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Leilão Especial 
Comemorativo dos 500 anos 
dos correios em portugal

18 - Abril - 2020 * 15H00
CLUBE FILATÉLICO DE PORTUGAL

Avenida Almirante Reis, 70 - 5.º * 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 

24H00 do dia 17 de Abril de 2020

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)
No dia do Leilão, no Clube Filatélico de Portugal

das 09H00 às 12H00

Através da nossa página WEB

www.cfportugal.pt
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LEILÕES INTER-SÓCIOS
Regulamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Em casos omissos neste Regulamento serão válidas as resoluções da Direção do CFP
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Índice
 A partir das 10H00

   1 - Portugal          0001 - 0115

   2 - Marcofilia em emissões Borja Freire      0116 - 0185

   3 - Ceres - Colecção especializada      0186 - 0208

   4 - Inteiros Postal D. Luís I. Com relevo      0209 - 0222

   5 - Açores e Distritos Postais       0223 - 0254
    
   6 - Madeira e Funchal        0255 - 0280

   7 - Ultramar         0281 - 0284

   8 - Angola e Congo          0285 - 0358

   9 - Cabo Verde         0359 - 0369

 10 - Guiné          0370 - 0415
 
 11 - Índia            0416 - 0432

 12 - Macau          0433 - 0508
 
 13 - Moçambique         0509 - 0543

 14 - Lourenço Marques        0544 - 0551 
   
 15 - Companhia de Moçambique       0552 - 0572

 16 - Companhia do Niassa        0573 - 0586

 17 - Quelimane         0587 - 0589

 18 - Quionga          0590 - 0591

 19 - Zambézia         0592 - 0597

 20 - São Tomé e Príncipe        0598 - 0640

 21 - Timor          0641 - 0683
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SIMBOLOGIA

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

1 () 1853 – D. Maria II. MF1, 5 reis castanho vermelho, cunho I, com goma não original, com 
assinatura no verso “M.A.”, com duas margens curtas e duas largas. Certificado de peritagem 
de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 7.600,00.

750.00

2 8 1853 – D. Maria II. MF1, 5 reis castanho vermelho, cunho I, com uma margem curta e duas 
de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “56 – BRAGA” de 20 barras. Valor 
de catálogo € 1.700,00.

150.00

3 () 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, papel liso médio, com vestígios de goma não 
original. Exemplar sem reparações, com ligeiro adelgaçamento no bordo direito, boa cor, 
margens equilibradas (sendo três de luxo). Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 900,00.

150.00

4 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul claro, cunho I. Exemplar com boa cor, margens de luxo, 
sem defeitos nem reparações, obliterado com CARIMBO MUDO atribuído à Estação Postal 
de FARO.

40.00

5 () 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul claro, cunho II, papel liso médio. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, boa cor e relevo, margens equilibradas (sendo três normais e uma de luxo). 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 900,00.

200.00

6 FRG 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, cunho II. Fragmento com par vertical Duas margens de 
luxo e duas curtas) e selo isolado, recortado pela moldura, obliterados com carimbo numérico 
da 1.ª reforma, tipo 20 barras “51 – FUNCHAL”.

100.00

7 FRG 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul escuro, tipo II. Fragmento com duas tiras verticais afi-
xadas em tête-bêche, com margens boas a luxo, obliterados com carimbo numérico da 1.ª 
reforma, tipo 20 barras “68 – OVAR”. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

500.00

7

121110

5

6

4321
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8 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul escuro, cunho II. Folha completa com 24 selos obli-
terados com carimbo numérico da 1.ª reforma “13 – AZEITÃO”, tipo 20 barras (ex-Robert 
Huggins). Ligeiros defeitos nos bordos superior e inferior da folha. Exemplar de referência da 
Filatelia Portuguesa. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

15.000,00

8
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9 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul esverdeado, cunho I, com boas margens, colocado 
no fecho de carta circulada de Mirandela para Lisboa (13.08.53) com trânsito pelo Porto 
(10.08.53), obliterado com carimbo batido a azul tipo LF MDL-PP1 “FRANCA”, igualmente 
aplicado na frente da carta, conjuntamente com a marca nominativa “MIRANDELLA”. Selo 
com rasgos reparados com goma, provocados pela abertura da carta. Defeitos pouco rele-
vantes atendendo à raridade da carta. MB e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, 
Lda.

250.00

10 () 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.

300.00

11 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis verde, papel liso médio. Exemplar com margens largas, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “98 – SANTA COMBADÃO”, tipo 20 barras e 
vestígio de início do carimbo nominativo no bordo direito. Certificado de peritagem de Roger 
Calves Valor de catálogo € 1.800,00.

200.00

12 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis verde azul, papel liso médio. Exemplar canto de folha com 
boas margens, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “61 – GUIMARÃES”, tipo 20 
barras. Valor de catálogo € 3.600,00.

300.00

13 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis verde amarelo, papel liso médio. Exemplar usado, bordo 
esquerdo de folha, com as outras margens largas/luxo, sem defeitos nem reparações, boa 
cor e relevo. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.800,00.

700.00

14 () 1853 – D. Maria II. MF4, 100 reis lilás, papel liso médio, com goma não original. Exemplar 
sem reparações, com boa cor e relevo, com uma margem de luxo e três margens curtas, uma 
das quais cortando ligeiramente o quadro de impressão. Certificados de peritagem de NFACP 
e J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 35.000,00.

5.000,00

15 8 1853 – D. Maris II. MF4, 100 reis lilás malva. Exemplar com uma margem curta e três boas 
margens. Valor de catálogo € 3.500,00.

400.00

16 8 1853 – D. Maria II. MF4, 100 reis lilás, papel liso médio. Quadra, com margens curtas a boas, 
obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma “61 – GUIMARÃES”, tipo 20 barras, batida 
a azul escuro. Exemplar sem reparações e com boa cor. Ex-Urwick, Ângelo Lima, Gonçalves 
Novo e Steve Washburne. Certificados de peritagem do NFACP, Portucale Filatelicus e Die-
na. Valor de catálogo € 28.000,00.

4.000,00

16

1514

9
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17 8 1853 – D. Maria II. MF4, 100 reis lilás malva, papel liso fino. Quadra canto superior esquerdo 
de folha, com margens de luxo obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma “42 – SE-
TÚBAL”, tipo 20 barras. Exemplar sem defeitos ou reparações e com boa cor. Certificado de 
peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 28.000,00.

4.000,00

18 R/ 1853 – D. Maria II. MF1/4. Série completa de reimpressões de 1863. Reimpressões de 50 e 
100 reis com goma original e sinal de charneira e de 5 e 25 reis sem goma, com margens nor-
mais a boas. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.600,00.

160.00

19 R 1853 – D. Maria II. MF1/4. Série completa de reimpressões de 1905, com goma original e 
sinal de charneira, margens de boas a luxo. Valor de catálogo € 1.520,00.

150.00

20 R 1853 – D. Maria II. MF1/4. Série completa de reimpressões de 1928, com duplicações em 
cores distintas de 25 reis (1), 50 reis (1) e 100 reis (3), com goma original e sinal de charneira, 
margens de boas a luxo. Provavelmente o conjunto mais completo conhecido até esta data. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias Lda. Valor de catálogo € 5.130,00.

