadra com duplo den-
teado nos selos inferiores.

12.00

2341 ««« 1965 – Imposto Postal. Povoamento. Mapa de Angola. MF IP18, $50. Tira horizontal com três 
selos bordo de folha com denteado vertical deslocado.

10.00

2342 ««« 1965 – Imposto Postal. Povoamento. Mapa de Angola. MF IP19, 1$00. Bloco vertical com 6 selos 
(2x3) com o denteado muito deslocado.

15.00

2343 ««« 1965 – Imposto Postal * Assistência * Rapaz. Mf IP20Aa, 1$00 laranja vermelho e sépia, papel 
espesso. Tira horizontal com 3 selos com impressão no verso dos contornos da figura na cor sépia.

8.00

     Guiné

2344 « 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena * Não emitidos. Mf7, 
100 reis lilás malva, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar sem goma como emitido, com 
denteado bem definido, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. 
Dias, Lda. Exemplar com a SOBRECARGA FALSA.

20.00

2345 8 1979/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. Não emitidos. Lote 
com dois selos de 200 e 300 reis, Mf 8/9 com SOBRECARGA FALSA.

10.00

2346 8 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO. MF87, 50 reis azul. Selo com a 
sobrecarga “PROVISORIO” deslocada.

10.00

     Índia

2347 « 1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA e 
sobretaxa tipografada localmente. Mf309, 3 reis s/ 4 tangas, castanho amarelo. Exemplar com a sobre-
carga REPUBLICA deslocada confundindo-se com a taxa “3” sobre a letra “B” de REPUBLICA.

6.00

     Moçambique

2348 ««/8 1921/63 – Ceres + Barcos Portugueses + Correio Aéreo * Empreendimentos locais. Lote com 
três selos: Mf224a, 3c com variedade “XOÇAMBIQUE” + Mf476, 15$00 com não convergência 
dos fios ao mastro da retaguarda + Mf CA25 com fenda no “O” de “MOÇAMBIQUE”.

10.00

2349 ««« 1975 – Acordo de Lusaka. Mf535, 536 e 538, 1$00 rosa + 1$50 amarelo + 3$50 verde-amarelo. 
Todos com as TAXAS OMITIDAS”.

10.00

     Inhambane

2350 «« 1893/1913 – Lote com três selos, com erros e variedades: D. Carlos I com sobrecarga REPUBLI-
CA da Casa da Moeda, emissão de Inhambane, Mf32, 2 ½ reis com sobrecarga INVERTIDA + 
Centenário da Índia, com sobretaxa sobre selos de África, emitidos para Inhambane, Mf48, ½ c 
s/ 5 reis com “fenda” na letra “A” de “INHAMBANE” + D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa 
em selos da Zambézia, Mf40, 400 reis s/ 100 reis, NÃO DENTEADO.

20.00

     Companhia de Moçambique

2351 8 1911 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. Mf76, 700 reis violeta 
s/ amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾. Par horizontal com a sobrecarga DESLOCADA.

20.00

     Companhia do Niassa

2352 « 1903 – D. Carlos I. Selos de 1901 com sobrecarga “PROVISORIO” tipografada localmente. 
Mf49, 25 reis laranja. Exemplar com a sobrecarga FALSA.

10.00



132

2353 «« 1921 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA litografada em Lisboa. Mf92a, 12c s/ 500 reis, 
violeta castanho, denteado 14. Exemplar assinado no verso, sem reparações, com pontos de 
óxido e boa cor, com sobretaxa INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 20,00.

10.00

     S. Tomé e Príncipe

2354 8 1913 – D. Carlos I Mouchon, sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF121, 2 ½ reis 
cinzento. Selo com a sobrecarga INVERTIDA.

10.00

     Timor

2355 ««« 1960 – Carta Geográfica de Timor, com sobretaxa. Mf305, $05 s/ 1 avo. Bloco vertical de 8 selos 
(2x4), canto de folha, com impressão no verso da coluna á esquerda do “cifrão” de “$05”.

10.00

SELOS E CORRESPONDÊNCIAS
     Portugal

2356 8 1853 - D. Maria II. Mf 1/4. Série completa em estado de usado. Selos de 5 reis castanho aver-
melhado, tipo I e 100 reis lilás com margens curtas, selo de 25 reis tipo II com margens normais 
e selo de 50 reis com duas margens curtas. Valor de catálogo como 2.ª escolha € 1.158,00.

125.00

2357 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul. Lote com 3 selos: dois do cunho I com carimbos numéricos 
da 1.ª reforma a preto “52-PORTO” e ilegível, com margens de luxo + um selo do tipo I com 
carimbo 180 – CHAVES.

50.00

2358 8 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, cunho II, com margens de luxo a largas, obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma “52 – PORTO”, a verde. Selo com ligeira transparência.

12.00

2359 8 1853 - D. Maria II. Mf4, 100 reis lilás. Exemplar com margens normais com adelgaçamento. Valor 
de catálogo mo 2.ª escolha € 600,00.

60.00

2360 8 1855/56 - D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf5a, 5 reis castanho vermelho, tipo II, com margens nor-
mais, sem reparações e com dois cortes ligeiros no bordo superior não afetando o quadro. Valor 
de catálogo € 1.700,00.

90.00

2361 8 1955/58 – D. Pedro V, cabelos lisos + D. Pedro V, cabelos anelados. Lote com dois selos com margens 
curtas a luxo: Mf6, 25 reis azul claro, tipo I + Mf10, 5 reis castanho, tipo III. Valor de catálogo € 281,00.

28.00

2362 8 1822/56 - D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf 5/9. Série completa. Selos de 5 e 100 reis com margens 
curtas. Valor de catálogo como segunda escolha € 385,00.

35.00

2363 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf6, 25 reis azul, tipo I, com margens normais. Par vertical, 
com canto curto, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “95 – POMBAL”, tipo 6.8.6.

15.00

2364 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

2365 8 1856/58 – Cabelos anelados. Mf11, 25 reis azul, tipo I, com boas margens, obliterado com carim-
bo numérico da 1.ª reforma “56 – BRAGA”.

25.00

2366 8 1856/58 – Cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, tipo II, com margens curtas, obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma “109 – PONTE DE LIMA”.

8.00

2367 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, tipo II, com margens curtas em carta 
circulada de Brunhais (30.12.58) para o Porto (31.12.58), obliterada com carimbo batido a preto 
“POVOA DE LZ.º”, do período pré-adesivo.

10.00

2368 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, tipo II, com margens curtas em 
carta remetida de Aldeia Nova/ Serpa (06.06.58) para Lisboa (08.06.58), obliterada com carimbo 
numérico da 1.ª reforma batido a preto “204” tipo 6.8.6 e nominativo “SERPA”.

20.00

2369 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf13, 25 reis carmim rosa, com 3 margens de luxo e uma curta 
tocando o quadro em carta circulada de Tavira para Lisboa (09.12.59) com trânsito por Faro (07.12.59) 
obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma a preto “217”, tipo 4.3.4 e nominativo TAVIRA.

8.00

2370 8 1862/64 — D. Luís I. Mf14, 5 reis castanho. Lote com 10 selos, a maioria com boas margens, 
incluindo selos com os cunhos III, VIII e XIII. Valor de catálogo € 236,00.

20.00

2371 8 1862/64 — D. Luís I. Mf14, 5 reis, tipo I. Lote com quatro selos com boas margens, com tonalida-
des de cor: castanho, castanho-cinza e castanho vermelho. Valor de catálogo € 436,00.

25.00

2372 8 1862/64 – D. Luís I. Mf14/15, 5 reis castanho, tipo I e 10 reis amarelo-laranja, com margens 
normais e curtas. Valor de catálogo € 131,00.

12.00

2373 8 1862/64 — D. Luís I. Mf14/18. Série completa + Mf14. Selos de 50 e 100 reis com margens muito 
curtas. Valor de catálogo € 420,00.

10.00

2374 («) 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf20, 10 reis amarelo laranja, com margens 
normais, goma não original sem charneira. Valor de catálogo € 320,00.

30.00
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2375 « 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf21, 20 bistre. Exemplar com margens normais, 
papel liso médio, com goma não original, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem 
de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 160,00.

20.00

2376 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

2377 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf22, 25 reis carmim rosa. Lote com 3 selos, com 
margens normais e largas, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto 
“67 – OLIVEIRA DE AZEMÉIS”, “136 – SANTÁREM” e “157 – TORRES NOVAS”.

8.00

2378 FRG 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf22, 25 reis carmim rosa. Fragmento com dois 
selos, um deles com margens de luxo e outro com margens normais.

16.00

2379 * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf22 – 25 reis carmim rosa. Carta circulada de 
Coimbra (24.06.67) para o Porto (25.06.67) com dois selos com margens normais a luxo.

28.00

2380 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf23, 50 reis verde amarelo. Exemplar com duas 
margens curtas e duas largas. Valor de catálogo € 120.00.

24.00

2381 («) 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf24, 80 reis laranja, com duas margens largas, 
uma normal e outra curta. Exemplar com goma não original. Valor de catálogo € 200.00.

80.00

2382 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf25a, 100 reis lilás malva, cunho Ia. Exemplar 
com margens de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, pontos “1 – LISBOA”. 
Valor de catálogo € 180,00.

20.00

2383 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf26, 120 reis azul. Exemplar usado com as 
margens curtas/normais. Valor de catálogo € 130.00.

16.00

2384 8 1866/67 — D. Luís I. Fita curva não denteados. Mf 19/26. Série completa com selos de 2.ª esco-
lha (margens curtas). Valor de catálogo € 149,00.

10.00

2385 «« 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf27, 5 reis preto. Valor de catálogo € 200.00. 20.00

2386 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf28, 10 reis amarelo. Valor de catálogo € 195,00. 22.00

2387 * 1867/70 — D. Luís I, fita curva. Denteados. Sobrescrito circulado de Faro (01.03.1870) para 
Gibraltar (06.03.70), com trânsito por Lisboa (02.03.70) com selo de 10 reis amarelo + par de 25 
reis carmim Mf28 e 30. Alguns defeitos no sobrescrito e selos. Lote a ver.

40.00

2388 * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf30, 25 reis carmim rosa em carta remetida de 
Lisboa (29.10.69) para o Porto (30.10.69), obliterada com carimbo de pontos “1 -LISBOA”

12.00

2389 «« 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf31, 50 reis verde. Exemplar com vestígios de óxido 
e charneira pesada. Lote a ver. Valor de catálogo € 440.00.

50.00

2390 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF 31, 50 reis verde amarelo. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “25 – GRANDOLA”, tipo 4.3.4. 
Valor de catálogo € 195,00.

20.00

2391 * 1868 – D. Luís I, fita curva, denteados. Mf31, 50 reis verde claro. Três selos aparados à tesoura 
em carta circulada de Lisboa (03.03.71) para Génova (09.03.71).

30.00

2392 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf33b, 100 reis lilás malva, cunho II. Valor de catá-
logo € 195,00.

18.00

2393 8 1867/70 - D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf 33/34, 100 reis lilás malva + 120 reis azul, papel 
liso, denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 320,00.

30.00

2394 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Mf34, 120 reis azul. Valor de catálogo € 125,00. 18.00

2395 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf37, 10 reis amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, cunho I. Valor 
de catálogo € 50.00.

16.00

2396 («) 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf39, 20 reis. Lote com dois selos em estado de novo, com goma 
não original, denteado 12 ¾: um em papel porcelana e cunho IV e outro em papel porcelana, 
cunho V. Valor de catálogo € 156,00.

24.00

2397 FRG 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf39, 20 reis bistre, papel liso, denteado 12 ¾, cunho I. Bloco 
com 3 selos em fragmento de carta, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a 
preto “123 – PESO DA RÉGUA”.

24.00

2398 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf40, 25 reis carmim rosa, denteado 12 ¾, papel liso, em carta 
circulada de Tomar para o Porto (10.08.75), obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma “187” 
e nominativo “THOMAR.”, ambos batidos a preto. Selo com corte provocado pela abertura da carta.

10.00

2399 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf41, 50 reis verde, papel liso, denteado 12 ¾, cunho I. Valor 
de catálogo € 75.00.

16.00

2400 * 1870/76 — D. Luís I. Fita direita. Mf41, 50 reis verde, papel liso, denteado 12 ½, em carta circu-
lada de Lisboa (05.12.78) para Génova (11.12.78).

20.00

2401 * 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Mf41, 50 reis verde claro, papel liso, denteado 12 ¾ em carta 
circulada de Lisboa (21.07.76) para Lyon (26.07.76) com trânsito por S. Jean de Luz (23.07.76) 
e Paris (25.07.76). Valor de catálogo € 300,00.

40.00

2402 « 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf42, 80 reis laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, sem goma. Valor de catálogo € 95.00.

22.00
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2403 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf42, 80 reis laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
usado, obliterado a pena. Valor de catálogo € 33.00.

18.00

2404 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1870/76 – D Luís I, fita direita. Mf42j, 80 reis laranja, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “S. DOMINGOS DE CARMÕES”.

10.00

2405 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 reis lilás claro, papel porcelana, denteado 12 ¾. Lote 
com 4 selos usados dos cunhos I, II, III e IV. Valor de catálogo € 90.00.

16.00

2406 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf44, 120 reis azul, papel liso, denteado 12 ¾. Valor de catálogo 
€ 132,00.

22.00

2407 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf45, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 220,00.

20.00

2408 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Mf45, 150 reis azul. papel liso, denteado 12 ¾, cunho II. Valor 
de catálogo € 220.00.

30.00

2409 JRN 1876 – Jornaes. Jornal “O Conimbricense” remetido de Coimbra (27.08.86) com selo de 2 ½ reis, 
bistre esverdeado, papel liso, denteado 13 ½. MF48g

20.00

2410 («) 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. Mf49h, 10 reis verde azul, papel liso, denteado 13 ½. 
Exemplar com goma não original, com duas manchas na frente. Lote a ver. Valor de catálogo € 800,00.

50.00

2411 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.

60.00

2412 * 1880 – D. Luís I perfil. 53, 25 reis azul-cinzento, denteado 13 ½, em sobrescrito circulado de 
Famalicão (25.04.80 para Vila do Conde. Carimbo nominativo de duplo círculo “V.ª DO CONDE”.

20.00

2413 * 1880/87 — D. Luís I, de perfil e de frente. Lote com dois sobrescritos com selos MF54 e MF56, 
com carimbos datados de Vila Nova de Gaia e Famalicão.

7.00

2414 * 1886 — D. Luís I, de frente. Lote com dois sobrescritos circulados de Tábua e Ovar para Vila do 
Conde com selo de 5 reis MF56, denteado 12 ½ e 25 reis MF57, p. porcelana, 13 ½, ambos com 
marcas nominativas “V.ª DO CONDE”.

20.00

2415 * 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf58, 50 reis azul, papel porcelana, denteado 11 ¾, em sobrescri-
to circulado de Lisboa (02.10.88) para Courtrai (05.10.88). MB.

15.00

2416 * 1884/87 – D. Luís I, de frente. Mf63, 25 reis violeta, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado de 
Coimbra (12.02.88) para Vila do Conde. No verso carimbo nominativo a preto “VILLA / DO / CONDE”.

10.00

2417 * 1884/87 — D. Luís I, de frente. MF63, 25 reis violeta, denteado 11 ½, em sobrescrito circulado de San-
to Tirso (12.06.88) para Vila do Conde. No verso carimbo nominativo a preto “VILLA / DO / CONDE”.

8.00

2418 («) 1884/87 — D. Luís I, de frente. Novos valores. Mf64a, 500 reis preto, denteado 13 ½, papel 
porcelana. Selo novo com goma não original. Valor de catálogo € 1.450,00.

100.00

2419 8 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novas cores e valores. Mf64, 500 reis preto, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 540,00.

45.00

2420 8 1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor. Mf66, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado 
obliterado com carimbo nominativo a preto “PÓVOA DE VARZIM”.

15.00

2421 * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf71, 50 reis azul claro, papel porcelana, denteado 11 
¾ em sobrescrito circulado de Lisboa (14.05.93) para Berlim (16.05.95), incluindo vinheta do 
Centenário de S. António. Exemplar com dobra vertical ao centro.

15.00

2422 8 1892/93 — D. Luís I. Sobrecarga PROVISORIO. Sobrecarga d. Mf92, 25 reis lilás, papel porce-
lana. Exemplar usado com impressão deslocada da sobrecarga.

15.00

2423 8 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. Mf 80/97. Série completa em estado de usa-
do. Valor de catálogo € 1.226,00.

100.00

2424 8 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. Mf 111/125. Série completa. Exemplares 
com várias manchas de óxido. Lote a ver. Valor de catálogo € 2.300,00.

100.00

2425 * 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. Mf127, 5 reis em sobrescrito de reduzidas dimensões para 
cartões de visita, circulado do Porto (07.05.08) para Vila do Conde. Carimbo nominativo linear 
batido a preto “V.ª DO CONDE”.

8.00

2426 ««/(«) 1895/1905 – D. Carlos I Mouchon + D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. Mf 126/139 + 
Mf 140/147. As duas séries completas. Selos de Mf130 com ponto de óxido e Mf131 sem goma. 
Alguns selos com goma não original. Lote a ver. Valor de catálogo € 505,00.

55.00

2427 * 1899 – D. Carlos I Mouchon. Mf141, 25 reis carmim, em sobrescrito circulado de Ermesinde (13.07.09) 
para Vila do Conde, obliterado à chegada com carimbo nominativo a preto “V.ª DO CONDE”.

12.00

2428 * 1899 — D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim, em sobrescrito circulado de Esposende (06.11.01) 
para Vila do Conde, obliterado à chegada com carimbo nominativo a preto “V.ª DO CONDE”.

6.00

2429 ««/(«) 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Mf 148/155. Série com-
pleta com selos novos com charneira e selos regomados. Lote a ver. Valor de catálogo € 170.00.

18.00

2430 ««« 1910 – D. Manuel II. Mf166, 200 reis verde s/ salmão. Bloco com 28 selos, com aflorações de 
óxido no verso. Valor de catálogo € 560,00.

10.00

2431 ««« 1910 – D. Manuel II. Mf167, 300 reis preto s/ azul. Bloco com 25 selos, com aflorações de óxido 
no verso. Valor de catálogo € 600,00.

12.00
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2432 ««« 1910 – D. Manuel II. Mf168, 500 reis sépia e castanho. Bloco com 6 selos (2x3), com goma 
original sem charneira, bordo de folha. Valor de catálogo € 192,00.

20.00

2433 «««/(«) 1910 – D. Manuel II. Mf 156/169. Serie completa, com goma original sem charneira incluindo 3 
selos com goma não original.

20.00

2434 «« 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Mf 170/183. Série completa com goma origi-
nal e ligeira charneira. Série de ótima qualidade. Valor de catálogo € 130,00.

25.00

2435 «««/(«) 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Mf 170/183. Serie completa, com goma origi-
nal sem charneira incluindo 4 selos com goma não original. Selo de 300 reis com pequeno corte.

15.00

2436 * 1910 — D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF175, 25 reis em sobrescrito circulado de Lisboa 
(28.02.12) para Vila do Conde, obliterado à chegada com marca de dupla oval a preto “V.ª DO CONDE”.

5.00

2437 ««« 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Lote com duas quadras, em bordo de folha, com 
goma original sem charneira: Mf180, 200 reis + Mf183, 1000 reis. Valor de catálogo € 360,00.

35.00

2438 «««/«« 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPU-
BLICA, sobre selos postais do Continente. Mf 184/191. Série completa. Valor de catálogo € 220.00.

25.00

2439 («) 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPU-
BLICA. Mf 184/191. Série completa com goma não original. Valor de catálogo € 170,00.

15.00

2440 («) 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga RE-
PUBLICA sobre selos do Porteado do Continente. Mf 192/197. Série completa com goma não 
original. Valor de catálogo € 340,00.

30.00

2441 («) 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPU-
BLICA sobre selos de Porteado do Continente. Mf197, 500 s/ 100 reis carmim s/ rosa, com goma 
não original e com a sobrecarga DESLOCADA.

15.00

2442 « 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPU-
BLICA sobre selos do Porteado do Continente. Mf197, 500 reis s/ 100 reis carmim s/ rosa. Qua-
dra, com vestígios da goma original, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 240,00.

25.00

2443 8 1911 — 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia. Selos de Porteado 
do Continente com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa. Mf 192/197. Série completa. Valor de 
catálogo € 260,00.

20.00

2444 ««« 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA, 
sobre selos postais da Madeira. Mf199, 15 s/ 5 reis vermelho. Bloco vertical com 8 selos. Exemplar com 
goma original sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 80.00.

15.00

2445 «« 1911/12 – 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 
ligeira charneira. Série de ótima qualidade. Valor de catálogo € 230,00.

45.00

2446 8 1912 — Ceres. MF207i, ½c preto. Quadra usada, em denteado 15x14, papel cartolina. Valor de 
catálogo € 44,00.

5.00

2447 IMP 1912 — Ceres. Mf207, ½ C, denteado 15x14, papel porcelana. Impresso de Títulos à Cobrança, modelo 
1, remetido de Portalegre (07.02.18) para Gafete (08.02.17). Carimbo batido a preto de GAFFETE.

10.00

2448 («) 1912 — Ceres. Mf208, 1C verde, denteado 15x14, papel acetinado. Quadra. Selos sem goma original. 6.00

2449 * 1912/17 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Samora Correia (01.08.22) para Santarém 
(02.08.22) com dois selos de 10c tijolo, denteado 12x11 ½, papel liso, Mf215h e 5 pares de 2c 
laranja (no verso), denteado 12x11 ½ (dois selos com defeitos).

12.00

2450 «««/«« 1912 – Ceres. Mf 205/216. Série completa em papel pontinhado, denteado 15x14 + Mf 206/215. Série 
completa em papel acetinado, denteado 12x11 ½. Exemplares com goma original, com e sem charneira.

15.00

2451 8 1912 — Ceres. Mf219, 50C, denteado 12x11 ½, papel porcelana colorido espesso. Lote compos-
to por 3 selos isolados e dois pares, com tonalidades de cor. Valor de catálogo € 294,00.

12.00

2452 ««« 1912 – Ceres. MF219b, 50c laranja vermelho s/ laranja, denteado 15x14. Quadra com dois selos 
com muito ligeiros pontos de óxido. Valor de catálogo € 340,00.

25.00

2453 ««/(«) 1912 – Ceres. Mf 206/220. Série completa em papel porcelana, denteado 15x14 com a maioria 
dos selos com goma não original + Mf219c, 50c laranja s/ salmão em papel porcelana colorido, 
denteado 12x11 ½. 

150.00

2454 * 1917/22 – Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Faro (15.02.23) para Santarém 
(16.02.23) com selos de 1c castanho, denteado 12x11 ½, Mf221d e 24c verde azul, Mf241.

6.00

2455 ««/« 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

2456 * 1912/20 – Ceres. Sobrescrito circulado de Portimão (24.01.22) para Santarém (25.01.22) com 
selos de 2 ½ c violeta claro, denteado 15x14, Mf215 + 7 ½ c azul, denteado 12x11 ½, Mf229.

6.00

2457 «««/«« 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf221/234. Série completa + 8 selos em denteado 12x11 
½ nas taxas de 1c, 1 ½ c, 2c, 3c, 4c, 5c, 6c, e 7 ½ c. Valor de catálogo € 89,50.

10.00

2458 * 1917/22 – Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Faro (04.04.23) para Santarém 
(06.04.23) com selos de 1c castanho, denteado 12x11 ½, Mf221d e 24c verde azul, Mf241.

8.00
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2459 ««/8 1920/29 – Ceres + Ceres, com sobretaxa. Lote com dois selos, ambos com a variedade de cliché 
“3C” em vez de “30”: Mf242, 30c castanho amarelo, denteado 12x11 ½, usado, MM IX (x80) + 
Mf452, 4c s/ 30c, denteado 12x11 ½, novo com goma original e charneira, MM VII (x25).

12.00

2460 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.

15.00

2461 8 1920/22 – Ceres. Mf 248c, 1E, papel acetinado, denteado 15x14. Lote com dois selos usados 
nas cores violeta e violeta claro, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 340.00.

35.00

2462 «« 1920/22 – Ceres. Novas taxas e cores. Mf 235/251. Série completa com goma original e charnei-
ra, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 220,00.

25.00

2463 * 1923 — Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Coimbra (19.03.24) para Santa-
rém (20.03.24) com selos de 5c MF252 e75c MF257, ambos perfurados com BNU.

12.00

2464 ««« 1923 – Ceres. Mf258/259, 1E azul + 1$50 ardósia. Lote com duas quadras, com goma original, 
sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 308,00.

30.00

2465 ««« 1923 – Travessia Aérea do Atlântico. Mf 260/275. Série completa. Valor de cat6álogo € 19,00. 5.00

2466 * 1924/26 – Ceres. Mf291, 1$60 azul em sobrescrito circulado de Lisboa (06.03.26) para a Áustria. 
Carimbo batido a preto “AMBULÂNCIAS / AVENIDA – GARE”.

6.00

2467 8 1924/26 – Ceres. Mf293, 294 e 298, 2$40 verde seda, 3E rosa claro e 20E azul turquesa. Selos 
usados sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 940,00.

80.00

2468 ««« 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. Mf 299/329. Série completa, com 
selos novos, sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 165,00.

20.00

2469 ««« 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. Mf 299/329. Série completa com 
goma original. Valor de catálogo € 165,00.

16.00

2470 * 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Selos do Continente com sobre-
carga AÇORES, usados como selos de recurso no Continente. Lote composto por dois sobres-
critos: um circulado de Lisboa (15.04.34) para o Estoril com selo de 40c Mf228 e outro de Lisboa 
(30.05.34) para a Alemanha com selo de 1$60, Mf236.

16.00

2471 «««/(«) 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Mf 330/360. Série completa. 
Exemplares com goma original sem charneira e alguns com goma não original sem charneira. 
Lote a ver. Valor de catálogo € 380,00++.

40.00

2472 ««« 1926 — Ceres. Novas cores. Lote composto por quadra e bloco com 8 selos, com inscrição 
marginal “Pedro Luiz de Paula” de 4c laranja Mf383 + bloco com 18 selos de 40c, Mf385. Valor 
de catálogo € 138,00. 

12.00

2473 «« 1926 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. Mf420/434. Série completa. Exemplares novos 
com goma original e leve charneira. Valor de catálogo € 140,00.

20.00

2474 «««/«« 1928/29 — Ceres, com sobretaxa. Mf454, 10C s/ ½ C. Lote de dois selos em denteado 15x14, 
um em papel pontinhado e outro em papel azulado. Valor de catálogo € 52.00.

5.00

2475 «« 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. Lote com 4 selos em denteado 15x14, com goma original e 
charneira: Mf454g, 10c s/ ½ c preto, papel pontinhado + Mf454j, 10c s/ ½ c preto, papel azulado 
+ Mf471g, 40c s/ 60c azul + Mf475j, 40c s/ 90c azul claro. Valor de catálogo € 75,00.

8.00

2476 «« 1928/29 — Ceres, com sobretaxa. Mf455, 10C s/ 1C, denteado 15x14, com deslocação da so-
bretaxa. Valor de catálogo € 131.00.

15.00

2477 8 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. Lote com dois selos em papel liso, denteado 15x14: Mf455j, 
10c s/ 1c castanho e Mf456k, 10c s/ 4c verde. Exemplares usados, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 220.00.

25.00

2478 «« 1928/29 — Ceres, com sobretaxa. Mf456, 10C s/ 4C, denteado 15x14. Valor de catálogo € 156.00. 12.00

2479 * 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. Mf477, 80c s/ 6c rosa em sobrescrito circulado registado de 
Tomar (08.04.29) para Santarém (09.04.29).

8.00

2480 * 1928/29 – Ceres, com sobretaxa + Ceres, com sobrecarga “Provisório”. Lote com dois sobres-
critos circulados para Santarém: um registado da Covilhã (20.04.29) com selo de 80c s/ 6c rosa 
Mf477 e outro de Beja (30.03.29) com selo de 40c chocolate, Mf490.

10.00

2481 * 1930 – Ceres. Gravura retocada. Sobrescrito circulado de Funchal (21.07.30) para Luanda 
(30.08.30) com selos de 25c cinzento e 1$00 lilás vermelho, Mf500 e 508.

8.00

2482 ««« 1930 – Ceres. Gravura retocada. MF511, 2E roxo. Par horizontal, canto de folha, com inscrição 
marginal. Valor de catálogo € 130,00.

15.00

2483 * 1935 — Lusíadas + Imposto Postal * Monumento ao Marquês de Pombal * selos das colónias, usados 
como selos postais de recurso no Continente. Lote de duas cartas circuladas de Lisboa (18.01.35) para 
Alemanha: uma com selo de 5C Mf514 e selos de 15C (Monumento e Busto) da Guiné e outra com selo 
de 5C Mf514 + selos de 15C Angola (Plano e Busto). Ambos com porte de impresso.

15.00

2484 * 1931/41 – Lusíadas + Tudo pela Nação. Sobrescrito circulado por via aérea, pela Luftansa, de Lisboa 
(25.06.37) para a Áustria (30.06.37) com selos de 5$00, Mf530, $25, Mf570 e 1$00, Mf572.

6.00

2485 «««/«« 1931/38 – Lusíadas. Mf 513/530 + Mf 543/547. Lote composto pela 1.º série incompleta (falta 
selo de 25c e pela 2.ª série completa. Exemplares com goma original sem charneira, com exce-
ção selo de 1$00 com ligeira charneira.

35.00
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2486 «« 1931 — 7.º Centenário da Morte de S. António. Mf 531/536. Série completa + par de selos de 15c 
um deles com a variedade CORRFIO”. Exemplar com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 210.00.

22.00

2487 ««« 1931 – 7.º Centenário da Morte de S. António. Mf 531/536. Série completa. Valor de catálogo € 500,00. 50.00

2488 «««/«« 1931 — 7.º Centenário da Morte de S. António. Mf 531/536. Série completa. Selo de $40 com 
dois pontos de óxido. Valor de catálogo € 185,00.

10.00

2489 «« 1931 – 7.º Centenário da Morte de Santo António. Mf 531/536. Série completa. Valor de catálogo 
€ 185,00.

20.00

2490 («) 1931 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira. Mf 537/542. Série completa com 
goma não original sem charneira.

35.00

2491 * 1931 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira. Sobrescrito circulado registado de Coimbra 
(16.12.31) para Santarém (17.12.31) com dois selos de 15c preto + par de 25c verde, Mf 537/538.

5.00

2492 * 1931 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira. Mf538, 40c laranja. Lote com 12 sobres-
critos, todos circulados para Santarém com selos todos iguais. Alguma marcofilia interessante.

8.00

2493 * 1931 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira. Mf539, 40c laranja. Par horizontal 
em sobrescrito circulado do Porto (02.12.31) para Santarém.

5.00

2494 IMP 1934 – Selos de recurso * Monumento ao Marquês de Pombal. Lote com dois impressos da 
Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, circulados para Espinho e remetidos de Lis-
boa em 08.06.34 e 12.09.34: um com selo de 15c (Efígie), IP18 e outro de 15c (Efígie) de S. 
Tomé e Príncipe IP1. Exemplares do Imposto Postal usados como selos postais no Continente.

20.00

2495 8 1934/35 – Selos de recurso. Selos do imposto postal para o Monumento ao Marquês de Pombal. Lote 
com 10 selos de porteado e do imposto postal usados em Portugal como selos de recurso: 4x4 avos de 
Macau, Mf IP POR1/3 + 3x30c da Guiné Mf IP POR1/3 + 4x30c de S. Tomé e Príncipe, Mf IP POR 1/3.

15.00

2496 ««« 1934 – General Carmona. Mf560, 40c violeta, papel liso. Valor de catálogo € 120.00. 15.00

2497 ««« 1935/41 – Tudo pela Nação. Mf 570/574. Série completa com goma original, sem sinal de char-
neira. Valor de catálogo € 255,00.

25.00

2498 «««/«« 1935/41 – Tudo pela Nação. Mf 570/574. Série completa. Selos de $25 e $40 com ligeiro sinal de 
charneira e restantes sem charneira. Valor de catálogo € 239,00.

24.00

2499 ««« 1935/41 – Tudo pela Nação. Mf 571/574. Série incompleta, falta selo de $25. Exemplares novos 
com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 233,00

25.00

2500 ««« 1937 – 4.º Centenário da Morte de Gil Vicente. Mf 577/78. Série completa em tiras horizontais de 
3 selos, com goma original, sem charneira. Valor de catálogo € 189,00.

20.00

2501 8 1938 – 5.º Congresso Internacional da Vinha e do Vinho. Mf582, 1$75 azul escuro. Bloco com 
seis selos (3x2). Valor de catálogo € 290,40.

20.00

2502 («) 1940 – Legião Portuguesa. Mf 583/590. Série completa, com goma não original. Valor de catá-
logo € 228,00.

25.00

2503 «««/(«) 1940 – Legião Portuguesa + Centenários da Fundação e Restauração de Portugal. Mf 583/590 
+ Mf 591/598. Duas séries completas. Exemplares com goma original e alguns com goma não 
original, sem charneira. Lote a ver.

40.00.

2504 ««« 1940 – Centenário da Fundação e da Restauração de Portugal. Mf 591/598. Série completa em 
QUADRAS com goma original sem charneira. Quadra de 1$00 com goma parcialmente espelha-
da e quadra de $80 com vestígios de óxido. Valor de catálogo € 380,00.

25.00

2505 * 1940 – Centenários da Fundação e da Restauração de Portugal. Mf596, $80. Par em sobrescrito 
de grandes dimensões circulado Torres Novas (15.08.40) para Santarém.

4.00

2506 «« 1940 - 1.º Centenário do Selo Postal. Mf 599/606. Série completa com muito ligeiro sinal de 
charneira. Valor de catálogo € 90,00.

10.00

2507 ««« 1940 – Centenário do Selo Postal. Mf 599/606. Série completa. Valor de catálogo € 150,00. 15.00

2508 FDC 1940 – 1.º Centenário do Selo Postal + Legião Portuguesa. FM 599/606. Série completa em so-
brescrito circulado de Lisboa (11.08.40) para Nova York (15.08.40), incluindo selo de 5c MF583. 
O catálogo especializado 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.

35.00

2509 Lote 1940 – Centenário do Selo Postal. Lote com 3 sobrescritos circulados para Santarém com selos 
de 25c, 35c, 50c e 1$00, Mf600, 601, 603 e 605. Lote a ver.

8.00

2510 ««« 1953 – Cavaleiro Medieval. Mf 763/777. Série completa. Valor de catálogo € 207,00. 20.00

2511 Lote 1953 – Cavaleiro Medieval. Lote com 4 sobrescritos circulados com selos da emissão de diver-
sas taxas. Lote a ver.

4.00

2512 8 1953 – Cavaleiro Medieval. Mf 763/777. Lote com dezenas de selos usados, isolados ou em 
múltiplos. Lote a ver.

12.00

2513 ««« 1953 – Centenário de Guilherme Gomes Fernandes + Cinquentenário do ACP + Centenário da 
Princesa Santa Joana. MF 780/785. As três séries completas em quadras. Valor de catálogo € 
252,00.

25.00



138

2514 «« 1953 - Centenário do Selo Postal Português. Mf 786/793. Série completa com muito ligeiro sinal 
de charneira. Valor de catálogo € 114,00.

12.00

2515 ««« 1953 — 1.º Centenário do Selo Postal Português. Mf 786/793. Série completa. Valor de catálogo € 191,00. 15.00

2516 ««« 1954/55 – Campanha de Educação Popular + Reis de Portugal da 1.ª Dinastia. Mf796/99 + Mf 
806/814. As duas séries completas. Valor de catálogo € 210,00.

20.00

2517 ««« 1955 — Reis de Portugal da 1.ª Dinastia. Mf 806/814. Série completa. Valor de catálogo € 80,00 8.00

2518 FDC 1955 – Centenário do Telegrafo Elétrico em Portugal. Mf 815/817 Série completa em FDC circu-
lado registado de Lisboa (16.09.55) para Kent / Inglaterra (20.09.55).

8.00

2519 ««« 1956 – Centenário do Nascimento do Prof. Ferreira da Silva. MF 819/820. Série completa em 
quadras. Valor de catálogo € 132,00.

12.00

2520 ««« 1957 – Almeida Garrett. Mf 827/830. Série completa. Valor de catálogo € 280,00. 28.00

2521 ««« 1957 – Almeida Garrett. Mf 827/830. Série completa. Valor de catálogo € 280,00. 28.00

2522 ««« 1858 – Lote com as 5 séries completas em quadras, emitidas no ano de 1958. MF 833/846. Valor 
de catálogo € 392.00.

38.00

2523 ««« 1955 – Reis de Portugal da 1.ª Dinastia. MF 806/814. Série completa em quadras. Valor de 
catálogo € 320,00.

30.00

2524 PGL 1962 – 8.º Centenário da Cidade de Tomar. Mf 881/882. Pagela com impressão do selo de 4$30 datada 
de 24/08/1961 e com a série emitida (selo de 3$50) com carimbo de 1.º dia de circulação (26.01.62).

20.00

2525 PGL 1962 – 8.º Centenário da Cidade de Tomar. Mf 881/882. Pagela com impressão do selo de 4$30 
datada de 24/08/1961.

20.00

2526 ««« 1963 – Campanha Mundial Contra a Fome. Mf906a, 1$00. Par vertical com goma original sem 
charneira, bordo de folha, impresso em papel creme. Valor de catálogo € 40,00.

12.00

2527 8 1966 – Europa CEPT. Mf 983/985. Série completa com os três valores com 18 dentes horizon-
talmente. Valor de catálogo € 100,00.

20.00

2528 ««« 1971 – Presidente Salazar. Mf1106a e 1108ª, 1E e 10E. Exemplares novos com goma original 
sem charneira em denteado 12. Valor de catálogo € 225,00.

22.00

2529 ««« 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

2530 BLC««« 1980 — Evocação da Primeira Emissão dos Açores e da Madeira. MF BLC 29/30. Os dois blocos 
com sobrecarga “CANADIAN PHILATELIC EXIBITHION / 13th TO 21st JUNE 1897”.

10.00

2531 («) 1941 – Costumes Portugueses. Mf 607/616. Série completa com goma não original. 20.00

2532 ««« 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. Mf 607/616. Série completa em pares, com goma original 
sem charneira. Pares de $04 e 1$75 com muito ligeiros pontos de óxido. Valor de catálogo € 460,00.

30.00

2533 ««« 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.

50.00

2534 «««/«« 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.

150.00

2535 ««« 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Félix Avelar Brotero. MF 640/643. Série completa em 
quadras. Valor de catálogo € 172,00.

18.00

2536 «« 1944 — Centenário do Nascimento de Félix Avelar Brotero. Mf 640/643. Lote com 7 séries com-
pletas. Alguns selos com pontos de óxido. Lote a ver. Valor de catálogo € 203,00.

8.00

2537 * 1945 – Navegadores Portugueses. Sobrescrito circulado registado de Torres Vedras (10.10.47) 
para a Áustria (17.10.47) com trânsito por Lisboa (11.10.47) e Genève (13.10.24), com série 
completa, MF 644/651.

15.00

2538 ««« 1945/47 – Navegadores Portugueses + Centenário da Padroeira + 8.º Centenário da Tomada de 
Lisboa aos Mouros + 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. Mf 644/51 + Mf673/76 + 
Mf 685/90 + Mf 691/94. Quatro séries completas. Valor de catálogo € 211,00.

22.00

2539 ««« 1945 – Castelos de Portugal. Mf 664/71. Série completa. Valor de catálogo € 265,00. 26.00

2540 ««« 1947 – Costumes Portugueses * 2.ª Emissão. Mf 677/84. Série completa. Valor de catálogo € 285,00. 28.00

2541 FDC 1947 – Costumes Portugueses * 2.ª emissão. Sobrescrito circulado registado de Lisboa 
(02.03.47) para os EUA (05.03.47) com série completa, MF 677/684.