750.00

21  1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF5, 5 reis castanho vermelho, cunho V, com margens 
largas, sem goma. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 
7.600,00.

750.00

22 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF5, 5 reis castanho vermelho, cunho II, com margens 
largas. Valor de catálogo € 1.700,00.

150.00

23 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF5, 5 reis castanho vermelho, cunho VII. Par horizontal 
sem reparações ou defeitos, com 3 margens normais e uma curta. Certificado de peritagem 
Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 3.400,00.

350.00

24 () 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis verde amarelo, novo com goma não origi-
nal, papel fino, com margens normais. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor 
de catálogo € 450,00.

50.00

25 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis verde amarelo, papel liso fino. Bloco com 
8 selos, com margens curtas a luxo, obliterados com carimbo de pontos da 1.ª reforma “52 
– PORTO”. MB e R.

250.00

26 * 1856/62 – D. Pedro V. Cabelos lisos + D. Luís I. Capa de carta circulada de Lisboa (16.02.64) 
para Madrid / Espanha (19.02.64) via Badajoz (17.02.64) com selo de 50 reis MF8, verde 
amarelo, papel fino, com 3 boas margens e uma curta + MF16, 25 reis, cunho III, com mar-
gens normais. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

750.00

27 8 1855/56 – D. Pedro V. cabelos lisos. MF9, 100 reis lilás. Exemplar com boas margens, papel 
fino, sem reparações. Valor de catálogo € 175,00.

20.00

28 8 1855/56 – D. Pedro V. cabelos lisos. MF9, 100 reis lilás. Exemplar com margens de luxo, 
papel fino, sem reparações. Valor de catálogo € 175,00.

25.00

19

18

17
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29 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis lilás malva, papel liso fino. Quadra com 
margens curtas a boas, com alguns pontos de óxido e duas pequenas perfurações num dos 
selos. 

150.00

30 R 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF 5/6 + 8/9. Série completa de reimpressões de 1903, 
com goma original e sinal de charneira, margens de luxo. Valor de catálogo € 680,00.

100.00

31 R 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF 5/6 + 8/9. Série completa de reimpressões de 1928, 
com goma original e sinal de charneira, margens de luxo. Reimpressão de 5 reis em castanho 
vermelho, cunho VIII e de 25 reis em tipo I. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. 
Valor de catálogo € 1.200,00.

250.00

272422

2321

20

25 29 28

26

30

31
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32 R 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10/13. Série completa de reimpressões de 1885, 
todas com boas margens ou margens boas e de luxo, incluindo a reimpressão de 25 reis azul 
de linhas duplas, considerado como MUITO RARO. Certificado de peritagem de Leilões P. 
Dias, Lda. MB e MR. Valor de catálogo € 1.000,00.

250.00

33 / 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10, 5 reis castanho bistre. Bloco com 8 reimpres-
sões de 1863, bordo superior de folha, com goma original e aderências em alguns selos. MB 
e MR. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 1.600,00+++.

200.00

34 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10a, 5 reis castanho vermelho, cunho II, papel 
liso fino. Par horizontal com margens de luxo. Exemplar sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Mirada da Mota. Valor de catálogo € 250,00.

50.00

35 FRG 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10e, 5 reis castanho amarelo, papel liso, cunho 
II. Tira vertical com 3 selos, sobre fragmento de carta, com margens exteriores normais / 
curtas e selos obliterados por marca de barras da 1.ª reforma “17 – CALDAS DA RAINHA”, 
tipo 4.3.4. Exemplar com boa cor e relevo, sem reparações, com dobra num selo e um rasgão 
noutro. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 510,00

100.00

36 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10/13. Série completa com margens de luxo na 
sua generalidade. Valor de catálogo € 372,00.

30.00

37 () 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, burilagem de linhas simples. 
Exemplar novo, com goma não original, papel liso fino. Exemplar com relevo estalado, com 
muito ligeiro adelgaçamento no canto inferior esquerdo, fora do quadro de impressão, com 
margens normais e equilibradas. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 9.000,00.

2.500,00

38 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, cunho V, papel liso 
fino. Bloco com 6 selos, com margens normais, obliterados com carimbo numérico da 1.ª 
reforma, tipo 4.3.4 batido a preto “115 – CASTRO DAIRE”. Bloco com boa cor, sem defeitos 
ou reparações assinaláveis. 

75.00

3736

6533

3432
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39 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, cunho IV, papel liso 
médio. Bloco com 8 selos, com margens normais, obliterados com carimbo nominativo batido 
a sépia “BARQUINHA”. Bloco com boa cor, sem defeitos ou reparações assinaláveis. Muito 
raro nas emissões Borja Freira os múltiplos com carimbos nominativos. Certificado de perita-
gem de Leilões P. Dias, Lda. 

250.00

40 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, cunho IV. Bloco com 12 
selos, com margens normais a boas, obliterados com carimbo numérico da 1.ª reforma tipo 
4.3.4, batido a preto “95 - POMBAL”. Bloco sobre fragmento com boa cor, sem defeitos ou 
reparações assinaláveis. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. 

100.00

41 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, cunho IV, com uma 
margem curta e três normais, sobre fragmento, obliterado com carimbo nominativo batido a 
sépia da GUARDA. Exemplar com boa cor, sem defeitos ou reparações.

150.00

42 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, papel liso fino, com 
margens de luxo cortado em zig-zag que se julga ter sido feita numa empresa particular em 
Lisboa (Eisenach). Valor de catálogo € 500,00.

100.00

43 /() 1862/64 – D. Luís I. MF14/18. Série completa com margens normais a boas, selo de 5 reis 
com goma original e sinal de charneira, restantes sem goma original. Quatro certificados de 
peritagem de Leilões P. Dias Lda (3) e NFACP (1). Valor de catálogo € 1.565,00.

125.00

44 8 1862/64 – D. Luís I. MF14/18. Série completa com margens de luxo. Valor de catálogo € 
426,00.

40.00

45  1862/64 – D. Luís I. MF14, 5 reis castanho, cunho III sem variantes. Quadra com boas mar-
gens, goma original sem sinal de charneira com aflorações de óxido no verso. Certificado de 
peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 860,00+++.

125.00

46  1862/64 – D. Luís I. MF15, 10 reis amarelo laranja, papel liso médio. Quadra com goma ori-
ginal, sinal de charneiras e aderências, com ligeiras aflorações de óxido no verso, margens 
largas a luxo. Valor de catálogo € 1.040,00.

150.00

43 41

4439

40

4238
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47 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, cunho I. Exemplar usado, com boas mar-
gens, boa cor, sem reparações, com DUPLA IMPRESSÃO DO RELEVO. Valor de catálogo 
€ 1.200,00.

300.00

48 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Exemplar usado, com margens de luxo, 
boa cor, sem defeitos, nem reparações, obliterado com carimbo nominativo batido a preto 
“PONTE DO LIMA”.

150.00

49 8 1862/64 – D. Luís. MF18, 100 reis lilás malva, papel liso médio. Par horizontal, com uma 
margem curta e 3 de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 4.3.4, batido 
a preto “102 – VIANA”.