20.00

2542 ««« 1949 – Fundação da Dinastia de Avis. Mf 705/712. Série completa. Valor de catálogo € 200,00. 20.00

2543 ««« 1949/58 – 75.º Aniversário da UPU + Centenário Nascimento Guerra Junqueiro + 2.º Congresso 
Nacional de Pesca + Centenário do Povoamento da Ilha Terceira + Centenário do Ministério das 
Obras Públicas + Rainha Santa Isabel e São Teotónio. Mf 715/18 + Mf 729/30 + Mf 731/32 + 
Mf737/38 + Mf 755/58 e Mf 835/38. Seis séries completas. Valor de catálogo € 222,50.

22.00

2544 ««« 1952 – Museu Nacional dos Coches. MF 741/748. Série completa em quadras. Valor de catálogo € 220,00. 22.00

2545 ««« 1952 – 8.º Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. Mf 751a, 1E azul escuro e cinzento. 
Valor de catálogo € 120.00.

15.00
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2546 «« 1952 – Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. Mf751a, 1$00 azul escuro e cinzento, em 
papel cartolina. Valor de catálogo € 80.00.

15.00

2547 ««« Portugal – 1985 – Mf 1683/1744. Ano incompleto em séries de 50 selos cada, faltando séries Mf 
1687/1690, 1692/1695, 1707/1708 e 1709/1728. Valor de catálogo € 4.845,00.

75.00

2548 ««« Portugal – 1987 – Mf 1786/1826. Ano incompleto em séries de 25 selos cada, faltando séries Mf 
1791/94, 1803/1806 e 1820/1823. Valor de catálogo € 2.047,50.

40.00

2549 ««« Portugal – 1988 – Mf 1827/1869. Ano incompleto em séries de 25 selos cada, faltando série Mf 
1829/1832. Valor de catálogo € 2.510.00.

50.00

2550 ««« Portugal – 1989 – Mf 1870/1915. Ano incompleto em séries de 25 selos cada, faltando série Mf 
1870/1876. Valor de catálogo € 2.460.00.

50.00

2551 ««« 1990 – Lote com 14 séries novas sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 95,40. 10.00

2552 ««« 1991 – Lote com 11 séries novas sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 83.90. 8.00

2553 ««« Portugal * 1991 – Mf 1978/2043. Ano incompleto em séries de 25 selos cada, faltando as séries 
Mf1978/81, 2003/2006, 2007/2010, 2026/2028, 2030/2033 e 2034/2037. Valor de catálogo € 1.927,50.

50.00

2554 FDC 1991/92 – Museu do Automóvel Antigo. Caramulo e Oeiras. Mf2034/39 + Mf2065/70. As duas 
séries completas em dois FDC’s, incluindo os selos do bloco. Pouco vulgar.

5.00

2555 ««« 1992 – Lote com 14 séries novas sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 84.90. 8.00

2556 ««« Portugal * 1992 – Mf 2044/2115. Ano incompleto em séries de 25 selos cada, faltando apenas 
as séries Mf2057/60, 2065/70 e 2106/2113. Valor de catálogo € 2.050,00.

50.00

2557 ««« 1992 – Ourivesaria Portuguesa * Tesouros Reais (2.º grupo). Mf2055a, 125. Exemplar com tarja 
fosforescente amarela. Valor de catálogo € 30,00.

10.00

2558 CRT 1992 — 500 Anos da Descoberta da América * Cristóvão Colombo. Carteira com os 18 sobrescri-
tos + blocos de Portugal, Espanha, Itália e EUA. Edição numerada. Exemplar n.º 262.

6.00

2559 ««« 1993 – Selo sem taxa. Mf2118 + Mf2218a. Lote composto com duas meias folhas de 25 selos 
cada em denteados 12x12 ¾ e 13 ½. Valor de catálogo € 175,00.

20.00

2560 FDC 1995 – Natal. Mf2319, 80$00, sem legenda Portugal. Lote com 15 FDC’s, com carimbos do Porto 
e Lisboa. 

5.00

2561 ««« Portugal * 1997 – Mf 2390/2461. Ano incompleto em séries de 25 selos cada, faltando apenas 
as séries Mf2390/2397, 2400/2403 e 2416/2419. Valor de catálogo € 1.642,50.

40.00

2562 ««« Portugal * 1998 – Mf 2462/2559. Ano incompleto em séries de 25 selos cada, faltando apenas as 
séries Mf 2501/2506, 2507/2512, 2527/2532, 2535/2538 e 2551/2554. Valor de catálogo € 1.702,50.

40.00

2563 ««« Portugal * 1999 – Mf 2561/2637. Ano incompleto em séries de 25 selos cada, faltando apenas 
as séries Mf 2575/2576 e 2591/2596. Valor de catálogo € 2.280,00.

50.00

2564 ««« Portugal * 2002 – Mf2834/2921. Ano incompleto em séries de 25 selos cada, desde Mf2834 a 
Mf2866 e em 12 séries de Mf2869 a 2921, faltando séries Mf2891/2898 e 2901/2904. Valor de 
catálogo € 1.766,60.

40.00

2565 8 2002 – Selo sem taxa * SIMBOLO DO EURO. Mf2842a, azul e vermelho. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações com a legenda “2004”. Valor de catálogo € 50,00.

10.00

2566 ««« Portugal – 2003 – Mf 2926/3052. Ano incompleto em séries de 12 selos cada, faltando séries Mf 
2980/84 e 2995/97. Valor de catálogo € 1.165,20.

25.00

2567 ««« Portugal * 2004 – Mf3064/3196. Ano incompleto em séries de 12 selos cada com exceção 
séries Mf3064/65 e 3075/78 em blocos de 6 selos, faltando séries Mf 3079/3097, 3100/3102, 
3103/3110, 3112/3121 e 3183/3192. Valor de catálogo € 1.146,60.

25.00

2568 ««« Portugal * 2005 – Mf3198/3361. Ano completo em séries de 12 selos cada. Valor de catálogo 
€ 1.428,40.

35.00

2569 ««« Portugal * 2006 – Mf3363/3491. Ano completo em séries de 12 selos cada, incluindo ainda 10 
selos Corporate da Fundação Calouste Gulbenkian. Valor de catálogo € 1.688,00.

50.00

2570 ««« Portugal – 2007 – Mf 3493/3598. Ano incompleto em séries de 12 selos cada. Valor de catálogo 
€ 720,00.

15.00

2571 ««« 2006/2007 – Selos Corporate. Águas de Portugal e EDP. Lote composto por 12 selos cada 
Mf3387a e 12 selos Mf3535a. Valor de catálogo € 384,00.

30.00

2572 ««« 2007 – Sector Corticeiro. Mf3655, €1,00. Bloco com 4 selos. Valor de catálogo € 32,00. 5.00

2573 ««« 2006 – Flores da Madeira. Mf3371 + 3371a. 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

2574 ««« 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

2575 ««« 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
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2576 ««« 2007 – Sector Corticeiro. Mf3655a, €1,00 com vinheta promocional do GRUPO AMORIM. Valor 
de catálogo € 75,00.

20.00

2577 ««« 2008 – Funchal 500 Anos - Madeira. Selos corporativos. Mf 3671a, €0,30. Par vertical com as 
vinhetas. Valor de catálogo € 10.00.

5.00

2578 ««« 2009 – Bicentenário do Nascimento de Charles Darwin. Selos corporativos. Mf 3803a, €0,32. Par 
vertical com as vinhetas. Valor de catálogo € 10.00.

5.00

2579 ««« 2009 – Os selos e os Sentidos. Selos corporativos. Mf 3890a, €0,32. Par horizontal com as 
vinhetas. Valor de catálogo € 10.00.

5.00

2580 ««« 2009 – Centenário da República * Mulheres da República. Selos corporativos. Mf 3896a, €0,32. 
Par vertical com as vinhetas. Valor de catálogo € 10.00.

5.00

2581 ««« 2010/2014 – Selos corporativos: Bustos da República / Portugal 2010 + Natal + O Café / Delta. 
Lote com 3 selos Mf3987, 4399A e 4505A. Valor de catálogo.

3.00

2582 ««« 2010 – Centenário da República * História da Liberdades. Selos corporativos. Mf 4027a, €0,32. 
Par vertical com as vinhetas. Valor de catálogo € 10.00.

5.00

2583 ««« 2011 – Centenário do Crédito Agrícola. Selos corporativos. Mf 4064a, N20g. Par vertical com as 
vinhetas. Valor de catálogo € 8.00.

4.00

2584 ««« 2012 – Fado – Património da Humanidade (2.º Grupo). Selos corporativos. Mf 4270a, €1,00. Par 
vertical com a vinheta. Valor de catálogo € 8,00.

4.00

2585 ««« 2013 – Natal. Selos corporativos. Mf 4399a, € 0,80. Par vertical com a vinheta. Valor de catálogo 
€ 6,00.

3.00

2586 ETQ/FDC 1991 – Espigueiro * Norte de Portugal. Mf ETQ3. Lote com 4 sobrescritos circulados registados 
do Porto, Lisboa, Faro e Coimbra em 15.11.91 (1.º dia de circulação), com etiquetas de 290$00.

10.00

2587 ETQ/* 1991 – Espigueiro * Norte de Portugal. Mf ETQ3. Lote com 8 sobrescritos circulados de Faro em 
15.11.91, um deles registado, com etiquetas das taxas de 23$00, 35$00, 60$00, 75$00, 80$00, 
95,00, 110$00 e 290.00.

10.00

2588 ETQ/* 1992 – Espigueiro * Norte de Portugal, com pontos de leitura ótica. Mf ETQ4. Sobrescrito circula-
do registado de Faro (08.10.92) para a Austrália (19.10.92), com etiqueta de 370$00.

10.00

2589 ETQ/* 1992 – Espigueiro * Norte de Portugal, com pontos de leitura ótica. Mf ETQ4. Lote com 10 
sobrescritos circulados de Faro em 08.10.92 com etiquetas das taxas de 14$00, 25$00, 35$00, 
45$00, 46$00, 60$00, 65$00, 66$00, 80$00 e 120$00.

20.00

2590 ETQ/FDC 1995 – 1995 – Brinquedos Populares. Mf ETQ8. Sobrescrito circulado registado em Faro 
(15.02.95) com etiqueta de 230$00. Acompanha talão de registo e etiqueta com recibo.

6.00

2591 ETQ 1997/2008 – Lote com 5 etiquetas, sem impressão do valor: ETQ12, 22, 26, 40 e 44. 6.00

2592 ETQ 1996 – Brinquedos Populares * Passarinho. Mf ETQ12. Sobrescrito circulado registado de Lis-
boa (18.12.96) para Faro com etiqueta 245$00.

5.00

2593 ETQ/FDC 1996 – Brinquedos Populares * Passarinho * Feliz Natal. Mf ETQ12A. Sobrescrito circulado 
registado de Lisboa (18.12.96) para Faro com etiquetas de 45$00 e 200$00.

8.00

2594 ETQ 1997/2009 – Lote com 5 tiras de duas etiquetas, sem impressão do valor: ETQ13, 22, 24, 35 e 47. 8.00

2595 ETQ 1999/2017 – Dinossáurios em Portugal + Animais Domésticos + Ano Internacional Entendimento 
Global + Ano Internacional do Turismo. ETQ19 (4) + ETQ33 (2) + ETAQ34 (2) + ETQ72 (3) + 
ETQ73 (3). Lote com 14 etiquetas sem valor impresso.

10.00

2596 ETQ 2000/2009 – Lote com 12 etiquetas diferentes sem impressão da taxa. 8.00

2597 ETQ 2002/2008 – Símbolo do Euro + Ano Internacional do Bombeiro Voluntário. ETQ24 + ETQ43. 
Lote com duas tiras com duas etiquetas, com a primeira de cada tira com impressão de teste e 
a segunda sem impressão.

8.00

2598 ETQ 2004 — UEFA “Euro 2004”. Máquina CROUZET. Mf ETQ28. Lote com duas séries completas para o 
correio ordinário e correio azul, impressas a preto e violeta, com legenda adicional “TEST”.

20.00

2599 ETQ 2011/2016 – 112 Número Europeu de Emergência + Ano Internacional das Cooperativa + Ano 
Internacional da Energia Sustentável + 150 Anos do Comité da CVP + Ano do Entendimento 
Global. Mf58, 59, 61, 65 e 72. Lote com 5 etiquetas de teste.

10.00

2600 BLC««« 1940 - Legião Portuguesa. Mf BLC1. Exemplar com goma original sem charneira. Valor de ca-
tálogo € 1.200,00.

120.00

2601 BLC««« 1940 - Legião Portuguesa. Mf BLC1. Exemplar com goma original sem charneira. Valor de ca-
tálogo € 1.200,00.

75.00

2602 * 1940 – Centenários da Fundação e Restauração de Portugal. Sobrescrito circulado em Lisboa 
(19.08.41) com o bloco completo, MF BLC2.

30.00

2603 BLC««« 1940 – Centenários da Fundação e da Restauração de Portugal. Mf BLC2. Exemplar com goma 
original sem charneira. Valor de catálogo € 545,00.

60.00

2604 BLC««« 1940 - Centenários da Fundação e Restauração de Portugal. Mf BLC2 com goma original sem 
sinal de charneira. Valor de catálogo € 545,00.

50.00

2605 BLC««« 1940 - 1.º Centenário do Selo Postal. Mf BLC3. Valor de catálogo € 240,00. 25.00



141

2606 BLC«« 1940 – Centenário do Selo Postal. Mf BLC3. Exemplar com goma original e charneira. Valor de 
catálogo € 145,00.

15.00

2607 BLC««« 1941 - Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF BLC4. Valor de catálogo € 425,00. 40.00

2608 BLC«« 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. Mf BLC4. Exemplar com goma original e charneira. 
Valor de catálogo € 230.00.

25.00

2609 BLC«« 1944 – 3.ª Exposição Filatélica Portuguesa. Mf BLC5. Exemplar com goma original e charneira. 
Valor de catálogo € 65,00.

8.00

2610 BLC8 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF BLC4. Valor de catálogo € 230,00. 25.00

2611 BLC««« 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Mf BLC6. Exemplar com goma original 
sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 115,00.

12.00

2612 BLC««« 1945 – Navegadores Portugueses. Mf BLC7. Exemplar com goma original sem sinal de charnei-
ra. Valor de catálogo € 100,00.

12.00

2613 BLC««« 1945 - Presidente Carmona. Mf BLC8. Valor de catálogo € 410,00. 40.00

2614 BLC««« 1945 - 1.º Centenário da Escola Naval. Mf BLC9. Lote com dois blocos impressos em tipos de 
papel diferentes: branco e creme. Não catalogado nesta cor.

30.00

2615 BLC«« 1945 – 1.º Centenário da Escola Naval. Mf BLC9. Exemplar com goma original com sinal de 
charneira. Valor de catálogo € 51,00.

5.00

2616 BLC««« 1945 - 1.º Centenário da Escola Naval. Mf BLC9. Valor de catálogo € 85,00. 9.00

2617 BLC««« 1946 - Castelos de Portugal. Mf BLC10. Valor de catálogo € 340,00. 35.00

2618 BLC««« 1946 – Castelos de Portugal. Mf BLC10. Exemplar com goma original sem sinal de charneira. 
Valor de catálogo € 340,00.

34.00

2619 BLC«« 1946 – 1.º Centenário do Banco de Portugal. Mf BLC11. Exemplar com goma original com sinal 
de charneira. Valor de catálogo € 155,00.

15.00

2620 BLC««« 1946 - 3.º Centenário da Proclamação da Padroeira de Portugal. Mf BLC12. Lote com 9 blocos 
com goma original sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 1.215,00.

90.00

2621 BLC««« 1946 – 3.º Centenário da Padroeira de Portugal. Mf BLC12. Exemplar com goma original sem 
sinal de charneira. Valor de catálogo € 135,00.

15.00

2622 BLC««« 1941 - Costumes Portugueses * 2.ª emissão. MF BLC13. Valor de catálogo € 520,00. 50.00

2623 BLC«« 1947 – Costumes Portugueses * 2.ª emissão. Mf BLC13. Exemplar com goma original com sinal 
de charneira. Valor de catálogo € 285,00.

28.00

2624 BLC««« 1949 - Fundação da Dinastia de Avis. Mf BLC14. Lote com 3 blocos numerados no canto inferior 
esquerdo com os n.ºs 2, 3 e 4. Exemplares com goma original sem sinal de charneira. MB. Valor 
de catálogo € 450,00.

45.00

2625 BLC««« 1949 – Fundação da Dinastia de Avis. Mf BLC14. Exemplar com goma original sem sinal de 
charneira. Valor de catálogo € 150,00.

15.00

2626 BLC* 1949 – Fundação da Dinastia de Avis. Mf BLC14 em sobrescrito circulado registado de Lisboa 
(25.09.50) para a Dinamarca. Pouco vulgar.

25.00

2627 BLC««« 1980 — Evocação da Primeira Emissão dos Açores e da Madeira. MF BLC 29/30. Os dois blo-
cos com sobrecarga “500th ANNIVERSARY OF THE DISCOVERY OF AMERICA SOUVENIR / 
Aniversary of Scouting”.

10.00

2628 CRT 2000 — O Século XX em selos. Mf CRT116A. Lote com 3 cadernetas. Valor de catálogo € 240,00 15.00

2629 BLC««« 1998 – Expo’98 * Oceanos + Expo’98 + Expo’98 * Pavilhões. Lote composto por duas carteiras 
contendo os blocos Mf193A, 198A e 200A. Valor de catálogo € 100,00.

20.00

2630 CRT 1998 — Expo’98. Lote com 4 carteiras com os selos comemorativos. 5.00

2631 CRT 1996 — Centenário das Campanhas Oceanográficas do Rei D. Carlos I e Príncipe Alberto. Emis-
são conjunta Portugal — Mónaco. CE 2321/2322. Lote com duas carteiras com os selos dos 
dois países e FDC.

5.00

2632 FM««« 1984 — Centenário do Jardim Zoológico de Lisboa. Mf FM2. Lote com 9 folhas. Valor de catálogo 
€ 585,00.

30.00

2633 FM««« 1987 — Faróis da Costa Portuguesa. Mf FM6. Lote com 7 folhas. Valor de catálogo € 350,00. 20.00

2634 FM««« 2011 – Centenário do Crédito Agrícola. Mf FSC13. Valor de catálogo € 120,00. 15.00

2635 SM 2000 – UNICEF. Mf SM25. Sobrescrito-moeda com série completa e moeda alusiva à Unicef de 
200$00, bimetálica. Valor de catálogo € 45,00.

10.00

2636 («) 1898 – Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Mf POR 1/6. 
Série completa com goma não original e sem goma o selo de 200 reis. Valor de catálogo € 310,00.

25.00

2637 «« 1904 – Porteado. Emissão regular. Mf POR 7/13. Série completa com goma original, com leve 
charneira. Valor de catálogo € 160,00.

20.00

2638 ««« 1911 — Porteado. Emissão regular. Selos de 1904, com sobrecarga REPUBLICA. MF POR14, 5 
reis castanho. Folha completa com 28 selos. MB. Valor de catálogo € 70,00.

10.00
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2639 ««« 1915 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Mf POR24, 3c verde, papel porcelana, 
denteado 11 ¾, com goma vidrada. Folha completa com 28 selos, com zonas soltas. Valor de 
catálogo € 252,00.

20.00

2640 «« Porteado * Valor ladeado de ramos. Mf POR64, 5E amarelo laranja, denteado 14. Lote com dois 
selos em tonalidades de cor diferentes. Valor de catálogo € 41,60.

8.00

2641 8 Porteado * Valor ladeado de ramos. Mf POR64, 5E amarelo laranja, denteado 14. Quadra usada 
e com obliteração manuscrita. Valor de catálogo € 66,00.

10.00

2642 Lote 1925 – Imposto Postal * Monumento ao Marquês de Pombal. Lote com 3 cartas circuladas para 
Santarém com selos tipo Ceres de 40c chocolate, Mf283 e selos do imposto postal de 15c tipo 
Mf IP18 (Efígie), IP19 (Plano) e IP20 (Monumento).

15.00

2643 «« 1890 – Porte Franco. Cruz Vermelha Portuguesa. Cruz da Convenção de Genebra. Mf CVP1, 
carmim e preto, papel pontinhado vertical espesso, denteado 13x12 ¾. Exemplar com aderên-
cias, sem reparações e com dois pontos de óxido e com boa cor. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 117,00.

20.00

2644 « 1916 – Porte Franco. Cruz Vermelha Portuguesa. Cruz da Convenção de Genebra, com sobre-
carga “COMISSÃO PORTUGUESA DE PRISIONEIROS DE GUERRA”. Mf CVP2, rosa e preto. 
Exemplar sem goma, com a sobrecarga INVERTIDA. Valor de catálogo € 242,00.

25.00

2645 « 1916 – Porte Franco. Cruz Vermelha Portuguesa. Cruz da Convenção de Genebra, com sobre-
carga “COMISSÃO PORTUGUESA DE PRISIONEIROS DE GUERRA”. Mf CVP2, rosa e preto. 
Exemplar sem goma, com a sobrecarga DESLOCADA. Valor de catálogo € 195,00.

20.00

2646 ««/« 1927/32 – Porte Franco. Cruz Vermelha Portuguesa. Selos do 4.º Centenário do Nascimento de 
Luís de Camões. Mf CVP 5/10 + CVP11/16 + CVP35/40. Lote com 3 séries de 1927 e 1932 com 
goma original e charneira e 1928 sem goma. Valor de catálogo € 42,90.

5.00

     Açores e Distritos Postais

2647 8 Açores – Percursores * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis verde amarelo, com margens 
de luxo, e corte no bordo superior obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 4.3.4, batido a 
preto “48 – ANGRA”. Exemplar com pequeno corte no bordo superior. Valor de catálogo € 170,00.

20.00

2648 ««/« 1868 – D. Luís I, fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Mf3, 
4,6, 20 reis sem goma + 50 reis com goma e charneira e dois pontos de óxido + 100 reis com 
goma e charneira. Valor de catálogo € 950,00.

75.00

2649 8 1968 – D. Luís I, fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. 
Mf6, 100 reis lilás malva. Exemplar usado com duas margens normais e duas de luxo. Valor de 
catálogo € 240,00.

24.00

2650 («) 1871/80 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente, com sobrecarga AÇORES. Lote com 23 
selos novos, com gomas em diversos estados, original, não original e sem goma. Lote a ver. 
Valor de catálogo € 1.960,00.

100.00

2651 («) 1868/70 – D. Luís I, fita curva, denteados. Mf7 (2), 8, 10, 11, 14 e 15, 5 reis, 10 reis, 25 reis, 50 reis, 
120 reis e 240 reis. Exemplares com goma não original, ou sem goma. Valor de catálogo € 1.510,00.

140.00

2652 8 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Mf 29 e 31. 
Lote com 3 selos: dois de 10 reis em verde amarelo e verde azul, denteado 12 ¾ + 150 reis amarelo em 
denteado 13 ½. Exemplares usados, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 525,00.

40.00

2653 («) 1880/1 – D. Luís I, de perfil. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, tipo C. Mf32, 5 reis, preto, 
denteado 12 ¾, tipo I, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo com goma não original, com boa cor, 
sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 25,00.

8.00

2654 («) 1880/81 – D. Luís I, de perfil. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Mf33, 25 reis azul 
cinzento, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma não original e denteado inferior farpeado. 
Valor de catálogo € 120,00.

12.00

2655 8 1880/81 – D. Luís I, de perfil. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Mf 32/35, série 
co0mpleta em denteado 12 ¾, papel liso. Exemplares usados, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 140,00.

14.00

2656 R« Reimpressões de 1905 * 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf 48/50. Série completa em denteado 
13 ½. Valor de catálogo € 96,00.

20.00

2657 ««/(«) 1885 – D. Luís I, fita direita. Nova cor e valor. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, 
tipo D. Série completa: Mf58, 20 reis carmim, denteado 13 ½, papel porcelana com goma não 
original e dois pontos de óxido no verso + Mf59, 1000 reis preto, denteado 13 ½, papel liso, com 
goma original e charneira. Valor de catálogo € 365,00.

35.00

2658 8 1885 – D. Luís I, fita direita. Nova cor e valor. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, 
tipo D. Série completa: Mf58, 20 reis carmim, denteado 12 ¾, papel porcelana + Mf59, 1000 reis 
preto, denteado 13 ½, papel liso. Exemplares usados. Valor de catálogo € 310,00.

25.00

2659 ««/« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Selos do Continente 
com sobrecarga AÇORES e sobrecarga REPUBLICA. Mf 143/148. Série completa com um selo 
sem goma. Valor de catálogo € 100,00.

10.00

2660 « 1922/23 — Ceres. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. MF149, ¼ c sépia, denteado 
15x14, papel pontinhado. Par vertical com a sobrecarga INVERTIDA.

6.00
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2661 «« 1929/30 – Ceres, com sobretaxa. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Lote composto por 
dois pares e um selo isolado. Mf283, 2 s/ 60C em denteado 15x14 + dois Mf284, 10 s/ 25C + Mf286, 15 
s/ 25C, pares horizontais cada um deles com um selo com algarismo afastado. Valor de catálogo € 90,00.

15.00

2662 8 1918/21 – Ceres + Ceres, com sobretaxa. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES. Lote 
composto por 12 selos: 4 em papel cartolina Mf166, 2c laranja 15x14 (2) e 12x11 ½ (1) e Mf177, 
6c lilás rosa + Mf282/287. 

8.00

2663 «« 1921/22 – Encomendas Postais * Comércio e Indústria. Selos do Continente com sobrecarga 
AÇORES. Mf EP 1/17. Série completa com goma original e charneira. Valor de catálogo € 115,00.

22.00

2664 8 Angra * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf 1/12. Série completa em usado, em denteado 
12 ¾, com exceção selo de 100 reis em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 275,00.

25.00

2665 («) Angra * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf9, 100 reis castanho s/ amarelo, papel porcela-
na, denteado 13 ½. Exemplar com goma não original, sem defeitos nem reparações. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 49,00.

8.00

2666 * Horta. 1898 – D. Carlos I Mouchon. Lote com dois sobrescritos: um com selo Mf29, 50 reis ultra-
mar 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).

20.00

     Madeira e Funchal

2667 ««/« 1868 – D. Luís I, fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA. Lote 
com dois selos: Mf2, 50 reis com margens largas, goma original e charneira + Mf4, 100 reis com 
margens largas a normais sem goma. Valor de catálogo € 690,00.

60.00

2668 « 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.

25.00

2669 8 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA. Sobrecarga tipo 
C. Mf23, 150 reis azul, papel liso, denteado 13 ½, cunho I. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 260,00.

25.00

2670 «/(«) 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA. Mf 27/28. Lote 
com 3 selos: Mf27, 10 reis em verde amarelo e verde-azul, denteado 12 ¾, papel liso + Mf28, 50 
reis azul, denteado 13 ½, papel liso. Valor de catálogo € 500,00.

40.00

2671 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 den-
teado 13 ½ e 12 ¾, papel liso. Valor de catálogo € 410,00.

35.00

2672 («) Funchal * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf 1/12. Série completa com goma não original 
na maioria dos selos, em denteado 12 ¾, com exceção selos de 10, 15 e 150 reis em denteado 
13 ½. Valor de catálogo € 390,00.

35.00

     Ultramar

2673 ««/(«) 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.

30.00

2674 CRT Ultramar. 1952 — Porteado. Emissão regular. Novo tipo. Carteira com todas as séries emitidas 
para as colónias de Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Índia, Macau 
e Timor, num total de 48 selos. Rara.

15.00

     Angola

2675 FRG 1890 – Selos ficos de recurso. Pequeno fragmento de jornal com selo fico de recurso batido a 
preto de “JORNAES / 2 ½ reis”, tipo pequeno, obliterado com carimbo de dupla oval “DIRECÇÃO 
DOS CORREIOS / PROVÍNCIA DE ANGOLA”.

15.00

2676 8 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf30c, 50 reis azul claro, papel pontinhado vertical, den-
teado 13 ½. Exemplar usado sem defeitos nem reparações, com grande charneira e aderências, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 80,00.

15.00

2677 8 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF25b, 29c e 30c, 5, 25 e 50 reis em papel pontinhado 
vertical, denteado 13 ½. Selo de 5 reis com transparência. Valor de catálogo € 90,00.

15.00

2678 («) 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF35a e 36a, 200 e 300 reis em papel porcelana, den-
teado 13 ½. Exemplares com goma não original. Valor de catálogo € 84,00.

16.00

2679 8 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf 25/36. Série completa em usada. Valor de catálogo 
€ 190,00.

25.00

2680 8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF59 + 59a, 400 s/ 5 reis preto, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Lote com dois selos, um do tipo I e outro do tipo II. Valor de catálogo € 103,00.

20.00

2681 « 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf60a, 400 s/ 20 reis rosa, tipo II, denteado 12 ¾, pa-
pel porcelana. Exemplar sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 250,00.

40.00



144

2682 « 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Mf60a, 400 s/ 20 reis rosa, denteado 12 ¾, papel por-
celana, tipo II. Exemplar novo sem goma com dois dentes mais curtos. Valor de catálogo € 250,00.

25.00

2683 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.

25.00

2684 8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF61 + 61a, 400 s/ 25 reis violeta, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Lote com dois selos, um do tipo I e outro do tipo II (com ligeira transparência). 
Valor de catálogo € 80,00.

12.00

2685 * 1902 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF77, 50 reis azul em sobrescrito 
circulado de Mossâmedes para Nova York, com trânsito por Lisboa (07.06.12) para pagar o porte 
simples para cartas com o peso até 15g para os EUA. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
transportado pelo Paquete ZAIRE II.

20.00

2686 PI 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Mf105, 10 reis verde em 
postal ilustrado circulado de Moçamedes (21.03.14) para Lisboa (19.04.14), pelo paquete LOANDA.

10.00

2687 * 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Sobrescrito circulado de Luanda 
(10.10.21) para Santarém (05.11.21) com selo de 300 reis preto s/ azul, Mf112 correspondente ao porte 
de 30c na moeda republicana, para pagar o porte simples para cartas remetidas para Portugal com peso 
até 20g. Tabela aprovada pelo Decreto nº 27 de 11.07.1921 do Alto Comissário da República.

25.00

2688 «« 1914 – Ceres. Mf 142/157. Série completa com goma original e charneira. Selos de 1E com 
vestígios de óxido. Valor de catálogo € 96,00.

15.00

2689 8 1925/26 – Ceres. Novas cores e valores. Mf 212/221. Série completa usada. Selo de 20E com 
ligeiro defeito. Valor de catálogo € 225,00.

30.00

2690 ««/« 1932 – Ceres. Novo tipo. Mf 228/246. Série completa. Exemplares com misto de goma original 
com charneira, goma não original e sem goma. Lote a ver. Valor de catálogo € 155,00.

15.00

2691 «« 1938 – Primeira Viagem Presidencial às Colónias. MF 276/78. Série completa. Valor de catálogo € 117,00. 22.00

2692 «« 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).

20.00

2693 «« 1947 – Globo Terrestre contornado por aviões. Mf 306/310. Série completa. Valor de catálogo € 19,00. 5.00

2694 «««/«« 1949 – Globo Terrestre Contornado por Aviões. Mf 306/310. Série completa em quadras. Os se-
los superiores com sinal de charneira e os inferiores sem charneira. Valor de catálogo € 102,00.

20.00

2695 * 1951 – Aves de Angola. Lote de dois sobrescritos circulados com selos da emissão de 2,50, 3,00 
e 5,00Ags e selo de 6Ags de Nossa Senhora de Fátima.

12.00

2696 8 1951 – Aves de Angola. Mf349, 50Ags (papagaio). Quadra usada. Valor de catálogo € 128,00. 20.00

2697 « 1947 – Correio aéreo * Emblema dos CTT. Mf CA11, 13 e 15, 2,00Ags + 3,50Ags + 6,00Ags. 
Exemplares novos sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 220,00.

25.00

2698 8 1947 – Correio aéreo. Emblema CTT. Mf CA17, 10,00 Ags verde-azul. Exemplar usado. Valor 
de catálogo € 175,00.

20.00

2699 BLC8 1948 – Tricentenário da Restauração de Angola. Mf BLC1. Bloco usado, obliterado com carimbo 
comemorativo do Tricentenário. Valor de catálogo € 130.00.

25.00

2700 BLC««« 1950 – 1.ª Exposição Filatélica de Angola. Mf BLC2. Exemplar com goma original sem charneira. 
Valor de catálogo € 45,00.

10.00

     Congo

2701 8 1894 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf 1/13. Série completa em estado de usado, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 135,40.

25.00

2702 PI 1898 – D. Carlos I Mouchon. Mf14, 2 ½ reis, cinzento. Quatro selos em postal ilustrado circulado 
de Ambrizete (20.12.10) para Lisboa (13.01.11) com trânsito por Luanda (23.12.01 – erro datador).

12.00

2703 « 1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmen-
te a verde. MF122, 75 reis carmim. Selo com a sobrecarga “PROVISORIO” deslocada.

10.00

2704 « 1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. MF124, 115 s/ 2 ½ reis + MF128, 130 s/ 75 reis. Duas folhas completas com 28 selos. 
Valor de catálogo € 201,60.

25.00

     Cabo Verde

2705 « 1877 – Coroa. Mf3b, 20 reis bistre, papel liso fino, denteado 13 ½. Folha completa com 28 selos, 
em estado de novo, sem goma, sem reparações, com início de separação de selos entre a 1.ª e 
2.ª linha, afetando apenas a margem e o primeiro selo. Valor de catálogo € 95,00.

20.00

2706 8 1877 – Coroa. MF6a, verde amarelo, denteado 12 ¾, papel liso. Valor de catálogo € 135,00. 25.00

2707 « 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 ligeira-
mente o 1.º selo. Valor de catálogo € 336,00.

55.00
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2708 ««« 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.

95.00

2709 ««« 1877 – Coroa. MF9, 300 reis castanho, papel liso, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, 
com denteado farpeado. Valor de catálogo € 392,00.

40.00

2710 ««/8 1877 – Coroa. MF 1/9. Série completa. Selo de 50 reis usados e restantes novos. Valor de ca-
tálogo € 393,00.

45.00

2711 ««« 1881/85 — Coroa. Mf13, 40 reis amarelo. Quadra, bordo de folha, com selos não denteados, 
com goma original e algumas aflorações de óxido no verso.

15.00

2712 «/(«) 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.

20.00

2713 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 nem defeitos 
significativos, nem reparações. Valor de catálogo € 128,00.

15.00

2714 ««/(«) 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf 24/36. Série completa, com diversos papeis e dentea-
dos. Exemplares com goma original e charneira e também alguns com goma não original. Selo 
de 150 reis com ligeiros pontos de óxido. Valor de catálogo € 362,00.

45.00

2715 ««/« 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Mf 37/51. Série completa. Série mista com selos com goma 
original e charneira e selos sem goma. Valor de catálogo € 180,00.

25.00

2716 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Mf 61/70. Série incompleta em estado de 
usado incluindo selos de 65 s/ 20 reis em tipo I e II e selos de 115 s/ 150 reis em denteados 12 
¾ e 13 ½. Valor de catálogo € 146,00.

25.00

2717 * 1903 – D. Carlos I Mouchon. MF78, 25 reis carmim rosa. Dois selos em sobrescrito circulado de 
S. Vicente (24.02.10) para Chicago.

25.00

2718 «« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Mf88, 10 reis 
verde amarelo. Exemplar novo sem reparações com vinco horizontal e SOBRECARGA INVER-
TIDA. Não catalogada.

10.00

2719 PI 1926 – Ceres. MF194, 1E azul escuro, papel porcelana, denteado 12x11 ½ em bilhete-postal 
circulado de S. Vicente (??.??.28) para Chicago para pagar o porte de bilhetes-postais simples 
($96) e excesso de porte ($04).

15.00

2720 ««/(«) 1926 – Ceres. Novas cores e valores. Mf 189/197. Série completa, com goma original e charneira, 
com exceção selos de 60c sem goma e selo de 1E com goma não original. Valor de catálogo € 162,00.

30.00

2721 * 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.

12.00

2722 8 1939 – Segunda Viagem Presidencial às Colónias. Mf 236/238. Série completa em estado de 
usada. Valor de catálogo € 120,00.

20.00

2723 FDC 1948 – Império Colonial Português e Ceres, papel filigranado, com sobretaxa. Mf 239/240. Série 
completa em sobrescrito circulado na Praia (31.05.48). Sobrescrito do 1.º dia de circulação.

15.00

2724 FDC 1948 – Império Colonial Português, com sobretaxa. Mf 254/259. Série completa em sobrescrito 
circulado na Praia (31.05.51). Sobrescrito do 1.º dia de circulação.

15.00

2725 ««« 1968/74 — Instalação de Dessalinização do Mindelo + Viagem Presidencial. Mf326 + Mf348. 
Séries completas em folhas de 50 e 100 selos respetivamente. Valor de catálogo € 250,00.

12.00

2726 ««« 1974 — Instalação de Dessalinização do Mindelo. Mf348. Folha completa com 100 selos. Valor 
de catálogo € 200,00.

8.00

2727 * 1961/67 – Escudo de Armas de Cabo Verde + Imposto Postal * Assistência * Rainha Santa Isa-
bel. Novo Tipo. Sobrescrito circulado de S. Vicente (28.12.71) para a Praia ((12.01.71), com par 
de selos de $15 Mf293 + selo do imposto postal de 30c Mf IP9.

10.00

     Guiné

2728 («) 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, som sobrecarga “GUINÈ” grande. Mf 19/23. Séries comple-
tas em denteado 12 ¾ e 13 ½. Exemplares com goma não original. Valor de catálogo € 85,00.

15.00

2729 « 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Mf50, 15 reis castanho. Folha completa com 28 selos. Valor 
de catálogo € 210,00.

20.00

2730 « 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Mf50, 15 reis castanho. Folha completa com 28 selos. Valor 
de catálogo € 210,00.

20.00

2731 «« 1886 – D. Luís I. Mf32, 200 reis, lilás cinzento, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar com 
goma original espelhada sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 100,00.

20.00

2732 «« 1938 – Império Colonial Português. Mf 223/240. Série completa com goma original e charneira. 
Valor de catálogo € 110,00.

22.00

2733 * 1946 – 5.º Centenário da Descoberta da Guiné. Mf242, $50 (Nuno Tristão) em sobrescrito circu-
lado de Bissau (12.12.47) para Lisboa (23.12.47). Utilização tardia do carimbo comemorativo da 
emissão (um ano depois).

8.00
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2734 BLC8 1948 – Motivos da Guiné. Mf BLC2. Exemplar usado. Valor de catálogo € 200,00. 35.00

2735 « 1919 – Porteado. Emissão regular. Tipo de 1904 com a sobrecarga REPUBLICA tipografada lo-
calmente. Mf POR24, 50 reis castanho cinzento. Folha completa com 28 selos, sem goma como 
emitidos. Valor de catálogo € 140,00.

25.00

     Índia

2736 «« 1871 – Nativos. Tipo I. MF1, 1º reis, preto, papel fino. Selo com aflorações de óxido. Valor de 
catálogo € 900,00.

50.00

2737 « 1871 – Nativos. Mf12a, 200 reis amarelo, papel avergoado, aparado à tesoura. Exemplar novo 
sem goma. Valor de catálogo € 390,00.

40.00

2738 «« 1881 — Nativos. Com sobretaxa. Mf63, 5 s/ 15 reis. Lote de três selos, todos do tipo IIA, um com 
sobrecarga tipo A e dois com sobrecarga tipo B, com diferentes bandeiras no n.º 5. + CE64, 5 
s/ 20 reis. Lote com 3 selos: um com a sobrecarga A tipo IIIB e dois com sobrecarga B tipo ID. 
Valor de catálogo € 90,00.

15.00

2739 «« 1881 – Nativos, com sobretaxa. Mf64, 5 s/ 20 reis. Lote composto por 3 pares horizontais, todos 
do tipo IIB, com diferentes tipos de sobretaxa (A e B). Valor de catálogo € 60,00.

12.00

2740 « 1881/83 – Coroa, com sobretaxa. Lote com dois selos: MF103, 4T s/ 10 reis verde-amarelo, 
denteado 12 ½ + MF104, 4T s/ 50 reis verde, denteado 12 ½. Valor de catálogo € 116,00.

20.00

2741 « 1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF119, 2T azul, tipo I, denteado 12 ½. Folha completa 
com 28 selos. Valor de catálogo € 70,00.

14.00

2742 « 1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF120, 4T lilás claro, tipo I, denteado 12 ½. Folha com-
pleta com 28 selos. Valor de catálogo € 280,00.