35.00

50 8 1862/64 – D. Luís I. MF18, 100 reis lilás. Tira horizontal de 3 selos, com margens curtas no 
bordo superior e normais nas restantes, obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 
4.3.4, batido a preto “104 – CAMINHA”. Valor de catálogo € 495,00.

50.00

51  1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF19, 5 reis, papel liso médio, cunho I. Qua-
dra, sem goma, com margens normais, com perfuração particular de linha. Certificado de 
peritagem do NFACP. B e MR.

100.00

52  1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF19, 5 reis bistre preto, cunho II com varian-
tes “b” e “d”, papel liso médio. Tira horizontal com 4 selos, com margens superiores normais 
a boas a largas e verticais curtas. Exemplar com excelente cor e relevo com goma original e 
sinal de charneira no par central. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de 
catálogo € 2.280,00.

300.00

53 8 1866/67 – D. Luís I, fita curva, não denteados. MF19, 5 reis preto. Selo com margens boas 
a curtas, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “229 – FREIXO DE 
ESPADA-Á-CINTA”, tipo 4.3.4, raridade 4. Exemplar sem defeitos ou reparações.

25.00

54  1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF21, 20 reis bistre esverdeado, papel liso 
médio. Par horizontal com margens horizontais boas a largas e verticais normais. Exemplar 
com excelente cor e relevo com goma original e sinal de charneira. Certificado de peritagem 
de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 700,00++.

75.00

555350

524948

47514645
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55 8 1866/67 – D. Luís I, fita curva, não denteados. MF22, 25 reis rosa, cunho IV. Tira horizontal 
de 3 selos, com duas margens de luxo e duas normais, obliterados com carimbo numérico da 
1.ª reforma, batido a preto “180 – CHAVES”, tipo 4.3.4. Exemplar sem defeitos ou reparações.

25.00

56 * 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.

50.00

57 8 1866/1870 – D. Luís I, fita curva, não denteados + D. Luís I, fita curva, denteados. Fragmento 
com selo de 100 reis lilás malva, MF25 + par vertical de selos de 25 reis carmim rosa MF30, 
com uma margem com dentes curtos (cortado à tesoura), obliterados com carimbo da 1.ª 
reforma batido a preto “122 – LAPA”, tipo 4.3.4, raridade 5. Exemplar raro e bonito sem re-
parações. 

75.00

58  1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF27, 5 reis preto, denteado 12 ¾, papel liso 
médio. Selo sem goma, com forte REPINTE. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. 
Valor de catálogo € 160,00.

25.00

59 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 reis rosa, denteado 12 ½, papel liso 
médio. Quadra obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 4.3.4, batido a preto 
“170 – PORTALEGRE”. MB.

30.00

60 * 1867/70 – TRANSIÇÃO DA 1.ª PARA A 2.ª REFORMA. D. Luís I. Fita curva, denteados. 
MF30, 25 reis carmim rosa, em sobrescrito circulado de Alhandra para Lisboa (18.09.69), obli-
terado com carimbo tipo 3.2.3, da 2.ª reforma “7” utilizado em ALHANDRA e posteriormente 
transitado para ALMADA. Exemplar raro, bem conservado, sem defeitos nem reparações.

75.00

61 * 1867/76 – D. Luís I, fita curva, denteados + D. Luís I, fita direita. Sobrescrito circuldo no Porto 
(27.07.71), franqueado com selos de 20 reis bistre, MF29 + selo de 5 reis, denteado 12 ¾, papel 
liso, cunho VIII, MF36. Exemplar pouco vulgar com selos de duas emissões. Exemplar sem de-
feitos, nem reparações, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

200.00

62 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF35, 240 reis violeta claro, denteado 12 ½, 
papel liso fino. Tira horizontal com 3 selos, com ligeiras imperfeições no denteado. Valor de 
catálogo € 2.640,00++.

300.00

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

250.00

58
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64 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita, MF36, 5 reis preto, cunho VI. papel liso, denteado 11 ½ irre-
gular. B e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

125.00

65 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita, MF39, 20 reis bistre, cunho III, papel liso, denteado 11. B e 
MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

125.00

66 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita, MF40, 25 reis carmim rosa, cunho VII, papel liso, denteado 
11 ½. B e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

125.00

67 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43c, 240 reis lilás, denteado 14, papel liso. Valor de ca-
tálogo € 1.600,00.

150.00

68 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita, MF44b, 120 reis azul, denteado 12 ½, papel costelado no 
verso. Exemplar sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, 
Lda. Valor de catálogo € 460,00.

50.00

69 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita, MF46a, 240 reis lilás, denteado 12 ½, papel costelado no 
verso. Exemplar sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem do INEXFIP. Valor 
de catálogo € 3.200,00.

350.00

70  1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF49d, 10 reis, verde azul, denteado 12 ½, 
tipo II, papel liso médio. Quadra com goma original e muito leve sinal de charneira. Exemplar 
muito raro, com boa cor e relevo, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 2.720,00.

400.00

71  1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF54, 25 reis violeta cinzento, denteado 13 ½, papel liso fino. 
Quadra, bordo lateral de folha. Exemplar sem defeitos nem reparações, com goma original 
sem sinal de charneira. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo 
€ 280,00++.

50.00

72 () 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF64, 500 reis preto, papel porcelana, dente-
ado 13 ½. Selo sem goma original, sem defeitos ou reparações. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.450,00. 

125.00

70 71
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73 () 1892/93 – D. Carlos I. MF69, 10 reis lilás vermelho, denteado 11 ½, papel porcelana. Exem-
plar com goma não original, sem defeitos ou reparações. Certificado de peritagem Leilões P. 
Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.200,00.

200.00

74 * 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.

250.00

75 () 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. Sobrecarga d. MF90, 10 reis verde, den-
teado 11 ½, papel porcelana. Exemplar sem defeitos ou reparações, com goma não original, 
com ERRO “1938” em vez de “1893”. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor 
de catálogo € 600,00.

200.00

76 8 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. Sobrecarga d. MF90, 10 reis verde, dente-
ado 11 ½, papel porcelana. Exemplar sem defeitos ou reparações, usado, com ERRO “1863” 
em vez de “1893”. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 
600,00.

200.00

77 8 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. Sobrecarga f. MF96, 50 s/ 80 reis laranja, 
denteado 12 ½, papel porcelana. Exemplar sem defeitos ou reparações, usado, com deslo-
cação da sobrecarga

75.00

78 R 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. MF 80/97. Série completa de reimpressões 
de 1905, com goma original e sinal de charneira. Reimpressão MF97 com ligeiro ponto de 
óxido. MB e MR. Valor de catálogo € 1.800,00.

350.00

79 * 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de Santo António. MF 111/125. Série completa em sobres-
crito circulado registado de Lisboa (19.06.95) para Lourenço Marques / Moçambique. MB e MR.
. 

500.00

8281
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80 PRV 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. Lote com cinco quadras de provas de cor em cinzento, la-
ranja, verde-amarelo, carmim e ultramar, sem impressão da taxa, com goma. A maioria sem 
sinal de charneira.

30.00

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

300.00

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

300.00

83 8 1910 – D. Manuel II. MF156/158 + 160/162, 2 ½, 5, 10, 20, 25 e 50 reis. Selos com sobre-
carga particular “BARRETE FRÍGIO”, todos obliterados com marca de dia de Lisboa, com 
data de (-5 OUT 10), dia da implantação da República. B e MR. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda.

60.00

84  1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF226g, 4C verde, denteado 12x11 ½, papel cartolina 
(105-110 microns). Bloco de seis selos (3x2) com goma original sem charneira, boa cor, sem 
defeitos nem reparações. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 2.800,00.

500.00

85 PI 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF228, 6C lilás rosa em postal ilustrado comemorativo da tra-
vessia aérea de Gago Coutinho, obliterados com carimbo comemorativo do “JARDIM ZOOLOGICO”.

50.00

86 / 1920/22 – Ceres. Novas taxas e cores. MF235/251, denteado 12x11 ½. Série completa em 
quadras. Selos com goma original, os superiores com sinal de charneira e os dois selos infe-
riores sem sinal de charneira. Quadra de 2E com goma irregular. Valor de catálogo € 1240,00.

150.00

87 / 1926 – Ceres. Emissão Londres. MF396/419. Série completa em quadras. Selos com goma 
original, os superiores com sinal de charneira e os dois selos inferiores sem sinal de charnei-
ra. Valor de catálogo € 1730,00.

250.00

88 / 1928 – Independência de Portugal * 3.ª emissão. MF435/450. Série completa em quadras. 
Selos com goma original, os superiores com sinal de charneira e os dois selos inferiores sem 
sinal de charneira. MB e MR. Valor de catálogo € 930,00.

200.00

878480

85
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89  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF466, 40C s/ 2C laranja, denteado 12x11 ½, papel CAR-
TOLINA. Par horizontal com goma original, sem charneira, boa cor, sem defeitos ou repara-
ções. Valor de catálogo € 1.300,00.

250.00

90  1929 – Ceres, com sobrecarga “Revalidado”. MF488d, 10C, denteado 12x11 ½, papel liso. 
Bloco de seis selos (3x2), com sobrecarga DESLOCADA, com goma original sem sinal de 
charneira, boa cor, sem defeitos ou reparações. MB e R. Valor de catálogo € 900,00.

150.00

91 / 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.

120.00

92 / 1929 – Imposto telegráfico, com sobretaxa. MF494a, 1$50 s/ 5C castanho vermelho, papel 
fino. Quadra com goma original, os superiores com sinal de charneira e os dois selos inferio-
res sem sinal de charneira. Valor de catálogo € 720,00.

100.00

93  1931 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira. MF542, 4$50 castanho e ver-
de claro, com goma espessa acastanhada, SEM TAXA IMPRESSA, em papel liso rugoso e 
acastanhado, denteado 12x11 ½. Selo bordo de folha, sem reparações, com pontos de óxido, 
com a cor castanha do selo de 4$50, não catalogado sem taxa e com denteado por Oliveira 
Marques em “Provas e Ensaios de Portugal e Colónias”, tido como prova de cor sem taxa 
saída clandestinamente da Casa da Moeda. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 

50.00

94 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.

300.00

95 FDC 1940 – 1.º Centenário do Selo Postal + Legião Portuguesa. FM 599/606. Série completa em 
sobrescrito circulado de Lisboa (11.08.40) para Nova York (15.08.40), incluindo selo de 5c 
MF583. O catálogo especializado refere a data de 12.08.40 como a data de início de circu-
lação, porém este FDC é prova de que os selos já estariam disponíveis ao público um dia 
antes. B e MR.

75.00

96  1943 — Caravela. MF617/633. Série completa não denteada. Exemplares sem defeitos nem 
reparações com goma original sem sinal de charneira. MB e MR. Valor de catálogo da série 
denteada € 1.700,00.

175.00

93919290
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97 PRV 1951 – 3.º Congresso Nacional de Pescas. Desenho original a tinta da china do autor do desenho 
da emissão, Domingos Rebelo, sobre papel vegetal com taxa não aprovada de 2$00. MB e MR.

75.00

98  1951 – 3.º Congresso Nacional das Pescas. MF731. $50 verde s/ amarelo. Selo com DUPLA 
IMPRESSÃO. Exemplar raro, com boa cor, sem reparações e com a goma parcialmente es-
pelhada. Valor de catálogo € 300,00.

60.00

99  1952 – 8.º Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. MF751a, 1$00, azul escuro em 
papel cartolina. Valor de catálogo € 480,00.

60.00

100  1952 – 1.º Centenário do Ministério das Obras Públicas. MF755, 1$00 * Ponte Marechal Carmo-
na, papel liso creme, denteado 12 ½. Quadra nova, com goma original sem sinal de charneira, 
sem reparações, com pequenos pontos de óxido, com boa cor, e com 3 dos 4 selos impressos 
com o papel dobrado (prega – plié) o que originou, depois de desfeita a dobra, uma faixa sem 
impressão nesses três selos. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR. 

60.00

101 PRV 1960 – 5.º Centenário da Morte do Infante D. Henrique. Conjunto de 6 desenhos originais, agua-
relados sobre cartão, de autoria do artista José Pedro Roque, esboços para a emissão de 1960, do 
Centenário da Morte do Infante D. Henrique, formando a série completa. Alguns esboços completos 
e outros incompletos, como por exemplo o esboço do Infante D. Henrique incompleto e sem taxa. 
Apenas um dos esboços está assinado e com dedicatória do autor, no verso. Esboços medindo 
297x210mm, cada um. O lote inclui um conjunto de seis sobrescritos completando a série em qua-
dras, obliterados com carimbo comemorativo da Exposição Filatélica em Lisboa (1.12.1961), todos 
com a assinatura de Jaime Martins Barata. Bom lote para coleção temática dos descobrimentos.

1.200.00

101
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102 8 1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
MF875a, 6$50 “azul” em vez de “azul e preto”. Selo usado com boa cor, sem defeitos ou 
reparações. Acompanha selo normal para comparação. Valor de catálogo € 300,00.

50.00

103  1963 – 3.º Centenário da Morte de S. Vicente de Paulo. MF914a, 2$80. Quadra com boa 
cor, sem defeitos ou reparações e SEM AS INSCRIÇÕES A DOURADO. MB e MR. Valor de 
catálogo € 1.000,00.

200.00

104  1965 – 1.º Centenário da União Internacional das Telecomunicações. MF953a, 1$00 casta-
nho vermelho e azeitona, papel liso, denteado 13 ½, com goma original sem sinal de charnei-
ra. Selo com impressão do CENTRO INVERTIDO, com boa cor, sem defeitos ou reparações. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. MB e MR.

2.500.00

105  1971 – Escultores Portugueses. MF1102a, 1$50, sépia, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar 
muito raro, sem defeitos, nem reparações e com boa cor, sem goma. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota.

1.500.00

106  1975 – 1.º Aniversário do Movimento de 25 de Abril de 1974. MF1245, 1$50. Selo com a 
impressão INVERTIDA da cor preta. NÃO CATALOGADO. MB e MR.