25.00

2743 « 1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF121, 8T laranja, tipo I, denteado 12 ½. Folha completa 
com 28 selos. Valor de catálogo € 280,00.

25.00

2744 8 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIIC. MF 127/128. Valor de catálogo € 200,00. 25.00

2745 * 1898/1900 – D. Carlos I Mouchon. Sobrescrito circulado de Nova Goa (12.04.99) para Hambur-
go, com selos de 1 ½ reis laranja, 4 ½ reis verde, 6 reis castanho e 1Tg verde-azul, MF 155/157 
e 159, com marca de porteado e inscrição manuscrita do porte em falta de 5c.

20.00

2746 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 1/2 s/ 2Tgs, sobretaxa tipo II. Valor de catálogo € 134,00.

25.00

2747 « 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa, Mf181a, 5Tgs s/ 4Tgs, azul, papel pontinha-
do, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, sem reparações, com um selo defeituoso no 
canto superior esquerdo. Valor de catálogo € 103,60.

20.00

2748 « 1911/13 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903, perfurados a meio com sobretaxa. Mf235. 3 reis 
s/ 2 ½ reis castanho amarelo. Folha completa com 28 selos com papel seda colado no verso, 
incluindo “R” partido no 8.º e 28.º selo e “S” invertido no 12 selo.

15.00

2749 « 1911/13 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Selos perfu-
rados a meio com sobretaxa. Mf243, 1 ½ reis s/ 4 ½ reis verde amarelo. Lote composto por 4 
selos isolados e 3 quadras, incluindo 5 selos com traço de fração curto, dois selos sobretaxa A 
tipo 3, e outras variedades.

15.00

2750 ««/« 1914 — 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa. Mf305, 1 ½ s/ 4 ½. Selo com a variedade “1” de “1 ½” espesso + qua-
dra incluindo um selo com a variedade “1” de “1 ½” espesso. Valor de catálogo € 45.00.

8.00

2751 «« 1933 – Padrões. Mf 333/347. Série completa com goma original e charneira. Valor de catálogo € 143,00. 28.00

2752 «« 1938 – Império Colonial Português. Mf 348/362. Série completa com goma original e charneira. 
Valor de catálogo € 114,00.

22.00

2753 «« 1949 – Nossa Senhora de Fátima, coroada. Mf 390/397. Série completa com goma original e 
charneira. Valor de catálogo € 140,00.

28.00

2754 «« 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português. Mf CA 1/8. Série completa. Valor de catálogo € 51.00. 8.00

     Macau

2755 * 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de recurso. Mf117a, 6 avos s/ 200 reis azul s/ azul. So-
brescrito circulado de Macau (21.07.10) para Hong Kong (21.07.10) com 5 selos BIPARTIDOS, 
3 metades direitas e duas metades esquerdas.

20.00

2756 * 1902/1903 – D. Carlos I, Diogo Neto, com sobretaxa + D. Carlos I Mouchon. Sobrescrito circula-
do de Macau (15.08.10) para Hong Kong (15.08.10), com selos BIPARTIDOS de 6 avos s/ 200 
reis, Mf 117a + 3 reis ardósia, Mf130b.

25.00

2757 8 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Mf 149/164. Série 
completa em usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 90,00.

20.00

2758 * 1913/15 – Ceres. Mf210d, ½ avo sépia, denteado 15x14, papel pontinhado. Par vertical em 
sobrescrito circulado de Macau.

15.00
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2759 * 1913/24 – Ceres. Sobrescrito circulado de Macau para Lisboa com selos de 1 avo, Mf211f e 4 
avos, Mf249, ambos em papel liso, denteado 12x11 ½.

20.00

2760 ««/«/8 1931/33 – Ceres, com sobretaxa. Mf 259/267. Série completa em estado de novo, com exceção 
selo de 12 avos s/ 14 avos em usado. Selo Mf259 sem goma. Valor de catálogo € 128,00.

25.00

2761 8 1948 – Motivos locais. Mf 327/338. Série completa em estado de usado, sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 130,00.

25.00

2762 8 1941 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF316, 3 avos s/ 6 avos. Par horizontal 
usado. Valor de catálogo € 84,00.

12.00

2763 * 1934 – Padrões. Sobrescrito circulado de Macau (09.11.46) para a Westfield / EUA, com selo de 
20 avos, denteado 12, Mf322, para pagar o porte simples para cartas remetidas para o estran-
geiro com o peso até 20g.

15.00

2764 ««« 1949 – 75.º Aniversário da UPU. MF340, 32 avos. Exemplar com vestígios de óxido. Lote a ver. 8.00

2765 * Padrões, com sobrecarga e sobretaxa. Correio aéreo. Mf CA3, 5 avos s/ 6 avos castanho em 
sobrescrito circulado de Macau para Hong Kong (30.08.36) obliterado com carimbo batido a 
preto “PAQUEBOT”.

20.00

2766 ««« 1960 – Correio Aéreo. Vistas de Macau, Mf CA 16/20. Série completa. Valor de catálogo € 68,00. 10.00

     Moçambique

2767 « 1876 – Coroa. MF1, 5 reis preto, papel fino, denteado 12 ½. Folha completa com 28 selos. Valor 
de catálogo € 78,00.

12.00

2768 ««« 1881/85 – Coroa. MF13b, 40 reis amarelo, papel liso, denteado 13 ½. Folha completa com 28 
selos com goma original sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 252,00.

25.00

2769 ««« 1886 – D. Luís I, fita direita. MF19, 40 reis castanho, denteado 12 ½. Folha completa com 28 
selos com goma original. Valor de catálogo € 142,00.

20.00

2770 « 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.

30.00

2771 ««/« 1886 – D. Luís I, fita direita. Mf15/23. Série completa em denteado 12 ¾, papel porcelana. Exemplares 
com goma original com charneira, goma não original e sem goma. Valor de catálogo € 102,50. Lote a ver. 

20.00

2772 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.

30.00

2773 8 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento de 
S. António. Mf 41/49. Série completa em estado de usado. Valor de catálogo € 220,00.

35.00

2774 «« 1898 – D. Carlos I Mouchon. Mf53/67. Série completa. Valor de catálogo € 125,00. 25.00

2775 ««« 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.

35.00

2776 ««/« 1921/22 – Ceres. Novos valores cores. Mf 224/233 + 240/246. Duas séries completas. Exempla-
res com goma original e charneira e sem goma. Valor de catálogo € 38,60.

8.00

2777 ««« 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 varieda-
des da sobretaxa. Valor de catálogo € 225,00.

25.00

2778 ««/« 1926 – Ceres. Novas cores e valores. Mf 251/259. Série completa com goma original e charneira 
com exceção dos selos de 5E e 20E sem goma. Valor de catálogo € 128,00.

15.00

2779 « 1926 – Ceres. Novas cores e valores. Mf 251/259. Série completa sem goma. Valor de catálogo € 128,00. 18.00

2780 « 1953 – Borboletas de Moçambique. Mf 388/407. Série completa sem goma. Valor de catálogo € 62,00. 8.00

2781 «« 1939 – Segunda Viagem Presidencial às Colónias. Mf 308/311. Série completa com goma origi-
nal e charneira. Muito ligeira transparência no selo de 3$00. Valor de catálogo € 230,00.

35.00

2782 8 1953 – Borboletas de Moçambique. Mf 388/407. Série incompleta, faltando selo de 3$00, em 
quadras, em estado de usado. Valor de catálogo € 39,20.

8.00

2783 ««« 1956/1973 – Lote composto por série em quadras Mf 424/25 + série em pares Mf533 + tiras com 
5 séries Mf 530/32 + séries isoladas Mf509/513 + Mf 490/501 + Mf481/487 + Mf459/78. Valor de 
catálogo € 122,60.

25.00

2784 ««« 1964/69 — Viagem Presidencial + IV Centenário de Camões da Ilha de Moçambique. Mf480 + Mf 
509/513. Séries completas em folhas de 50 selos. Valor de catálogo € 225,00.

20.00

2785 ««« 1975 – Acordo de Lusaka. Mf535/539 + Mf BLC1. Lote composto por série completa em pares 
verticais, bordo de folha + bloco. Valor de catálogo € 27,00.

6.00

2786 «« Correio aéreo * 1946 – Avião. Mf CA 11/15. Série completa. Exemplares com vestígios de óxido. 
Valor de catálogo € 38,00.

5.00

2787 «« 1947 – Correio aéreo. Avião, com legenda “Taxe perçue”. Mf CA 16/23. Série completa. Valor de 
catálogo € 215,00.

30.00
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2788 8 1947 – Correio aéreo. Avião, com legenda “Taxe perçue”. Mf CA 16/23. Série completa usada. 
Valor de catálogo € 145,00.

25.00

2789 ««/« 1921/1952 – Porteado + Imposto Postal * Ceres de Lourenço Marques com sobretaxa + Emissão 
regular, novo tipo + Selos de Porte Franco, com sobretaxa. Mf POR44/48 + Mf POR51/56 + IP 
8/13 e IP 14/23. Valor de catálogo € 87,30.

18.00

2790 8 1924 – Porteado. Ceres de Moçambique, com sobretaxa. MF POR49a, 20c s/ 30c verde oliva, 
denteado 15x14. Quadra usada. Valor de catálogo € 140,00.

20.00

     Inhambane

2791 8 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga do “Centenário de S. António. 
MF 1, 5 e 6, 5, 40 e 50 reis. Valor de catálogo € 180.00.

25.00

2792 «««/«« 1898/1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia + 4.º Centenário 
da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobretaxa sobre selos de África, Macau 
e Timor. Lote com seis séries: Mf 1/8 (África) + Mf 1/8 e 17/24 (Quelimane) + Mf 47/54 + Mf 55/62 
+ Mf 63/70 (Inhambane). Exemplares com vestígios de óxido.

20.00

2793 «« 1914/15 – Ceres + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda sobre 
selos de 1905. Mf 71/86 + Mf88. Duas séries completas. Valor de catálogo € 79,00.

16.00

2794 ««/« 1917 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Mf 89/101. 
Série completa com goma original e charneira com exceção selos de 130, 200, 400, 500 e 700 
reis sem goma. Valor de catálogo € 165,00++.

25.00

     Lourenço Marques

2795 ««/8 1905 – D. Carlos I Mouchon, som sobretaxa. Mf77, 50 s/ 65 reis azul escuro. Lote com dois 
selos, um em estado de novo com goma original e charneira e outro usado, com variedade de 
fenda tipo II (duas nuances diferentes). Valor de catálogo € 77,00.

16.00

2796 ««« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Mf 78/79, 2 ½ 
cinzento + 5 reis laranja. Duas quadras em canto de folha, com goma original sem charneira, 
com variedade “MARQUFS” no segundo selo. Valor de catálogo € 45,00.

12.00

2797 ««/« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote com 3 selos: 
Mf78, 2 ½ reis sem goma + Mf79, 5 reis + Mf83, 25 reis carmim rosa, ambos com goma original 
e charneira. Todos com a variedade “MARQUFS”. Valor de catálogo € 45,00.

10.00

2798 * 1912/16 – Ceres + Imposto Postal * Taxa de Guerra. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques 
(17.04.18) para França (02.06.18) com selos de 2 ½ c violeta escuro e 5c azul, denteado 15x14, 
Mf122/123 + selo do imposto postal de 1c verde, linhas vincadas, Mf IP1. Cinta da censura francesa.

20.00

2799 «« 1915 – D. Carlos I e Ceres, com sobretaxa e perfuração em diagonal. Mf143/144. Série completa 
+ exemplar com a perfuração muito deslocada.

8.00

2800 « 1920/21 – D. Carlos I, com sobretaxa tipografada localmente. Mf171, ¼ c s/ 115 reis s/ 10 reis, violeta 
vermelho, denteado 11 ¾, papel porcelana. Folha completa com 28 selos. Valor de catálogo € 154,00.

25.00

2801 « 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.

15.00

2802 « 1895/99 – Elefantes, com sobrecarga PROVISORIO e sobretaxa. Mf 27/28. Série completa + par 
vertical de 25 s/ 75 reis. Valor de catálogo € 93,00.

18.00

     Companhia de Moçambique

2803 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.

25.00

2804 «« 1917 – Elefantes, com REPUBLICA e sobrecarga Cruz Vermelha. MF 109/111, 20, 50 e 70 reis. Lote 
de 3 selos com goma original. Selo de 20 reis com “1” de “31” maior. Valor de catálogo € 185,00.

30.00

2805 PI 1918/24 – Motivos locais. Mf131, 50c laranja e preto em postal ilustrado circulado de Vila Pery 
(12.04.25) para Santarém (10.05.25). Carimbo hexagonal batido a violeta “CORREIO / VILA PERY”.

15.00

2806 FRG/ CNT 1922 – Selos de recurso. Lote composto por fragmento de sobrescrito registado, franqueada 
com selo de recurso batido a vermelho “CORREIO / PAGO / 40C” e selo de 80C, Mf149. + 2 
cintas para jornal não utilizadas. com idênticos carimbos de 8C e 16 C.

25.00

     Companhia do Niassa

2807 8 1898 – S. Carlos I Mouchon. Selos de Moçambique com sobrecarga NYASSA. Mf 14/26. Série 
completa usada. Valor de catálogo €50,00.

10.00

2808 8 1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobretaxa local. MF45/47. Valor de catálogo € 180,00. 20.00

2809 8 1903 – D. Carlos I. Girafa e Camelos. Selos de 1901, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF47/47. Série completa. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 180,00.

30.00
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2810 «« 1921 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Lisboa. Mf 82/93. Serie completa. Valor de 
catálogo € 114,00.

22.00

2811 «« 1922 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Londres. Mf 94/103. Serie completa. Valor 
de catálogo € 60,00.

12.00

2812 «« 1924 – Porteado * Motivos Diversos. Mf POR 1/9. Série completa. Valor de catálogo € 45,00. 10.00

     Kionga

2813 « 1916 – D. Carlos I Mouchon. Selos de Lourenço Marques com sobrecarga e sobretaxa. Mf4, 5c 
s/ 100 reis azul. Bloco com 8 selos sem goma. Valor de catálogo € 184,00.

20.00

2814 «« 1916 – D. Carlos I Mouchon. Selos de Lourenço Marques com sobrecarga e sobretaxa. Mf 1/4. 
Série completa com goma original e charneira. Selo de 1c com dois ligeiros pontos de óxido. 
Valor de catálogo € 92,00.

15.00

2815 8 1916 – D. Carlos I Mouchon. Selos de Lourenço Marques com sobrecarga e sobretaxa. Mf 1/4. 
Série completa em usado. Valor de catálogo € 72,00.

15.00

     Zambézia

2816 8 1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Mf 29/41. Série completa em usado, incluin-
do 2.º selo Mf37 em denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 162,00.

30.00

2817 ««/« 1917 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Mf 90/102. 
Série completa com goma original e charneira com exceção selos de 115, 130 e 400 reis sem 
goma. Valor de catálogo € 170,00.

25.00

     S. Tomé e Príncipe

2818 8 1899 — D. Carlos I * Jornaes, com sobrecarga “PROVISORIO”. Mf58, 2 ½ reis, castanho, den-
teado 11 ¾. Selo com a sobrecarga mal batida e deslocada.

20.00

2819 8 1899 – D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF58, 2 ½ reis, denteado 11 ¾ x 12. Valor 
de catálogo € 80,00.

15.00

2820 PI 1911 – D. Carlos I, Mouchon. Mf98, 10 reis verde amarelo em postal ilustrado circulado da Ilha do 
Príncipe (25.05.12) para Luanda (31.05.12) com trânsito por S. Tomé (27.05.12).

10.00

2821 * 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Mf 105, 25 reis castanho 
em sobrescrito remetido de S. Vicente (03.06.15) para Lisboa (12.06.15) para pagar o porte sim-
ples para cartas remetidas para Portugal com o peso de 20g. Marca de denominação de origem 
“PAQUEBOT” de S. Vicente (Hosking 1260).

12.00

2822 * 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Sobrescrito circulado de S. Tomé (01.03.14) 
para Lavos (15.03.14) com selos de 5 reis preto e 2x10 reis verde, Mf 112/113 para pagar o porte 
simples para cartas remetidas para Portugal com o peso até 20g.

12.00

2823 ««« 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF119, 200 reis verde s/ salmão. Folha 
completa com 28 selos. Valor de catálogo € 182,00.

18.00

2824 « 1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Mf126, 500 
reis preto s/ azul, sem goma com impressão parcial da letra “B” em “REPUBLICA”.

15.00

2825 ««/« 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. Mf 131/136. Série completa. Selos de 115 s/ 25 reis e 400 s/ 80 reis com aflorações 
de óxido. Lote a ver. Valor de catálogo € 166,50.

30.00

2826 ««/« 1926 – Ceres. Novas cores e valores. Mf 268/276. Série completa com goma original e charnei-
ra, exceto selo de 10E sem goma. Valor de catálogo € 250,00.

40.00

2827 ««« 1970 — Centenário do Selo de S. Tomé e Príncipe. Mf 400/402. Série completa em folhas de 50 
selos. Valor de catálogo € 150,00.

12.00

2828 BLC («) 1948 – Frutos de S. Tomé. MF BLC1. Valor de catálogo € 330,00. 40.00

     Timor

2829 « 1903 – D. Carlos I Mouchon. Mf 99/110. Série completa em estado de nova, sem goma como 
emitidos. Exemplares sem reparações com vestígios de óxido no selo de 15 avos. Valor de 
catálogo € 115,00.

22.00

2830 FDC 1966/67 – 40.º Aniversário da Revolução Nacional + Centenário do Clube Naval. Lote com dois 
FDC’s com as séries completas em pares (Mf337 + MF 338/39) obliterados com carimbos come-
morativos do evento e circulados registados de Dili (28.05.66) e (31.01.67).

6.00

2831 8 1947 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”, tipografada 
localmente. Mf CA 15/23. Série completa em estado de usado. Valor de catálogo € 75,00.

20.00

2832 « 1948 – Imposto Postal. Assistência. MF IP11/12, 10 e 20 avos. Lote com duas folhas completas 
com 5 selos cada. Valor de catálogo € 80,00.

20.00
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2833 « 1968 – Imposto postal. ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa. Mf IP18, $30 s/ 1$30 verde. 
Quadra em papel espesso, nova, sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 160,00.

20.00

MARCOFILIA

2834 * Carimbos numéricos da 1.ª reforma * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf13, 25 reis carmim, 
com margens curtas a largas em carta remetida de S. C. Cabo (04.03.59) para Lisboa, obliterado 
com carimbo batido a preto “53 – AMARANTE”, tipo 3.5.3 + nominativo a preto AMARANTE.

12.00

2835 * Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf12, 25 reis azul, 
tipo II, com margens largas em carta remetida de Braga (09.11.57) para o Porto, obliterado com 
carimbo batido a preto “56 – BRAGA”.

8.00

2836 * Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I, fita curva, denteados. Mf30, 25 reis 
carmim, em carta remetida de Braga (06.05.68) para o Porto (07.05.68), obliterado com carimbo 
batido a preto “56 – BRAGA”, tipo 4.3.4.

5.00

2837 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/64 – D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I. Lote com 3 
selos: 2xMf13 25 reis carmim rosa + Mf16, 25 reis carmim rosa, com margens curtas a largas obliterados 
com carimbos batidos a preto 48 – ANGRA e 2x50 – PONTA DELGADA (dois tipos diferentes).

10.00

2838 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 — D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis 
azul, linhas simples, com três margens de luxo e uma curta, obliterado com carimbo batido a 
preto “59 — SANTA CRUZ”, tipo 20 barras.

12.00

2839 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. Mf7, 25 reis azul, tipo 
II, com margens curtas em carta circulada de Alcácer do Sal (11.11.55) para Lisboa (12.11.55) 
obliterado com carimbo batido a preto “2 – ALCÁCER DO SAL” tipo 20 barras e nominativo a 
preto “ALCÁCER DO SAL”.

15.00

2840 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – Cabelos anelados. Mf13, 25 reis carmim rosa. 
Lote com 5 selos, com margens curtas a luxo, obliterados com carimbos batidos a preto n.ºs 61, 
77, 82, 136, 192 e 208.