75.00

107 PRV 1978/83 – Instrumentos de Trabalho. MF1358, $50. Quadra de provas em laranja, denteadas, 
com exceção da margem superior, com goma igual á da emissão, sem impressão da taxa e 
legenda PORTUGAL. Acompanha selo normal para comparação. MR.

50.00

108  1979 - Homenagem ao Emigrante Português. MF1415a, 5.00. Quadra com tarja fosforescen-
te sobre a legenda PORTUGAL. Valor de catálogo € 320,00.

45.00

109  2002 – Selo sem taxa – Símbolo do Euro. Emissão base. Série A. MF2842a, azul e vermelho, 
com legenda “2004”. Exemplar muito raro, com boa cor, sem defeitos, nem reparações. Valor 
de catálogo € 800.00.

300.00

110  1995 – Natal 1995. MF 2320a, 80$00 policromo. Selo com a LEGENDA “PORTUGAL” IN-
VERTIDA. Exemplar muito raro, com boa cor, goma original sem sinal de charneira, sem 
defeitos ou reparações. Valor de catálogo € 500,00.

150.00
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111  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 ori-
ginal sem sinal de charneira, com boa cor, sem defeitos ou reparações. MB e MR. Valor de 
catálogo € 6.600,00.

1.600.00

112  1936/41 – Correio aéreo. Tipo Hélice. MF CA 1/10. Série completa em quadras, com goma 
original sem sinal de charneira. Selos com boa cor, sem defeitos ou reparações. Valor de 
catálogo € 3.120,00.

400.00

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

150.00

114 BLC
/

1945 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. Conjunto com 8 blocos, numerados no canto 
inferior de 1 a 8. Raro conjunto completo de exemplares novos, com goma original, sem sinal 
de charneira, com exceção bloco n.º 4 com sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 3.205,00.

550.00

115 BLC« 1945 – Presidente Carmona. Conjunto com 8 blocos, numerados no canto inferior de 1 a 8. 
Raro conjunto completo de exemplares novos, com goma original, sem sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 3.280,00.

600.00

MARCOFILIA EM EMISSÕES BORJA FREIRE - 1.ª PARTE

116 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul escuro, cunho II, com margens de luxo, em carta circulada 
de Lisboa (26.08.54) para o Porto (27.08.54), obliterado com carimbo numérico da 1.º reforma 
“1 - LISBOA” tipo 4.7.4 e carimbo datado, oval, “26 – 8 / LISBOA / 54”, do correio marítimo interno 
pré-adesivo tipo LF LSB-CMd3. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

75.00

117 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul leitoso, cunho I, com três margens de luxo e uma normal, em 
carta circulada de Alcobaça (20.07.53 * primeiro mês de circulação) para Lisboa (22.07.53), obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma “3 – ALCOBAÇA” e nominativo “ALCOBAÇA” do período pré-
-adesivo, ambos batidos a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

75.00

118 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul. Par vertical, com duas margens de luxo e duas normais, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “15 – BATALHA”, tipo 5.8.5. 
Exemplar sem reparações e com ligeiro vinco entre os selos. 

40.00

118117116
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119 * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis azul, cunho I (pérolas afastadas) com boas 
margens em carta circulada do Cartaxo (06.03.55) para Lisboa (07.03.55), obliterado com 
carimbo de barras da 1.ª reforma, batido a preto “19 – CARTAXO”, tipo 6.8.6 e nominativo 
batido a verde, pré-adesivo “CARTAXO”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

60.00

120 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo. Selo isolado com 
margens de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “20 – CARVALHOS”, tipo 
4.3.4, raridade 5. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. 

35.00

121 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, cunho I (linhas simples), com 
boas margens, em carta circulada de Sintra (11.05.56) para Lisboa (15.05.56), obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma (24 – CINTRA), tipo 6.8.6, e nominativo pré-adesivo 
CINTRA. Exemplar sem defeitos ou reparações.

75.00

122 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, cunho IV, bordo de 
folha, com duas margens de luxo e uma normal, obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma, batido a preto “27 – LOURINHÃ”, tipo 6.8.6, raridade 4. Exemplar bonito, com marca 
rara, sem defeitos, nem reparações.

30.00

123 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II. Selo isolado, com 3 margens de luxo e uma 
normal, sobre pequeno fragmento, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido 
a preto “28 – MAFRA”, tipo 6.8.6, raridade 4. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. 

40.00

124 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho I, com margens de luxo, em carta circulada de Grân-
dola (16.08.53 * segundo mês de circulação) para Lisboa (19.08.53), obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma “25 – GRÂNDOLA”, tipo 6.8.6 e nominativo “GRÂNDOLA” do período 
pré-adesivo, ambos batidos a preto. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

60.00

125 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II. Selo isolado, com margens de luxo, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a azul “33 – PALMELA”, tipo 6.8.6, raridade 5. 
Exemplar raro, muito bonito, sem defeitos nem reparações. 

40.00

126 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II. Selo isolado, com margens de luxo, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “32 – OEIRAS”, raridade 5. Exemplar 
raro, bonito, sem defeitos nem reparações. 

40.00
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127 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho I, com margens de luxo, em carta circulada de 
Peniche (01.02.54) para Lisboa (03.02.54), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma 
“35 – PENICHE”, tipo 6.8.6 e nominativo a negativo “PENICHE” do período pré-adesivo, am-
bos batidos a azul escuro. Exemplar de rara beleza, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

100.00

128 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, azul, cunho I (pérolas afastadas), com três margens 
de luxo e uma curta a normal, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto 
“36 – PORTO DE MOZ”, tipo 6.8.6, raridade 5. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

40.00

129 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margens de luxo, em carta circulada de 
Rio Maior (03.06.54) para Lisboa (05.06), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “38 – RIO MAIOR”, tipo 6.8.6, e carimbo nominativo do período pré-adesivo 
“RIO MAIOR”, batido a preto. Exemplar muito bonito, sem defeitos nem reparações.

50.00

130 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II. Selo isolado, com margens de luxo, sobre peque-
no fragmento, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “39 – SACAVÉM”, 
raridade 5. Exemplar raro, sem reparações e com dobra horizontal no bordo superior.

35.00

131 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margens de luxo, em carta circulada de Vila 
Franca de Xira (13.11.53) para a Golegã, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “45 – VILA 
FRANCA DE XIRA”, tipo 6.8.6 e nominativo “VILLA FRANCA” (incompleto) do período pré-adesivo, 
ambos batidos a azul escuro. Exemplar de rara beleza, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

100.00

132 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF7, azul escuro, cunho II (pérolas juntas), com mar-
gens de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “49 – HORTA”, 
tipo 5.9.5. Exemplar raro, sem reparações e ligeiro corte no bordo inferior, reparado.

40.00

133 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II. Selo isolado, com margens de luxo, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “49 – HORTA, tipo 5.9.5. Exemplar raro, 
sem defeitos nem reparações.

50.00

134 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margens de luxo, com exceção de duas 
normais num dos selos, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma “50 – PONTA 
DELGADA”, tipo 6.8.6, batidos a preto, com os números de TIPOS DIFERENTES. Exempla-
res de grande beleza, com marcas bem batidos, sem defeitos nem reparações.