10.00

2841 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim, com margens de 
luxo em carta circulada de Seia (13.03.65) para o Porto (17.03.65) obliterado com carimbo batido 
a preto “84 – CÊA” tipo 4.3.4 e nominativo “CÊA”.

25.00

2842 * Carimbos nominativos da 1.ª reforma. 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa, em bordo 
/ canto de folha e com margens de luxo em carta circula do Fundão (22.05.65) para o Porto 
(25.05.65) com carimbo a preto “148 – FUNDÃO”, tipo 4.3.4 + nominativo FUNDÃO” a preto.

12.00

2843 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Mf22, 25 
reis carmim, com boas margens, em carta circulada de Lagoa (0810.67)) para Lisboa (10.10.67) 
obliterado com carimbo a preto “212 – LAGOA” tipo 4.3.4 e nominativo “LAGOA”.

15.00

2844 * Carimbo numéricos da 1.ª reforma * 1856/58 – D. Pedro V, cabelos anelados. Mf13, 25 reis carmim, 
com margens normais a luxo em carta circulada de Guimarães (13.02.59) para o Porto (15.02.59) 
obliterado com carimbo batido a preto “61 – GUIMARÃES” tipo 3.5.3 e nominativo “GUIMARÃES”.

15.00

2845 * Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa, com margens 
de luxo em carta circulada de Sertã para Lisboa (11.04.65) obliterado com carimbo batido a preto 
“155 – SERTÃ”, tipo 4.3.4 + nominativo a preto “SERTÃ”. Selo cortado ao meio na abertura da carta.

8.00

2846 * Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Mf40, 25 reis carmim em 
sobrescrito circulado de Cabeceira de Basto para Lisboa (25.03.73) obliterado dom carimbo a 
preto “53” + nominativo “BASTO”. Sobrescrito com defeitos.

8.00

2847 * Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Mf40, 25 reis carmim, papel 
liso, denteado 12 ¾, em carta remetida de Braga (28.11.72) para o Porto (29.11.72), obliterado 
com carimbo batido a preto “50 – BRAGA”.

5.00

2848 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57, 25 reis castanho + Mf56, 5 reis. 
Lote com 3 selos obliterados com carimbos batidos a preto de “BELLAS, LOUZADA e SANTA 
MARTHA DE PENAGUIÃO”.

8.00

2849 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57, 25 reis castanho. Lote com 4 selos oblite-
rados com carimbos batidos a preto de “ARMAMAR, LAMEGO, MUIMENTA DA BEIRA e VOUZELLA”

8.00

2850 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57, 25 reis castanho. Lote com 4 selos 
obliterados com carimbos batidos a preto de “LOUZÃ, OLIVAES, TAVIRA e THOMAR”.

8.00

2851 8 Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I, de frente. Lote com selo de 5 reis, Mf60 e 3 selos de 
25 reis, Mf63, obliterados com carimbos batidos a preto de “ALIJÓ, MARCO DE CANAVEZES, 
FRONTEIRA e PONTE DE SOR”.

8.00

2852 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I, de perfil. Mf52, 5 reis preto, denteado 12 ¾, papel 
liso, obliterado com carimbo batido a preto “TRANCOSO”.

8.00

2853 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57, 25 reis castanho + Mf56, 5 reis. 
Lote com 3 selos obliterados com carimbos batidos a preto de “C. GRANDE, OLIVEIRA DO 
HOSPITAL e SILVES”.

8.00

2854 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I, de perfil. Mf53/54 25 reis azul cinzento e lilás ver-
melho. Lote com 4 selos obliterados com carimbos batidos a preto “BASTO, CASTRODAIRE, 
VOUZELLA e PONTE DA BARCA”.

8.00
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2855 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I, de perfil. Mf54 25 reis lilás vermelho. Lote com 3 
selos obliterados com carimbos batidos a preto “ALVITO, BELLAS e TABOA”

8.00

2856 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I, de perfil. Mf54 25 reis lilás vermelho. Lote com 3 selos 
obliterados com carimbos batidos a preto “BASTO, CARREGADO, LOUZADA (2) e MANGUALDE”.

10.00

2857 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57, 25 reis castanho. Lote com 4 selos 
obliterados com carimbos batidos a preto de “ALMEIDA, CONDEIXA, GOLEGAN e VIZEU”

10.00

2858 * Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57, 25 reis castanho em carta circulada do Porto 
para Abraveia de Poiares, com trânsito por Coimbra (16.08.82). carimbo batido a sépia de “POIARES”.

15.00

2859 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I. De frente. Mf57, 25 reis castanho, denteado 12 ¾, papel 
liso. Lote com 3 selos obliterados com carimbos batidos a preto de “REDONDO”, “THOMAR” e “VIEIRA”. 

15.00

2860 8 Carimbos nominativos. 1880/81 D. Luís I. De perfil. Mf53a, 25 reis azul cinzento, papel liso, 
denteado 13 ½. Lote com dois selos obliterados com carimbos a preto “AVEIRO” e “LOUZADA”.

10.00

2861 * Carimbos nominativos. 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. Sobrescrito circulado re-
gistado de Alhandra (11.12.41) para Lisboa (12.12.41) com quadra de $25 Mf611. Carimbo no-
minativo sobre carimbo de registo “ALHANDRA” batido a azul.

15.00

2862 8 Carimbos nominativos. Lote com 3 selos de 25 reis D. Luís I de perfil e frente + selo de 2 ½ Jornaes, obli-
terados com carimbos batidos a preto “MEALHADA” “PENALVA DO CASTELO”, “MEDA” e “POMBAL”.

10.00

2863 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Mf40, 25 reis carmim, papel liso, denteado 
13 ½, obliterado com carimbo batido a preto “PENALVA DO / CASTELLO”.

10.00

2864 8 Carimbos nominativos. Lote com 5 selos desde D. Luís I, fita direita a D. Luís I, de frente com carimbos 
batidos a preto de “CEZIMBRA”, “FIGUEIRÓ”, “CORUCHE”, “FERREIRA DO ZEZERE” e “GOLEGAN”.

10.00

2865 8 Carimbos nominativos. Lote com 3 selos desde D. Luís I, de frente a D. Carlos I, tipo Diogo Neto 
com carimbos de “VILA / FRANCA / DE XIRA”, “VILLA / DO / CONDE” e “VIZELLA”. Acompa-
nham desenhos dos carimbos.

10.00

2866 8 Carimbos nominativos. Lote com 4 selos desde D. Luís I, fita direita a D. Luís I, de frente com 
carimbos batidos a preto de “SERTÃ”, “SILVES”, “TABOA” E “TAVIRA”.

10.00

2867 8 Carimbos nominativos. Lote com 2 selos de 5 reis D. Luís I de perfil e 5 reis D. Luís I de frente, 
obliterados com carimbos batidos a preto de “P. D’ARCOS” e ”PÓVOA DO VARZIM”

8.00

2868 8 Carimbos nominativos. Lote com dois selos de 25 reis de D. Luís I de perfil e D. Luís I, de frente 
obliterados respetivamente com carimbos batidos a preto de “TABOA” e “THOMAR”.

5.00

2869 8 Carimbos nominativos. Lote com dois selos de 25 reis das emissões de D. Luís I, de frente, 
obliterados com carimbos batidos a preto de “SABROSA” e SOUZEL”.

10.00

2870 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf57, 25 reis, obliterado com carimbo 
batido a preto “VIEIRA”.

6.00

2871 8 Carimbos nominativos. Lote com 4 selos desde D. Luís I de perfil a D. Luís de frente, obliterados com 
carimbos batidos a preto de ”SABROSA”, “PROVE/ZENDE”, “REZENDE” e “POVOA DE VARZIM”.

12.00

2872 8 Carimbos nominativos. Lote com 5 selos das emissões de D. Luís I, de perfil e frente, obliterados com ca-
rimbos batidos a preto “OLHÃO”, “OLIVAES”, “P. D’ARCOS”, “PENACOVA” e “PENALDA DO / CASTELO”.

10.00

2873 8 Carimbos nominativos. Lote com 6 selos desde Jornaes a D. Carlos I, tipo Diogo Neto, oblite-
rados com carimbos batidos a preto de “ÁGUA DE PAU”, “ALAGÔA”, “LAGES”, “CALHETA”, 
“FURNAS” e “MAGDALENA”.

30.00

2874 * Carimbos nominativos. 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa, com margens curtas a largas 
em carta circulada da Covilhã (20.01.67) para o Porto com carimbo nominativo a preto “COVILHÃ”.

6.00

2875 * Carimbos nominativos. 1870/76 — D. Luís I. Fita direita. Mf40, 25 reis carmim, papel liso, denteado 12 
½. Par horizontal sobre carta circulada de Vila Real de S. António (15.07.71) para Lisboa (17.07.71) com 
trânsito pelo Faro (16.07.71). Carimbos batidos a preto “220” e “V.A R. DE S. ANT.º”

10.00

2876 * Carimbos nominativos. 1899 — D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim, em sobrescrito circulado 
de Coimbra (06.12.03) para Vila do Conde. No verso carimbo nominativo a preto “V.ª DO CONDE”.

7.00

2877 8 Carimbos da telegrafia elétrica. Lote com dois selos: Mf66, 20 reis carmim rosa D. Luís I, fita di-
reita com carimbo a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / LAPA” + Mf70, 25 reis verde, D. Carlos 
I com carimbo a preto “TELGRAPHIA ELECTRICA / SANTARÉM”. Selos com pequeno defeito.

16.00

2878 8 Carimbos da telegrafia elétrica. Lote com 5 selos: Mf48, 2 ½ reis Jornaes + Mf54, 25 reis + 2xMf57, 25 
reis + Mf63, 25 reis, obliterados respetivamente com carimbos batidos a preto “ESTAÇÃO TELEGRA-
PHICA / DE / LOUZADA”, “ESTAÇÃO TELEGRAPHICA / LAZARETO” + “ESTAÇÃO TELEGRAPHICA / 
GOLEGÃ” + “ESTAÇÃO TELEGRÁPHICA / DE / COIMBRA”. Três selos com cantos curtos.

16.00

2879 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Mf43, 100 reis lilás cinzento, 
papel liso, denteado 13 ½, obliterado com carimbo batido a azul “TELEGRAPHIA ELÉCTRICA / 
VILA / NOVA DE / PORTIMÃO”. Selo com defeitos.

30.00

2880 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1882 – D. Luís I, fita direita. Mf47, 300 reis violeta, papel porce-
lana, denteado 12 ¾, cunho II, obliterado com carimbo batido a violeta “ESTAÇÃO TELEGRA-
PHICA DE LISBOA / 2.ª SECÇÃO”.

8.00

2881 8 1912 – Ceres. Mf211, 2 ½ c violeta, papel porcelana, denteado 15x14, com perfuração de 3 
estrelas de 5 pontas, pertencente a uma “Carta Secreta”.

10.00
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2882 8 Carimbos de dupla oval. D. Carlos I Mouchon. Mf127, 5 reis laranja, obliterado com carimbo 
batido a preto “CORREIO / DE CASTANHEIRA”.

8.00

2883 IC Carimbos tipo francês. 1931 – Lusíadas. OM80a, 25c rosa sobre cartolina branca, circulado de 
Silves (13.05.32) para o Porto (14.05.32). Carimbo batido a preto de “SILVES”.

6.00

2884 IC Carimbos tipo francês. 1931 – Lusíadas. OM80a, 25c rosa sobre cartolina branca, circulado de 
Santa Comba Dão (17.05.33) para o Porto. Carimbo batido a preto de “STA COMBADÃO”.

6.00

2885 PI Carimbos tipo francês. 1912/23 – Ceres. 2xMf215, denteado 12x11 ½ + Mf252, 5c sépia em postal 
ilustrado circulado de Lisboa (01.11.24) para o Porto (02.11.24). Carimbo batido a preto do “PORTO”.

6.00

2886 IC Carimbos tipo francês. 1924 – Ceres. OM74, 25c preto sobre cartolina camurça, circulado de 
Águeda (27.01.26) para o Porto. Carimbo batido a preto de “AGUEDA”.

6.00

2887 8 Carimbos circulares datados. 1915/25 – Imposto postal * Para os Pobres. Mf IP12, 30c lilás 
rosa. Lote com 4 selos obliterados com carimbos batidos a preto de: ANCIÃO, CANTAREIRA, 
PEDROGÃO GRANDE e PORTEL.

8.00

2888 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com 3 selos de porteado obliterados com carimbos 
batidos a preto de: CARAMULO, GAVIÃO e TRANCOSO.

8.00

2889 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1904 – Porteado. Emissão regular. Valores em reis. Lote 
composto por 5 selos, obliterados com carimbos batidos a preto de: FREIXEDAS, RIO-MAIOR, 
CEIA, SABROZA e TRANCOSO.

10.00

2890 * Carimbos circulares datados. Sobrescrito circulado de Costa do Valado (12.06.81) para Lisboa 
com selo Mf1515. Carimbo batido a preto de “COSTA DO VALADO”.

5.00

2891 * Carimbos circulares datados, tipo 1880. Sobrescrito circulado de Freixeda do Torrão (03.07.39) 
para o Porto com selo Mf581. Carimbo batido a preto de “FREIXEDA DO TORRÃO”.

5.00

2892 Lote Portugal – Lote com 18 selos em fragmentos obliterados com diversos marcas de dia. Lote a ver. 5.00

2893 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1912 – Ceres. Bilhetes-cartas. OM17, 2 ½ c, violeta 
escuro, circulado de Fermil (04.03.13) para o Porto. Carimbo batido a preto FERMIL.

8.00

2894 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1896 – D. Carlos I Mouchon. OM23, 10 reis verde escu-
ro sobre cartolina camurça, circulado de Bougado (09.12.02) para Vila do Conde (10.12.02) com 
trânsito pelo Porto (09.12.02). Carimbo a preto de BOUGADO.

12.00

2895 PI Carimbos circulares datados, tipo 1880. Postal ilustrado circulado de Seia (12.12.12) para Loriga 
(12.12.12) com selo Ceres de 1c (arrancado). Carimbo batido a preto de “LORIGA”.

10.00

2896 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com 3 selos com carimbos batidos a preto de. 
“CASCAIS”, “CABRELLA” E “PAÇO DE SOUZA”.

8.00

2897 * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1935 – 1.ª Exposição Filatélica Portuguesa. Mf564, 40c em sobres-
crito circulado de Paço de Sousa (27.08.35) para Ermesinde. Carimbo batido a preto “PAÇO DE SOUZA”.

6.00

2898 8 Carimbos circulares datados tipo 1880 * 1898 – D. Carlos I Mouchon. Mf141, 25 reis carmim. Lote 
com dois selos com carimbos batidos a preto de: “S. MAMEDE DE RIBA TUA” e “PARDELHAS”.

6.00

2899 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com 4 selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto e D. 
Carlos I Mouchon, com carimbos batidos a preto de: “VILLARINHO DE S. ROMÃO”, “AGUEDA”, 
“ALFANDA DA FÉ” e “GUIÃES”.

10.00

2900 PI Carimbos circulares datados. 1950 – Ano Santo. Mf719, 50c verde em postal ilustrado circulado 
de Cova da Iria (13.11.50) para Coimbra (14.11.50). Carimbo batido a preto de “COVA DA IRIA”.

8.00

2901 IC Carimbos circulares datados. 1949/50 – Caravela. OM116, $50 lilás rosa escuro, circulado de 
Cova da Iria (25.09.51) para Chaves. Carimbo batido a preto de “COVA DA IRIA (FATIMA)”.

8.00

2902 Lote Portugal – Classificador com marcofilia de 1960 a 2000 por ordem alfabética sobre fragmentos. 
Carimbos em geral bem batidos. Lote a ver.

25.00

2903 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Mf69, 10 reis 
verde, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “AGUALVA”.

12.00

2904 Lote Marcofilia diversa. Lote composto por 3 sobrescritos e 1 postal ilustrado, incluindo sobrescrito D. 
Carlos I Mouchon de 25 reis, OM5 registado de Elvas com falta de selo. Lote a ver.

8.00

2905 Lote Marcofilia diversa. Lote com 28 selos: 26 com carimbos circulares datados + 1 com oval datado 
e com retangular datado.

10.00

2906 8 Marcofilia diversa. Lote composto por dois selos. Mf8 Coroa) de 300 reis laranja com carimbo 
de duplo círculo datado “CORREIO DE LOANDA” + Mf39 (D. Carlos I) de 5 reis laranja com ccd 
“AMBA LDA AMBACA II”.

8.00

2907 8 Carimbos de dupla oval. 1870/76 – Coroa. Mf2b, 10 reis amarelo laranja, papel liso, denteado 13 
½, obliterado com carimbo batido a preto “CORREIO DE MOSSAMEDES”.

8.00

2908 PI/DOC Marcofilia diversa. Angola e Moçambique. Postal Ilustrado com carimbo octogonal violeta “MOS-
SAMEDES” e recibo de correspondência com carimbo hexagonal “REGISTO / BEIRA”

4.00

2909 * Carimbos circulares datados. 1955 – Mapa de Angola. Sobrescrito circulado de Quibaxe 
(22.01.64) para Lisboa com selos de $50 (par) e 1$00, Mf381/82, obliterados com carimbo bati-
do a preto de “QUIBAXE”.

8.00
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2910 8 Carimbos de ambulâncias ferroviárias. Lote com dois selos de 25 reis tipo D. Carlos I Mouchon, 
com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, Mf93 com carimbos das ambulâncias ferroviá-
rias do CFL batidos a preto “AMBULÂNCIA III” e “AMBULÂNCIA IV” + selo do imposto postal de 
0,50A IP5 com carimbo a preto “AMBULÂNCIA / LUANDA – MALANGE”.

10.00

2911 * Carimbos circulares datados. 1962/64 – Brasões de Angola + Imposto Postal * Povoamento. 
Postal ilustrado circulado de Santa Comba (02.04.65) para Luanda com 2 selos de $50, Mf439 e 
1$00, IP16, obliterados com carimbo batido a preto de “VILA DE STA COMBA”.

10.00

2912 8 Carimbos ovais + carimbos de registo. Lote composto por dois selos, Mf25 e Mf37 obliterados com 
carimbos a preto “DIRECÇÃO DO CORREO TARRAFAL / S. THIAGO DE CABO VERDE” e “DIREC-
ÇÃO POSTAL DA ILHA / DE / S. NICOLAU” + selo Mf25 com carimbo batido a preto “REGISTADA”.

10.00

2913 8 Carimbos circulares datados. Lote composto por 5 selos, Mf25, Mf38, Mf41, Mf64 e Mf93 oblite-
rados respetivamente com carimbos batidos a preto “PRAIA – S. THIAGO”, “ESTAÇÃO POSTAL 
/ DA / VILA DA RIBEIRA BRAVA”, “BRAVA – S. JOÃO BAPTISTA”, “ESTAÇÃO POSTAL / DA / 
VILA DA RIBEIRA BRAVA” e “ FOGO – CABO VERDE”.

12.00

2914 IC Carimbos circulares datados. 1934 – Padrões. OM39, 3 reis carmim sobre cartolina creme, cir-
culado de Curtorim (05.07.36) para Nova Goa (05.07.36). Carimbo batido a preto “CORREIO / E 
/ TELEGRAFOS / CURTORIM”.

8.00

2915 IC Marcofilia diversa – Lote com 4 inteiros postais com carimbos diferentes, alguns de cortesia: OM1, 
10 reis com circular datado de TETE: OM1, 10 reis com circular datado “CORREIO / R / LOURENÇO 
MARQUES: OM2, 20 reis com circular datado “CORREIO / CHEGOU / TARDE / LOURENÇO MAR-
QUES” e OM2 de África (Centenário da Índia) com circular datado “CORREIO / MOÇAMBIQUE”.

15.00

2916 * Carimbos circulares datados. 1937 – Motivos locais. Sobrescrito circulado de Gondola (09.03.42) 
para os EUA, censurado na África do Sul com cinta, com selo de 10c, Mf174 e dois selos de 80c 
Mf183, obliterados com carimbo batido a preto de “GONDOLA”.

12.00

2917 8 Carimbos circulares datados + hexagonal. Lote com 5 selos de 25 reis carmim, tipo D. Carlos I 
Mouchon, obliterados com carimbos batidos a preto de “CHIBUTO”, “MOVANE”, “BELLA VISTA”, 
“CHAI-CHAI”, “MAGUDE” e “MANHIÇA”.