100.00

135 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul claro, cunho II, bordo de folha, com duas margens curtas e uma 
normal em carta circulada de S. Miguel (28.05.58) para Lisboa (07.06.58), - circulação tardia – oblitera-
do com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “50 – PONTA DELGADA”, tipo 6.8.6 e nomina-
tivo a preto “S. MIGUEL”, do período pré-adesivo. Exemplar raro, sem reparações, com ligeira mancha.

150.00
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136 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul claro, cunho I, com margens de luxo em carta circulada 
de Braga (22.07.53 * 1.º mês de circulação) para o Porto (25.07.53), obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, batido a preto “56 – BRAGA”, tipo 6.8.6, e nominativo batido a verde/
azul “BRAGA”, do período pré-adesivo, obliterando também parcialmente o selo. Exemplar 
raro, muito bonito, sem reparações e como defeito apenas uma dobra central na carta.

75.00

137 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis azul, cunho I (pérolas afastadas). Par ho-
rizontal, bordo lateral esquerdo de folha, e com as outras margens de luxo, obliterados com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “66 – MONTALEGRE”, tipo 6.8.6. Exemplar 
de rara beleza, sem defeitos nem reparações.

50.00

138 FRG 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho I. Selo com margens de luxo, sobre fragmento, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a verde “75 – VILA DO CONDE”, tipo 
6.8.6. Exemplar muito bonito e de qualidade extraordinária, sem defeitos nem reparações.

40.00

139 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul claro, cunho I. Selo isolado, canto de folha e com as 
outras duas margens largas, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a sépia 
“78 ÁGUEDA”, tipo 6.8.6, raridade 4. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. 

40.00

140 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul escuro, cunho II, com margens de luxo em carta circu-
lada de Abraveia / Vila Nova de Poiares (05.11.54) para o Porto (08.11.54), obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “80 – SANTO ANDRÉ DE POIARES”, tipo 
6.8.6. Exemplar raro, muito bonito, sem reparações e com dobra no selo.

100.00

141 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, cunho III, com boas mar-
gens, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “86 – FARINHA PODRE”, 
tipo 6.8.6, raridade 5. Exemplar bonito, com marca bem batida, sem defeitos, nem reparações.

30.00

142 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul. Par horizontal, com margens de luxo na generalidade, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “95 – POMBAL”, tipo 6.8.6. 
Exemplar muito bonito sem defeitos nem reparações. 

50.00

143 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, azul, cunho I (pérolas afastadas), com margens 
de luxo, sobre pequeno fragmento, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a 
preto “97 – SANDOMIL”, tipo 6.8.6, raridade 5. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

40.00

144 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho I, com três margens de luxo e uma curta, em carta 
circulada de Arcos de Valdevez (27.10.53) para o Porto (29.10.53), obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, batido a verde “108 - PONTE DA BARCA”, tipo 5.10.5, e nominativo 
batido a azul “ARCOS DE / VALDEVE”, do período pré-adesivo. Exemplar raro, muito bonito, 
sem reparações e com dobra ao meio na carta.

100.00
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145 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margens normais a curtas, em capa 
de carta circulada de Caminha (03.07.54) para Lisboa (08.07.54), com trânsito pelo Porto 
(05.07.54), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “104 - CAMINHA”, 
tipo 4.10.4, e carimbo circular datado batido a verde “CAMINHA / 3 / 7 / 1854”. Exemplar muito 
bonito, sem defeitos nem reparações.

50.00

146 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho I. Tira horizontal com 3 selos, com margens de 
luxo na generalidade, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “105 – 
ESPOZENDE”. Exemplar muito bonito sem defeitos nem reparações. 

75.00

147 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul claro, cunho I, com margens de luxo, em capa de carta 
circulada de Viseu (31.08.53) para a Régua, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a azul escuro “112 - VISEU”, e carimbo retangular datado batido a azul “31 – 8 / VIZEU 
/ 53”. Exemplar pouco limpo, com duas dobras, uma delas afetando ligeiramente o bordo 
direito do selo.

30.00

148 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, cunho II (linhas duplas), com 
margens curtas a normais, em carta circulada de Aguiar da Beira (17.07.57) para o Porto 
(18.07.57), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma (113 – AGUIAR DA BEIRA), 
raridade 4. Exemplar, muito bonito sem reparações e com dobra vertical não afetando o selo.

50.00

149 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Selo isolado com três margens de luxo, e 
uma normal, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “143 – CONSTÂNCIA”, tipo 
4.3.4, raridade 5. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. 

35.00

150 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, cunho III. Bloco bordo de 
folha, com oito selos, com margens de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “115 – CASTRO DAIRE”, tipo 4.3.4. Exemplar sem reparações e ligeiras manchas.

50.00

151 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, cunho II (linhas duplas), com 
margens curtas, em carta circulada de Gouveia (03.03.57) para o Porto (07.03.57), obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma (119 - GOUVÊA), tipo 5.10.5, raridade 4, e nominativo 
pré-adesivo “GOUVEA”, batido a azul. Exemplar bonito sem defeitos nem reparações.

50.00

158156154157

155153152149

150

151148147



26

152 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Selo isolado com margens de luxo, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma “147 – FIGUEIRÓ DOS VINHOS”, tipo 4.3.4, raridade 
4. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. 

35.00

153 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho I. Selo isolado, com margens curtas sobre 
pequen0 fragmento, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a sépia “122 
LAPA”, tipo 5.10.5, raridade 4. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. 

35.00

154 FRG 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, com duas margens de luxo, uma curta e 
outra normal, em grande fragmento, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido 
a preto “122 – LAPA”, tipo 4.3.4, raridade 5 e nominativo batido a preto “LAPA”, do período 
pré-adesivo. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

40.00

155 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II. Selo isolado, com margens de luxo, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “127 – PENALVA DO CASTELO”, tipo 
5.10.5, raridade 4. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. 

40.00

156 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo. Selo isolado com três 
margens de luxo e uma normal, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “130 – RE-
ZENDE”, tipo 4.3.4, raridade 4. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. 

35.00

157 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, cunho II (linhas duplas), 
com margens de luxo a normais, em carta circulada de Trancoso (09.07.57) para o Porto 
(12.07.57), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a preto (134 – TRANCO-
SO”, e carimbo nominativo também batido a preto “TRANCOZO”, do período pré-adesivo. 
Exemplar bonito, sem reparações com ligeira dobra no selo.

50.00

158 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, cunho III, com margens de luxo. Bloco com 
seis selos com margens de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “140 – AL-
VAIAZERE”, tipo 4.3.4. Exemplar bonito, sem defeitos nem reparações. 

40.00

159 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Selo isolado com duas margens de luxo, e 
duas normais, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “142 – CHAMUSCA”, tipo 
4.3.4, raridade 4. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. 

25.00

160 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho I. Selo isolado, com 3 margens de luxo e uma 
normal, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a sépia “150 – IDANHA-A-
-NOVA”, tipo 5.10.5, raridade 4. Exemplar raro, sem reparações e com muito ligeira transpa-
rência no verso. 

35.00

161 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Selo isolado com margens normais, obli-
terado com carimbo numérico da 1.ª reforma “153 – POMBALINHO”, tipo 4.3.4, raridade 5. 
Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. 