8.00

2918 8 Carimbos hexagonais. 1938 – Império Colonial Português. Lote com 8 selos isolados e dos 
pares obliterados com carimbos de MAGUDE (preto), MACIA (violeta), MOCUBA (preto), NAM-
PULA (azul), QUELIMANE (azul), “MEMBA” (azul escuro), “ANGOCHE” (preto), “ILE” (azul), 
“LUABO” (azul) e “IBO” (preto).

12.00

2919 * Carimbos circulares datados. Lote com duas cartas circuladas respetivamente com selos de 
1$00, Mf415 e 2$50, Mf512 para Inhaminga e obliteradas com marcas de sai a preto de “VILA 
JUNQUEIRO” e “MOÇAMBIQUE”.

8.00

2920 8 Marcofilia diversa. Lote com selos Mf292, Mf332 e Mf521 obliterados respetivamente com carim-
bos de “MARROMEU”, “QUISSICO” hexagonal e “MACOMIA””

8.00

2921 * Carimbos circulares datados. Sobrescrito circulado registado de Augusto Cardoso para Lisboa 
(10.11.71) com trânsito por Vila Cabral (06.11.71) com tira de 3 selos de 3$00 Mf523 e 1$50 
Mf515, obliterado com carimbo batido a azul “AUGUSTO CARDOSO”.

6.00

2922 * Marcofilia diversa. Sobrescrito circulado de Luanda (04.05.73) para Lourenço Marques (05.05.73) com 
franquia mecânica de 1$50 a vermelho. Carimbo batido a azul “L.R.E.M / SERVIÇO / Q.S.L”.

10.00

2923 Lote Ex-Colónias Portuguesas * Angola, Moçambique e Guiné. Lote com 18 selos, alguns em 
fragmento, obliterados com marcas do serviço postal militar.

6.00

2924 8 Carimbos Hexagonais. 1911 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. 
Mf62, 400 reis castanho, obliterado com carimbo batido a preto de “MUCOJO”.

20.00

LITERATURA

2925 & Boletim da Secção Filatélica da A. C. P. dos Empregados da União de Bancos Portugueses. Lote 
com 16 boletins: n.ºs 24/36, 39, 41 e 50.

5.00

2926 & Ceres * Portugal — Variedade de cliché, de J. Miranda da Mota e Armando Vieira. 8.00

2927 & Estudo das Reimpressões de Selos Portugueses, seguido de catálogo com colaboração de Luís 
Câmara d’Orey, de José da Cunha Lamas, 1948.

25.00

2928 & Os Correios Portugueses entre 1853 e 1900 – 2 volumes. 20.00

2929 & Provas e Ensaios de Portugal e Colónias de Oliveira Marques * Fotocópia. 5.00

2930 & Os selos Coroa da Guiné. Guiné pequena — os primeiros selos, de Gen. Oliveira Pinto, Funda-
ção Albertino de Figueiredo, 2003

10.00

2931 & Carimbos do Porto de data completa (1853-1882), de Gen. Oliveira Pinto. Fundação Albertino 
Figueiredo, 1999.

10.00

2932 & Selos Clássicos de Portugal * Coleção Albertino Figueiredo, de J. Miranda da Mota. 25.00

2933 & Portugal Classics * António Felino Collection. Afinsa auctions. 10.00

2934 & Ceres, de Albertino de Figueiredo. 7.00

2935 & O Cavaleiro Medieval, de Armando Mário O. Vieira, Afinsa 1996. 3.00

2936 & Paquetes a vapor para o Brasil, de Armando Mário O. Vieira (1851-1877). 10.00
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2937 & Selos de recurso circulados em Portugal Continental, de Armando Mário O. Vieira, NFACP, 1987. 5.00

2938 & Os Correios do Algarve na época pré-adesiva, de Luís Frazão. Portimão, 1996. 3.00

2939 & Correspondência do Séc. XIXI que passou pelo Correio de Viana, antes da criação da UPU, de 
J. Miranda da Mota.

3.00

2940 & Reimpressões de Bilhetes Postais de relevo, de Hernâni Matos. Póvoa de Varzim, 2004. 3.00

2941 & Livro das Moedas de Portugal de J. Ferraro Vaz, editado em Braga, 1973. Com preçário. 10.00

2942 & Os selos Ceres das Colónias Portuguesas de J. Miranda da Mota. Edição de 2015. NFACP. 8.00

2943 & Lote composto de: Brochura dos CTT de Angola sobre emissão selos Welwitschia Mirabilis + 
Revista 1.º Centenário do Selo Postal de Angola + Portugal em selos de 1984, brochado sem 
selos + Duas revistas filatélicas espanholas entre outros. Lote a ver.

12.00

2944 & Revista Histórica. Ano XIII – Março 1991 n.º 138. Inclui artigo “Correio em Portugal através dos Tempos”. 12.00

2945 & História do Selo Postal Português, de Oliveira Marques, 2 volumes + Catálogo Stanley Gibbons 
K-O de 1977 (Overseas).

12.00

2946 & O Estudante. N.º 1 de 1 de Janeiro de 1928. Órgão do Clube Académico – Lisboa. R. 10.00

2947 & Revista do Povo. N.º 1 de 15 de Maio de 1974, dedicado à vida e ao pensamento do General 
Spínola, incluindo um poster a cores. Provavelmente a primeira revista aparecida depois do 25 
de Abril. Rara e em estado de nova.

20.00

2948 & Lote com 5 revistas: “Expressinho”, banda desenhada. nº 1 e 2 de 30 de Julho e 6 de Agosto de 
1994 + “Boletim Cultural”, VII Série, Nº 1, Fevereiro 1990 + “ZIG-ZAG / Tragicomédia Taurina”, 
revista espanhola, Nº 1 e 2 de 17 e 24 Maio 1923.  Estado de MBC a novas.

15.00

2949 & Bilhetes Postais de Boas Festas, de Jaime Ferreira e Barata das Neves. 1.º Volume, 1989 5.00

2950 & Catálogo da Exposição Filatélica Internacional de Lisboa em1953 + número especial de “O Selo” 
comemorativo da Exposição, editado pela Casa Molder.

5.00

2951 & Bilhetes-postais de Boas Festas, de Jaime Ferreira e Barata das Neves, com dedicatória do autor. 5.00

2952 & Filatelia e Filatelistas do Centro Filatélico de Portugal / Casa Íris. Lote de 16 diferentes: n.ºs 7, 
10/24. Lote a ver. Pequenos defeitos.

12.00

2953 & 1942/49 — O Filatelista de Eládio dos Santos.11 diferentes: seis do tamanho pequeno, n.ºs 2½2, 
65, 68/69 e 75; cinco do tamanho grande, n.ºs 87/88, 89/90, 93/94, 97/98, 99/100.

12.00

2954 & Catálogos de Leilões “S.S.P.P. — International Society for Portuguese Philately”. Lote de 4 dife-
rentes realizados em 1984, 1985, 1991 e 1992.

5.00

2955 & Portugal — Temática Costumes Portugueses — Lote composto por álbum do Centenário da 
Índia (1898) com 12 imagens monocromáticas com cenas da vida portuguesa, impressas pela 
Companhia Nacional Editora. Alguns defeitos. Lote a ver.

8.00

2956 & Revista “Mercado Filatélico”. Lote com 9 revistas diferentes editadas entre 1945 e 1973, incluin-
do a n.º 100.

8.00

2957 & Catálogos de selos: Áustria Especial 1991; Brasil (Mayer) 1980; Itália (Bolaffi) 1965; Mónaco 
Especial 2003/03/04 (Domfil); Especial Estados Italianos 1993 (Vacalli); Ivert / Futebol e livro 
“Singapura 2004 – Court of Honor.

10.00

2958 & Literatura diversa. Lote com 8 publicações filatélicas, incluindo “A Cidade do Porto através do 
Bilhete Postal”. Lote a ver.

6.00

2959 & Catálogo de Franquias Mecânicas de Paulo Sá Machado. 3.ª edição. 4.00

2960 & Álbum ITAU sem selos * 2.ª parte até 1982 incluindo blocos e anos de 1981/83. 5.00

2961 & Correios e Telecomunicações. Lote com 24 números de Jan 1967 a Dez 1973. 5.00

2962 & LUBRAPEX – Lote com 25 revistas e catálogos de diversos eventos em vários anos. Lote a ver. 6.00

2963 & Revistas filatélicas – Lote com 30 incluindo números do Jornal Filatélico, Correio do Alentejo, 
Revista de Marcofilia, vários boletins da secção filatélica da UBP, etc. Lote a ver.

8.00

2964 & Revista FN (lote com 13 números avulsos) + Catálogo do 12.º Leilão do NFACP + dois boletins 
dos CTT de Moçambique dos anos de 1950.

10.00

2965 & Lote com 10 catálogos de Exposições Filatélicas diversas desde 1977 a 2014. Lote a ver. 5.00

2966 & Catálogos – Lote com 17 catálogos e revistas diferentes: Catálogo de bilhetes-postais de Américo 
Mascarenhas, O Correio Mor de António Fragoso, Preçário de J. Elis, Selos Fluorescentes e Fosfo-
rescentes, Correio em Timor (1942/45), Catálogos de Etiquetas de P. Barata entre outros. Lote a ver.

15.00

2967 & Filatelia Lusitana. Série II – Lote de 20 revistas avulsas desde n.º 11. 5.00

2968 & Franquia – Lote com 21 números avulsos desde 1974 a 1979. 8.00

2969 & Lote composto por um conjunto de números do “Jornal Filatélico” + dois livros: A filatelia de M. 
Williams e Período Pré-Adesivo de Andrade e Sousa.

12.00

2970 DOC Uruguai — Conhecimento de embarque datado de Lisboa (21.10.1806), com bonita gravura, 
incluindo barco, figura alegórica e brasão.

6.00

2971 & 1986 — Livros anuais. Portugal em selos 1986. Valor de catálogo € 170.00. 15.00
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2972 & 1986 — Livros anuais. Portugal em selos 198. Valor de catálogo € 170.00. 15.00

2973 & Livros Temáticos dos CTT. Natal 1987. Valor de catálogo € 32,00. 5.00

2974 & 1987 — Livros anuais. Portugal em selos 1987. Valor de catálogo € 142.00. 12.00

2975 & 1989 – Livros anuais. Portugal em selos 1989. Valor de catálogo € 136,00. 12.00

2976 & 1994 – Livros anuais. Portugal em selos 1994. Valor de catálogo € 142,00. 14.00

2977 & 1994 – Livros anuais. Portugal em selos 1994. Valor de catálogo € 142,00. 14.00

2978 & 1995 – Livros anuais. Portugal em selos 1995. Valor de catálogo € 88,00. 8.00

2979 & 1997 – Livros anuais. Portugal em selos 1997. Valor de catálogo € 121,00. 12.00

2980 & 1998 – Livros anuais. Portugal em selos 1998. Valor de catálogo € 340,00. 30.00

2981 & 1999 – Livros anuais. Portugal em selos 1999. Valor de catálogo € 121,00. 10.00

2982 & 2003 – Livros anuais. Portugal em selos 2003. Valor de catálogo € 150,00. 15.00

2983 & 2004 – Livros anuais. Portugal em selos 2004. Valor de catálogo € 140,00. 14.00

2984 & 2005 – Livros anuais. Portugal em selos 2005. Valor de catálogo € 300,00. 25.00

2985 & 2004 – Livros temáticos dos CTT. Lote com dois livros * A Herança Judaica em Portugal + Um 
Passeio por Lisboa.

8.00

2986 & 1994 – Livros temáticos dos CTT. Lote com dois livros: Traineiras + 30 Anos de edições CTT * 1983-2013. 10.00

2987 & Livros temáticos dos CTT. D. Fernando e Glória. Livro com mancha na 1.ª folha. Valor de catá-
logo € 94,00.

5.00

2988 & Livros temáticos dos CTT. Comer em Português. Livro com manchas nas 1.ªs páginas. Valor de 
catálogo € 59,00.

5.00

2989 & Livros Temáticos dos CTT. Lote com dois livros. Eça de Queirós de Aníbal Pinto de Castro com a 
prova e Patrimónios Mundiais com Selo Português de Daniel Martins. Valor de catálogo € 117,00.

10.00

REIMPRESSÕES
     Portugal

2990 R« Reimpressões de 1885 * 1866/67 – D. Luís I, fita curva, não denteados. Lote com 4 reimpressões 
de 5, 10, 25 e 120 reis, Mf19, 20, 22 e 25. Valor de catálogo € 260,00.

25.00

2991 R« Reimpressões de 1905 * 1856/58 – D. Pedro V, cabelos anelados. Mf11, 25 reis azul, tipo I, 
linhas simples, com margens largas equilibradas. Valor de catálogo € 130,00.

15.00

2992 R« Reimpressões de 1885 * 1882/83 – D. Luís I, de frente. Mf 48/50. Série completa em denteado 
13 ½, com exceção da reimpressão de 25 reis em denteado 12 ½. Valor de catálogo € 100,00.

20.00

     Companhia do Niassa

2993 R«« Reimpressões de 1922 * 1910 – D. Carlos I. Selos de 1901 com a sobrecarga PROVISÓRIO e 
sobretaxa. Mf 50/51. Série completa com goma original e charneira.

8.00

ESTRANGEIRO

2994 8 Alemanha * 1972 – Jogos Olímpicos de Munique. Série completa Yv 570/73 + bloco Yv7. 6.00

2995 8 Brasil – Lote com 4 selos: RMH-34A, 39, 64 e 65 com carimbo tipo francês de “CAMPINAS” e 
carimbo PA-1682 “CORREIO URBANO”.

16.00

2996 ««« Brasil – Lote composto por coleção de selos emitidos durante o ano de 1989. Lote a ver. 10.00

2997 PRV Cabo Verde * Palop’s * 1987 – II Plano de Desenvolvimento Nacional. AR 169. Série completa 
em specimens, com quarto de círculo no canto inferior direito a preto.

4.00

2998 PRV Cabo Verde * Palop’s * 1987 – Vistas de Cabo Verde. AR 158/164. Série completa em speci-
mens, com quarto de círculo no canto inferior esquerdo a preto.

15.00

2999 PRV Cabo Verde * Palop’s * 1988 – Igrejas de Cabo Verde. AR 183/188. Série completa de speci-
mens com quarto de círculo no canto superior direito a preto.

13.00

3000 Lote China – Lote com 5 quadras de $400, série Ginástica nas cores azul, verde, vermelho, laranja 
e violeta + 5 selos diversos.

25.00

3001 * Espanha – Lote com 3 sobrescritos circulados registados de Madrid para a Alfândega do Porto 
com diversas franquias, entre 1930 e 1931. Lote a ver.

15.00

3002 * Espanha – Censuras. Sobrescrito circulado de Bilbao para a Holanda, com carimbo de censura 
de Bilbao a violeta e inscrição manuscrita “Pendiente Censura”.

6.00

3003 Q Espanha – 1.º Voo Barcelona / Londres. Sobrescrito circulado de Barcelona (22.10.50) para 
Londres, com selos de 15c, 50c e 1P, com carimbo comemorativo do evento a violeta.

6.00
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3004 Q Espanha – 1.º Voo Barcelona / Boston. Sobrescrito circulado de Barcelona (09.11.48) para Bos-
ton, com selo de 50c Franco e 1P, com carimbo comemorativo do evento.

6.00

3005 * Espanha – Correio consular. Sobrescrito circulado do Ministério da Marinha (01.01.40) para a 
Embaixada em Roma (12.01.40) com selos de 15c Rei Fernando e 5c, 10c e 40c Franco.

8.00

3006 8 Espanha – Uniformes Militares. Lote com 40 selos usados. 6.00

3007 Lote EUROPA * CEPT – Lote com 9 sobrescritos circulados com selos do tema Europa de: Alemanha 
(2), Áustria (3), Dinamarca, Suíça e Luxemburgo. Todos diferentes.

7.00

3008 Lote França — Lote com duas cartas: 1853 — Napoleão, não denteados. Sobrescrito circulado de 
Paris (07.08.57) para Lisboa (14.08.57) via Inglaterra (08.08.57), com selo de 80c e porte portu-
guês de 280 reis batido a preto + 1862 — Napoleão. Sobrescrito circulado de Aix La-Provence 
(24.04.67) para Arlés (25.04.67), com dois selos de 20c.

15.00

3009 * Inglaterra – Sobrescrito circulado em Londres (01.07.1848) com selo de 1p castanho, obliterado 
com cruz de malta e nominativo “T.P / PORTUGAL”.

15.00

3010 Lote Itália * Jogos Olímpicos de Roma 1960. Lote composto por 3 FDC’s não circulados, com selos 
das emissões alusivas ao evento.

8.00

3011 PRV Moçambique * Palop’s – 1976 – Fauna. AR55. Quadra de provas de cor, bordo de folha, com 
dupla impressão das cores, impressa no verso de outra prova de outro valor.

25.00

3012 ««« Moçambique * Palop’s. 1975 — Porteado. Arco Íris, com sobrecarga Independência. Bloco 
com 25 selos de 2$00, com sobrecarga grossa ou com forte acumulação de tinta, AR POR4. 
Acompanha selo normal para comparação. Valor de catálogo € 875,00.

30.00

3013 ««« Moçambique * Palop’s. 1976/77 — Dia da Mulher + Insígnia do 3.º Congresso da Frelimo + 
3.º Congresso da Frelimo. AR 28/31 + 56 + 57/58. As três séries completas em quadras não 
denteadas, como emitidas.

10.00

3014 ««« Moçambique * Palop’s. 1975 – Porteado. Arco Íris, com sobrecarga Independência. AR POR5, 
5$00, quadra com sobrecarga deslocada, AR POR5. Valor de catálogo € 120,00.

10.00

3015 ««« Moçambique * Palop’s – Lote com 4 selos emitidos em 1972 com sobrecarga “INDEPENDÊN-
CIA / 25 JUN 75”: AR4d com sobrecarga invertida; AR4b com dupla sobrecarga e uma delas 
invertida; AR6b com sobrecarga invertida e AR8q sobrecarga invertida.

10.00

3016 «««/8 Moçambique * Palop’s – 1975/79 – Independência 25 JUN 75 + Dia da Mulher + Dia do Selo * 
Borboletas + Entrada na UPU. Lote composto por selo de 20$00 com a sobrecarga deslocada, 
AR18 + selo de 3$50 com impressão no verso da sobrecarga por decalque, AR10 + por quadra de 
1$00 e 10$00, par de 1$50 e selos isolados de 1$00 e 10$00, todos com o denteado deslocado, 
AR28/31 + selo de 20$00 (usado), AR102 e 20$00 AR163, ambos com o denteado deslocado.

15.00

3017 FDC São Marino – 1956 – Jogos Olímpicos de Inverno * Cortina 1956. Série completa em sobrescrito 
circulado registado de São Marino (01.02.56) para Lisboa (04.02.56).

12.00

3018 Lote São Marino – Lote com 3 sobrescritos circulados para Portugal, dois deles registados com selos 
da emissão da 1.ª Mostra Internacional de Filatelia Olímpica.

10.00

3019 BLC««« S. Tomé e Príncipe * Palop’s. 2001 — Cinema * Walt Disney. AR BLC423, 15.000db. Bloco 
não denteado.

15.00

3020 Lote Vaticano - Classificador com séries novas do vaticano do período contemporâneo, incluindo 
alguns selos usados. Selos novos com goma original e sem charneira. Lote a ver.

50.00

DIVERSOS

3021 Lote Álbum Filoceano das “Emissões Ceres” com folhas já com tiras transparentes Hawid e sem selos. 20.00

3022 Lote Álbum Filoceano dos Açores com selos. Coleção muito bem composta, incluindo séries do Centenário S. 
António e do Infante D. Henrique. Uma boa parte dos selos com vestígios de óxido. Lote a ver.

75.00

3023 Lote Estados Unidos da América - Lote com dois álbuns novos editados pela Davos, sem selos. 20.00

3024 CDL Casa da Moeda. Lote com 3 cédulas: MA9, 20c série E, nova + MA10, 10c série A/37, nova + 
MA11, 20c série B/8, BL+.

7.00

3025 CDL Casa da Moeda. Lote com 6 cédulas novas: MA10, 10c série A/37. 9.00

3026 CDL Castro Marim, Câmara Municipal. MA649, 2c azul. Escassa, MBC+. 5.00

3027 CDL Fundão, Câmara Municipal. MA1018, 2c vermelha. Escassa e bela++. 10.00

3028 CDL Vila Real de S. António (Câmara Municipal). 10c MA2476. Nova. 8.00

3029 NT Lote com 6 notas de 50$00: Rainha Santa Isabel, Série BQC de 28.02.64 + 5 notas Infanta D. 
Maria, séries CL e CG de 25.05.68, série AJL, ANQ e APV de 01.02.80. Todas em estado de 
NOVA e com variantes de assinaturas.

5.00

3030 DIV Numismática * Portugal. Coleção de moedas correntes brilhantes emitidas em 1990. 10.00

3031 CRT Os Jogos Olímpicos de 1896 a 2004. Carteira editada pelas Coleções Philae incluindo o selo dos 
Jogos Olímpicos de 1928. Carteira n.º 107.

5.00

3032 DOC Conhecimento de embarque de 20.03.1842, com bonita gravura da Torre de Belém e barcos no Tejo. 10.00
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3033 DOC Conhecimento de embarque de 20.03.1819 com gravura com interesse para temáticas como 
barcos, heráldica, etc.

8.00

3034 DOC Rótulos de bebidas. Lote com dois rótulos: “Red Wine Claret” – Cipriano Sanchez & Cª (arte 
nova) + “Progresso” / Amêndoa Amarga, com Torre de Belém, avião a jacto e Cruz de Cristo.

5.00

3035 DOC Rótulos de bebidas. “NEVADA” / VINHO LICOROSO”, com escudo da República. MR. 10.00

3036 DOC Rótulos de bebidas. Vinho Velho Finíssimo do Porto / S. Jorge da casa Cipriano Sanchez & C.ª. MB. 4.00

3037 Lote Bilhetes de transporte. Metropolitano de Lisboa. Lote com 12 vinhetas correspondentes ao ano 
completo de 2007.

5.00

3038 Lote Bilhetes de transporte. Metropolitano de Lisboa. Lote com 20 vinhetas mensais dos anos de 
2000 (falta Julho) e 2004 (faltam Abril, Julho e Agosto).

6.00

3039 Lote Bilhetes de transporte e portagem. Lote com 2 bilhetes da Ponte Salazar (25$00 e 70$00), 5 
da Ponte Marechal Carmona, 1 bilhete da Ponte 25 de Abril + 15 vinhetas de companhias de 
aviação e 1 do Jetfoil de Macau-HK. Lote a ver.

5.00

LOTES E ACUMULAÇÕES

3040 Lote Portugal – Conjunto de 7 cartas sendo 3 do período adesivo com selo, incluindo uma carta de 
correio marítimo do Funchal para França, uma para Paris para o Ministério do Interior em Lis-
boa (1814) e uma de Estocolmo para Hamburgo, redigida em português (1822). Interessantes 
conteúdos. Lote a ver.

30.00

3041 Lote Portugal * 1856/58 — D. Pedro V, cabelos anelados. Lote com 15 cartas, sendo 12 com o selo 
MF13 e 3 com o selo MF12. Notamos algumas cartas com carimbos nominativos. Lote a ver.

30.00

3042 Lote Portugal * 1855/56 — D. Pedro V, cabelos lisos. Lote com 17 cartas com selos de 25 reis dos 
tipos I e II. Lote a ver.

35.00

3043 Lote Portugal – Lote com 3 cartas do período pré-adesivo, incluindo uma para a Embaixada de Por-
tugal em Viena na Áustria.

20.00

3044 Lote Portugal – Lote com 5 cartas do Real Serviço, incluindo uma com marca de registo, incluindo 
parte de um registo com marcas de registo e chegada. Lote a ver.

60.00

3045 Lote Portugal — Lote com 24 sobrescritos circulados entre 1924/1948 para a Suíça. Lote com grande 
variedade de franquias e diversas publicitárias. Muito boa qualidade. Lote a ver.

50.00

3046 Lote Portugal – Lote com 7 sobrescritos circulados e uma cinta de jornal. Lote a ver. 5.00

3047 Lote Portugal – Lote com 23 inteiros postais de Portugal, a maioria do período monárquico. Lote a ver. 10.00

3048 Lote Portugal – Lote composto por 15 selos usados desde Mf1, 5 reis D. Maria II, com margens cur-
tas até à emissão de D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selo de 50 reis D. Luís, fita curva, denteado, 
com repinte não catalogado. Bom valor de catálogo € 75,00.

75.00

3049 ««« Portugal — Cartela contendo séries completas, a quase totalidade de emissões Europa desde 
1965 a 1977. Valor aproximado de catálogo € 344,00. Lote a ver.

20.00

3050 Lote Portugal – Classificador com selos novos dos anos de 1992 a 1997 (parte), praticamente com-
pletos (exceto blocos). Inclui ainda blocos e selos soltos de anos anteriores. Valor aproximado 
de catálogo de € 790,00. Lote a ver.

75.00

3051 Lote Portugal – Caixa com milhares de selos em fragmento das emissões base. 50.00

3052 Lote Portugal – Classificador com mais de 3.500 selos usados, no máximo com 3 repetições, desde 
1853 a 1976. Lote a ver.

50.00

3053 Lote Portugal – Coleção de sobrescritos de 1.º dia de circulação desde 1951 a 1990, quase com-
pleta, alguns com carimbos de diversas localidades. Valor de catálogo € 3.550,00. Lote a ver.

175.00

3054 Lote Portugal * FDC’s – Coleção desde 1960 a 1985 em três álbuns. Valor de catálogo € 1.470,00. 
Lote a ver.

65.00

3055 Lote Portugal – Lote composto por 3 caixas com coleção de 1130 sobrescritos com carimbos comemora-
tivos diferentes entre 1952 e 1977, incluindo ainda alguns mais modernos. Muito material temático. 
Acompanha conjunto de cartas do consultor artístico a anunciar os carimbos. Bom lote a ver. 

200.00

3056 Lote Portugal – Lote constituído por quatro álbuns com FDC’s desde 2000 a 2014, com carimbos 
do 1.º dia de circulação das diversas localidades onde estiveram em uso. Valor de catálogo € 
1.960,00. Lote a ver.

200.00

3057 Lote Portugal - Lote composto por álbum Eládio dos Santos e dois dossiers com centenas de selos 
usados na sua grande maioria, com muitas séries completas. Lote a ver.

50.00

3058 Lote Portugal * Emissão base “Paisagens e Monumentos. Caixa com largos milhares de selos 
usados. Lote a ver.

100.00

3059 Lote Portugal * 1987/1996 — Lote com 61 inteiros postais novos, todos diferentes e comemorativos 
e obliterados com carimbos comemorativos ou de 1.º dia de circulação. Lote a ver.

10.00

3060 Lote Portugal – Conjunto de 60 sobrescritos do período compreendido entre 1951 a 1962, para a 
Alemanha (Berlim), a maioria de correio aéreo, incluindo registos com uma grande variedade de 
franquias. Lote a ver.

100.00
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3061 Lote Portugal – Caixa com coleção de sobrescritos de 1.º dia de circulação com apenas um selo da 
série e respetivo carimbo comemorativo desde 1951 a 1983. Lote a ver,

25.00

3062 Lote Portugal – Conjunto de 5 carteiras comemorativas de diversas efemérides. Lote a ver. 15.00

3063 Lote Portugal – Caixa com pequena coleção de inteiros postais, a maioria modernos em dois miniál-
buns e em folhas plásticas, no total de 88 diferentes. Lote a ver.

25.00

3064 Lote Portugal – Conjunto com cerca de 117 postais máximos diferentes entre 1981 e 1991 incluindo 
ainda alguns de 2004 a 2007. Lote a ver.

15.00

3065 Lote Portugal * FDC’s — Conjunto quase completa das emissões base “Paisagens e Monumentos”, 
“Instrumentos do Trabalho” e “Arquitetura Popular”, incluindo algumas variantes de sobrescritos 
e obliterações. Valor de catálogo € 800,00. Lote a ver

60.00

3066 Lote Portugal – Lote com 7 classificadores incluindo selos usados, a maioria de períodos modernos. 
Lote a ver.

40.00

3067 Lote Portugal – Dois álbuns dos CTT com coleção de bilhetes postais, na sua grande maioria de 
período moderno. Lote a ver.

25.00

3068 Lote Portugal * Emissões conjuntas – Conjunto completo dos blocos de 1992 do tema Colombo de 
Espanha, Itália e EUA, num total de 18 blocos.

20.00

3069 Lote Portugal – Álbum sem capa, com selos usados, completa entre 1931 (Lusíadas) e 1978 (Segu-
rança Rodoviária). Lote a ver.

50.00

3070 Lote Portugal — 1960/1979 — Lote com 56 FDC’s, exclusivamente das séries Europa, todos dife-
rentes, incluindo Europa 1979 com tarja fosforescente. Valor de catálogo € 551,00. Lote a ver.

30.00

3071 Lote Portugal – Lote com 19 FDC’s desde 1980 (n.º 31) até 2001 (n.º 245). Lote a ver. 6.00

3072 Lote Portugal – Classificador com centenas de selos usados do período e moderno. Lote a ver. 30.00

3073 Lote Portugal – Álbum com dezenas de FDC’s com séries completas desde 1977 a 1983. Lote a ver. 20.00

3074 Lote Portugal – Classificador Lindner com largas centenas de selos usados de Portugal dos anos 
de 1960 a 1980.

40.00

3075 Lote Portugal – Caixa com cerca de 1000 sobrescritos franquiados com selos de Portugal desde 
1960 a 2002. Lote a ver.

50.00

3076 Lote Portugal – Caixa com centenas de selos em fragmentos com taxas altas e de séries comemo-
rativas. Lote a ver.

20.00

3077 Lote Portugal – Caixa com vários centos de selos já lavados. Lote a ver. 20.00

3078 Lote Portugal – Caixa com centenas de selos usados das emissões base desde Ceres a Navegan-
tes. Lote a ver.

30.00

3079 Lote Portugal – Caixa com cerca de 500 sobrescritos com etiquetas diversas de máquinas de fran-
quia desde 1975 a 2000.

25.00

3080 Lote Portugal – Emissão conjunta Portugal / Irão, emitida em 2009, incluindo duas folhas completas 
da emissão do Irão (Mitchel 3140/41), constituindo 50 pares no valor de € 300,00. Lote a ver.

50.00

3081 CRT Portugal — Lote com 3 carteiras com selos das Descobertas e Oceanos emitidos durante a 
Expo’98.

5.00

3082 Lote Portugal e ex-Colónias – Caixa com selos, a maioria usados, separados por envelopes. Lote 
a ver.

10.00

3083 Lote Ex-Colónias Portuguesa – Lote composto por 14 sobrescritos circulados com diversos selos de 
diversas colónias portuguesa. Notamos alguma marcofilia. Lote a ver.

10.00

3084 Lote Portugal, ex-Colónias e Mundiais. Lote em caixa de cartão com centenas (milhares?) de selos 
de Portugal, Ilhas e ex-Colónias, a maioria com defeitos diversos, incluindo alguma marcofilia 
+ centenas de selos estrangeiros de boa qualidade com temáticas diversas (Jogos Olímpicos, 
Astronáutica, Animais, Aves, Bandeiras, Barcos, Comboios, Desporto, Flores, Frutos, Militares, 
Religião). Inclui ainda centenas de postais ilustrados, maioria circulados. Lote a ver.

5.00

3085 CRT Portugal, Açores e Madeira — Portugal — Lote com 4 carteiras com selos alusivos aos Desco-
brimentos.

5.00

3086 Lote Ex-Colónias Portuguesas e Ilhas - Lote com dois álbuns do Mercado Filatélico de Moçambi-
que, Açores e Madeira com poucos selos usados + caixa com selos de Portugal + envelope com 
selos de Macau novos e álbum com selos usados mundiais. Lote a ver.

20.00

3087 Lote Ex-Colónias Portuguesas – Lote com selos ordenados em sobrescritos de celofane. Lote a ver. 30.00

3088 Lote Portugal e Mundiais – Caixa contendo diverso material nomeadamente 3 álbuns para selos de 
Portugal, edições ITAU de 53 a 77 sem selos nem tiras; 3 catálogos de Leilões P. Dias da coleção 
Lisboa de John Sussex: Álbum Eládio dos Santos para selos de Moçambique sem selos nem 
tiras; livro Moedas de Angola; vários catálogos antigos de Eládio dos Santos; diversa literatura 
sobre temas da filatelia portuguesa, espanhola e outros. Lote a ver.

40.00

3089 Lote Portugal e Mundiais – Caixa contendo centenas de lotes remanescentes de leilões anteriores 
doados ao Clube Filatélico de Portugal, alguns deles com relativo valor. Lote a ver.

100.00
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3090 Lote Portugal e Mundiais – Álbum com selos novos e usados desde 1944 a 1981, a maioria com 
quadras usadas de emissões dispersas, incluindo diversa correspondência de diversos países 
em período moderno. Lote a ver.

40.00

3091 Lote Angola * 1938 – Império Colonial Português e Primeira Viagem Presidencial às Colónias. Lote 
com 4 sobrescritos circulados com selos de diversas taxas. Lote a ver.

8.00

3092 Lote Angola – Lote com 9 sobrescritos circulados com selos tipo Ceres de diversas emissões e 
valores. Lote a ver.

20.00

3093 Lote Angola – Lote com 13 sobrescritos circulados com selos de emissões dos anos 60 e 70 de 
diversas taxas. Lote a ver.

15.00

3094 Lote Angola – Lote com 6 exemplares incluindo sobrescritos e postais ilustrados, todos circulados 
com selos tipo Ceres de diversas emissões. Alguns exemplares com interesse. Lote a ver.

20.00

3095 Lote Angola * 1932 – Ceres, novo tipo, em papel filigranado. Lote com 4 sobrescritos circulados com 
selos da emissão de diversos valores. Lote a ver.

15.00

3096 Lote Angola — Lote com 21 talões e recibos, registos de cartas e sobretaxas do correio aéreo. Al-
guns com defeitos. Lote a ver.

10.00

3097 Lote Angola – Caixa com milhares de selos usados, separados por bolsas plásticas, ideais para 
pacotaria. Notamos alguma marcofilia. Lote a ver.

40.00

3098 Lote Moçambique * Palop’s – Álbum Domingos Sacramento com selos e blocos de Moçambique 
desde 1975 a 1993, com algumas repetições e algumas pagelas. Lote a ver.

40.00

3099 Lote Alemanha – Álbum DAVO (parte III) com selos da Alemanha, zona soviética e da República 
Democrática Alemã. Lote a ver.

50.00

3100 Lote Estados Unidos da América – Álbum Eládio dos Santos com dezenas de selos usados dos 
EUA. Lote a ver.

25.00

3101 Lote Europa * CEPT — Classificador com coleção em quadras usadas, com carimbos de 1.º dia de 
circulação. Bom valor de catálogo. Lote a ver.

40.00

3102 Lote Europa CEPT — Coleção completa em estado de novo em folhas Lindner desde 1976 a 1980, 
incluindo blocos e folhas miniaturas. Bom valor de catálogo. Lote a ver.

40.00

3103 Lote Guiné / Bissau * Palop’s – Álbum Domingos Sacramento com selos e blocos da Guiné desde 
1974 a 1993, com algumas repetições e algumas pagelas. Lote a ver.

50.00

3104 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.

100.00

3105 Lote Ex-Colónias Portuguesas – Classificador com centenas usados das ex-colónias portuguesas. Lote a ver. 40.00

3106 Lote Papuásia, Nova Guiné e Papua/Nova Guiné – Classificador com selos novos e usados da 
Papuásia desde 1908 a 1937 + Nova Guiné de 1925/1937 + Papua/Nova Guiné de 1952 a 2001 
(completo de 1952 a 1959). Valor de catálogo Yvert +/- € 950,00.

50.00

3107 Lote Suíça – Classificador com coleção de selos novos e usados, incluindo muitas séries completas 
Pro-Juventude. Bom valor de catálogo. Lote a ver.

70.00

3108 Lote Suíça – Classificador com coleção de selos novos e usados em maioria, incluindo muitos sobre 
fragmentos incluindo alguns em quadras e ainda 5 blocos filatélicos. Lote a ver.

40.00

3109 Lote Suíça – Classificador com selos usados da Suíça. Lote a ver. 20.00

3110 Lote Suíça — Classificador com selos usados e selos novos com e sem charneira, incluindo bons 
valores do correio aéreo e Pró-Pátria. Bom valor de catálogo. Lote a ver.

80.00

3111 Lote Venezuela - Lote composto por 3 álbuns e uma caixa, contendo centenas de selos usados da 
Venezuela. Lote a ver.

75.00

3112 Lote Mundiais – Caixa com milhares de selos obliterados de todos os Continentes, separados em 
envelopes por países. Cerca de metade anteriores a 1946, incluindo ainda alguns selos em 
estado de novo. Lote a ver.

75.00

3113 Lote Temáticas * Cartas de jogar – Lote com 23 exemplares (sobrescritos e postais ilustrados) com 
selos e obliterações alusivas ao tema.

20.00

3114 Lote Mundiais – Caixa com selos, blocos e carteiras modernas em estado de usado sobre fragmen-
tos, da maioria dos países europeus incluindo muitas cadernetas da Suécia e altos valores da 
Holanda. Lote a ver.

30.00

3115 Lote Mundiais – Caixa com conjunto de FDC’s, postais máximos com carimbos comemorativos, etc, 
num total de 165 exemplares de diversos países incluindo Grã-Bretanha e Colónias, Portugal, 
Brasil, França, Grécia e outros. Lote a ver.

40.00

3116 Lote Temáticas * Religião – Lote composto por sobrescritos comemorativos das 3 viagens papais a 
Portugal nos anos de 1982, 1991 e 2000. Lote a ver.

20.00

3117 DOC Estrangeiro. Conhecimentos de embarque. Lote composto por 4 conhecimentos de embarque 
dos vapores “NATHLIE” de Havre em 1877; “BRAYNE MANSFIELD” de Londres 1888; “ELBE” 
de Hamburgo em 1888; “FILS CONSEIL” de Bordeux em 1895.

8.00

3118 Lote Inglaterra e Mundiais - Pequeno classificador com selos usados contemporâneos de Inglaterra 
e outros países. Lote a ver.

20.00
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3119 Lote Temáticas * Jogos Olímpicos de Helsínquia. Lote composto por 3 sobrescritos impressos com 
gravuras sobre a efeméride. Lote a ver.

6.00

3120 Lote S. Tomé e Príncipe * Palop’s — Coleção de 200 provas progressivas de cor em quadras, in-
cluindo quase sempre as cores finais com separação “cutter pairs” de diversas temáticas como 
aviação, espaço, barcos, flores e borboletas. 

60.00

3121 Lote Mundiais – Lote composto por dois álbuns Lindner com caixa de luxo com selos novos alusivos 
à pintura de Rubens. Lote a ver.

50.00

3122 Lote Mundiais – Lote com centenas de selos com interesse para temáticas de aves, fauna, flora, 
etc. Lote a ver.

5.00

3123 Lote Mundiais – Lote com centenas de selos com interesse para temáticas diversas, incluindo Jogos 
Olímpicos. Lote a ver

5.00

3124 Lote Mundiais – Lote com dezenas de selos e 12 sobrescritos com interesse para temática de herál-
dica. Lote a ver.

5.00

3125 Lote Mundiais. Lote com duas carteiras com selos temáticos sobre o MAR. Uma com selos de 13 
países e outra do Brasil alusiva à Expo’98. Lote a ver.

4.00

3126 Lote Mundiais. Lote com duas carteiras com selos temáticos sobre o MAR. Uma com selos de 13 
países e outra do Brasil alusiva à Expo’98. Lote a ver.

4.00

3127 Lote Mundiais – Caixa com cerca de 450 sobrescritos com selos de diversos países desde 1975 a 
2005. Lote a ver.

20.00

FIM DO LEILÃO
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3.º leilão especial inter-sócios

26 junho 2021

Entrega de lotes até 30.04.21
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NOTAS
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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

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 ...........................................................                 20 de Março 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:

 

  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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314

80

561

629

11001077
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1163

1896

512

888