35.00

162 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho I, com margens normais a curtas, em carta cir-
culada de Alcanena (28.06.54) para Lisboa (01.07.54), obliterado com carimbo numérico da 
1.ª reforma, batido a preto “142 - CHAMUSCA” e carimbo nominativo do período pré-adesivo 
“CHAMUSCA”, também batido a sépia. Exemplar muito bonito, sem defeitos nem reparações.

100.00

163 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II, com margens de luxo, em carta circulada de 
Chamusca (31.10.53) para Lisboa (03.11.53), obliterado com carimbo numérico da 1.ª refor-
ma, batido a preto “157 – TORRES NOVAS”, tipo 5.10.5, e carimbo nominativo do período 
pré-adesivo “TORRES NOVAS”, batido a azul. Exemplar muito bonito, sem defeitos nem 
reparações.

75.00
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164 8 1853 – D. Maria II. MF1, 5 reis castanho avermelhado, cunho I. Selo isolado, com 3 margens 
de luxo e uma curta, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “158 – 
VILA NOVA DE OURÉM”, tipo 5.10.5, raridade 5. Exemplar sem reparações e com quadro 
estalado no bordo esquerdo e um pouco sujo, porém com marca muito raro.

120.00

165 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Selo isolado com duas margens de luxo, 
e duas normais, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “159 – ESTREMOZ”, tipo 
4.3.4, raridade 5. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. 

35.00

166 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, cunho I (linhas simples), bordo 
de folha, com duas margens de luxo e uma curta, em carta circulada de Monforte (20.07.56) 
para Lisboa (22.07.56), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma (138 – MONFOR-
TE), tipo 5.10.5, e nominativo MONFORTE. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

200.00

167 8 1853 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, cunho I (linhas simples). Selo iso-
lado, com 3 margens de luxo e uma normal, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “173 – SOUSEL”, tipo 5.10.5, raridade 4. Exemplar raro, sem reparações e com 
muito ligeira transparência no verso. 

40.00

168 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho II. Selo isolado, com margens curtas, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “174 – VEIROS”, tipo 5.10.5, raridade 5. 
Exemplar raro, sem reparações e com muito ligeira transparência no verso. 

35.00

169 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho I, com margens normais, em carta circulada de 
Mirandela (25.08.53) para Lisboa (30.08.53), com trânsito pelo Porto (27.08.53), obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a azul “184 – MIRANDELA”, tipo 5.10.5, e 
carimbo nominativo do período pré-adesivo “MIRANDELLA”, batido a azul. Exemplar muito 
bonito, sem defeitos nem reparações.

50.00

170 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho I. Selo isolado, com margens de luxo, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “185 – MONCORVO”, tipo 5.10.5. Exem-
plar muito bonito sem defeitos nem reparações. 

35.00

171 * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF7, 25 reis azul, cunho II (pérolas juntas), com mar-
gens de luxo em carta circulada de Bringel (08.04.56) para Lisboa (10.04.56), obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “192 – BEJA” e nominativo do período 
pré-adesiva “BEJA”, batido a preto. Exemplar muito bonito, sem defeitos nem reparações.

75.00

172 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, cunho IV, com margens 
curtas, em carta circulada de Ervidel (17.11.58) para Lisboa (24.11.58), obliterado com ca-
rimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “193 – ALJUSTREL”, tipo 4.3.4, raridade 5, e 
marca nominativa batida a preto “ALJUSTREL”. Exemplar bem conservado, com marca rara, 
sem defeitos, nem reparações.

75.00
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173 * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, com três margens de luxo e uma normal, em 
carta circulada de Torrão (24.04.63) para Lisboa (29.04.63), obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma, batido a preto “195 – ALVITO”, tipo 4.3.4, raridade 3 e nominativo batido a 
preto “ALVITO”, do período pré-adesivo. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

174 * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, cunho V, com três margens de luxo e uma 
curta a normal, em carta circulada de Castro Verde (25.01.63) para Lisboa (27.01.63), obli-
terado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “196 – CASTRO VERDE”, tipo 
4.3.4, raridade 5 e nominativo batido a preto “CASTRO V.E”, do período pré-adesivo. Exem-
plar raro, sem defeitos nem reparações.

75.00

175 * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF7, 25 reis azul, cunho I (pérolas afastadas), com mar-
gens curtas em carta circulada de Alfundão (31.10.55) para Lisboa (04.11.55), obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “198 - FERREIRA” (raridade 5) e nominativo 
do período pré-adesiva FERREIRA”, batido a preto. Exemplar muito bonito, sem reparações 
e com leves manchas.

100.00

176 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho I. Selo isolado, com 3 margens de luxo e uma 
normal, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “199 – MÈRTOLA, 
tipo 5.10.5, raridade 5. Exemplar bonito, sem defeitos nem reparações.

40.00

177 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho I. Selo isolado sobre fragmento, com margens 
curtas, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “200 – MESSEJANA”, 
tipo 5.10.5, raridade 4. Exemplar sem defeitos nem reparações. 

35.00

178 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa. Par horizontal com 
duas margens de luxo e duas normas a curtas, em carta circulada de Aljezur (29.09.58) para 
Lisboa (06.10.58), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “202 – 
ODEMIRA”, tipo 4.3.4, raridade 5, e marca nominativa batida a preto “ODEMIRA”. Exemplar 
bem conservado, com marca rara, sem reparações, com ligeiras aflorações de óxido.

75.00

179 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, cunho I (linhas simples), com mar-
gens de luxo excecional, em carta circulada de Serpa (13.07.56) para Lisboa (15.07.56), oblite-
rado com carimbo numérico da 1.ª reforma (204 – SERPA), tipo 5.10.5, e nominativo pré-adesivo 
SERPA. Exemplar raro, muito bonito sem reparações e com ligeira dobra horizontal.

200.00
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180 * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, cunho I, com boas margens, em carta circulada de 
Torrão (12.11.53) para Lisboa (15.11.53), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “205 – TORRÃO”, tipo 5.10.5, raridade 5, e carimbo nominativo do período 
pré-adesivo “TORRÃO”, do período pré-adesivo, batido a preto. Exemplar muito bonito, sem 
defeitos nem reparações. (Imagem na página 92)

125.00

181 * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa, com margens de luxo, em carta circulada de 
Martim Longo (04.11.66) para Lisboa (08.11.66), com trânsito por Faro (07.11.66), obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “210 – ALCOUTIM”, tipo 4.3.4, raridade 
5 e nominativo batido a preto “ALCONTIM”, do período pré-adesivo. Exemplar raro sem repa-
rações, com dobra vertical afetando o selo. (Imagem na página 92)

50.00

182 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, cunho II (linhas duplas), bordo 
de folha, com margens de luxo a normal, em carta circulada de S. Brás / Olhão (27.12.56) 
para Lisboa (31.12.56), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma (215 – OLHÃO), tipo 
5.10.5, raridade 4, e nominativo pré-adesivo “OLHÃO”, também batido a preto. Exemplar, 
muito bonito sem reparações e com dobra horizontal não afetando o selo.

100.00

183 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, cunho I (linhas simples), com 
margens curtas, em carta circulada de Silves (19.06.56) para Lisboa (24.06.56), obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma (216 – SILVES), tipo 5.10.5, raridade 5, e nominativo 
pré-adesivo “SILVES”, batido a preto. Exemplar raro, muito bonito sem reparações e com 
ligeira dobra horizontal não afetando o selo.

125.00

184 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, cunho I (linhas simples), com 
margens de luxo excecional, em carta circulada de Tavira (21.07.56) para Lisboa (24.07.56), 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma (217 – TAVIRA), tipo 5.10.5, e nominativo 
pré-adesivo “TAVIRA”. Exemplar raro, muito bonito sem reparações e com ligeira dobra verti-
cal afetando a margem esquerda do selo.

150.00

185 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis carmim rosa. Selo isolado com margens de luxo, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma “227 – ALCÁÇOVAS”, tipo 4.3.4, raridade 4. Exemplar 
raro, muito bonito, sem defeitos nem reparações. 

35.00

CERES
COLECÇÃO ESPECIALIZADA

186 PRV 1910 – Ceres. Estudos e desenhos para a execução do novo selo representativo do regime 
republicano. Lote com seis ensaios montados em cartão, únicos possíveis, pintados a agua-
rela, produzidos por Bradbury Wilkinson & Co, Ltd em 17 de Outibro de 1910, apenas 12 dias 
após a Revolução de 5 de Outubro de 1910. No verso carimbo com datador mecânico “10 
OCT 1910”. Exemplar bem conservado, sem defeitos ou reparações. MB e MR.

1.250.00

187 PRV 1911 – Estudos e desenhos para a execução do novo selo representativo do regime repu-
blicano. Ensaio único, executado sobre cartão grosso, com tira linhas, caneta e pincel fino, 
a tinta azul escura e depois diluída em aguarela. De autor desconhecido. Desenho que não 
obedece aos critérios legais e formais dos concursos oficiais, e pelos elementos contidos no 
desenho, situando a sua feitura após 22 de Maio, ou 12 de Setembro de 1911. MB e MR.

300.00

188 PRV 1911 – Estudos e desenhos para a execução do novo selo representativo do regime republicano. Con-
junto com 12 ensaios não aprovados no concurso oficial de 1911, com moeda ainda expressa em reis, 
com os galeões a revelarem a tradição – o passado e ainda a imagem feminina, estilo “art nouveau” 
que pretendia conciliar liberdade com memória guerreira e conquistas africanas, mas faltava-lhe a força 
mítica do “trabalho”. Trabalho atribuído sob reserva ao pintor Alfredo Roque. MB e MR.

500.00

184183182



30

189 PRV 1911 – Estudos e desenhos para a execução do novo selo representativo do regime repu-
blicano, apresentados ao concurso oficial de 1911 conforme texto legislativo definido pelo 
Decreto n.º 29 de 6 de Fevereiro de 1911. Prova litográfica em magenta com a taxa de 50 
reis, representando o desenho a simbologia das descobertas. MB e MR.

150.00

190 PRV 1911 – Estudos e desenhos para a execução do novo selo representativo do regime repu-
blicano, apresentados ao concurso oficial de 1911 conforme texto legislativo definido pelo 
Decreto n.º 29 de 6 de Fevereiro de 1911. Desenho em papel fotográfico com a taxa de 1000 
reis, com desenho representando a nova ética do “trabalho”, com a legenda “LABOR OMNIA 
VINCIT” – o trabalho tudo alcança. MB e MR.

150.00

191 PRV 1911 – Estudos e desenhos para a execução do novo selo representativo do regime repu-
blicano. Reprodução aumentada do desenho atribuído ao Pintor Roque Gameiro com figu-
ra feminina estilo “art nouveau” que pretendia conciliar liberdade com memória guerreira e 
conquistas africanas, mas faltava-lhe a força mítica do “trabalho”. Do arquivo do editor de “O 
Século”, João Pereira da Rosa, impulsionador do concurso para a execução do novo selo 
representativo do regime republicano. MB e MR.

200.00

192 PRV 1911 – Estudos e desenhos para a execução do novo selo representativo do regime republi-
cano. Reprodução em papel fotográfico do desenho do escultor Simões de Almeida (sobri-
nho), classificado no 2.º lugar do concurso. Do arquivo do editor de “O Século”, João Pereira 
da Rosa, impulsionador do concurso para a execução do novo selo representativo do regime 
republicano. MB e MR.

250.00

193 PRV 1911 – Estudos e desenhos para a execução do novo selo representativo do regime republi-
cano. Quatro ensaios reproduzidos em papel fotográfico, todos com grafismos e simbolismos 
diferenciados, mas com uma linha comum, a representação republicana, atribuídos a Alfredo 
Cândido, nascido em Ponte de Lima, desenhador e publicista, sendo dois destinados aos 
Açores, ambos com a representação do “AÇOR” e os outros dois ao Continente, glorificando 
o “trabalhador” e pondo em evidência o “Império Colonial”. MB e MR.

350.00

194 PRV 1911 – Estudos e desenhos para a execução do novo selo representativo do regime republi-
cano. Ensaios em verde-cinzento, azul e vermelho, impressos sobre papel porcelana, tendo 
como fundo a esfera armilar, provavelmente apresentados no concurso público de Fevereiro 
de 1911, por autor desconhecido, e não aprovados. MB e MR.

200.00
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195 PRV 1912 – Ceres. Emissão de 1912. Trabalhos progressivos. Prova sobre papel fotográfico, pre-
enchendo o requisito do ponto 4.º do texto do concurso de Fevereiro de 1911, do desenho 
original de Constantino Fernandes, com fundo branco, posteriormente substituído por fundo 
de cor. MB e MR.

100.00

196 PRV 1912 – Ceres. Emissão de 1912. Trabalhos progressivos. Prova de gravura, em papel porce-
lana, preenchendo o requisito do ponto 4.º do texto do concurso de Fevereiro de 1911, a partir 
do desenho escolhido para a emissão, da autoria de Domingos Alves do Rego, preterida pela 
de José Sérgio de Carvalho e Silva, com enquadramento para a designação da moeda e 
taxa. MB e MR.

150.00

197 PRV 1912 – Ceres. Emissão de 1912. Trabalhos progressivos. Lote com dois pares de provas 
de gravura com gravação da nova moeda (10 centavos), um em azul sobre papel porcelana 
colorido em salmão e outro em azul sobre cartão branco. Todas preenchendo o requisito do 
ponto 4.º do texto do concurso de Fevereiro de 1911, a partir do desenho escolhido para a 
emissão, da autoria de Domingos Alves do Rego, preterida pela de José Sérgio de Carvalho 
e Silva. MB e MR.

200.00

198 PRV 1912 – Ceres. Emissão de 1912. Trabalhos progressivos. Lote com 7 provas de cor da gravu-
ra com gravação da nova moeda (10 centavos), sobre papel porcelana branco ou colorido, 3 
em tonalidades de cor de rosa a vermelho, uma em castanho e 3 tonalidades de azul. Todas 
preenchendo o requisito do ponto 4.º do texto do concurso de Fevereiro de 1911, a partir do 
desenho escolhido para a emissão, da autoria de Domingos Alves do Rego, preterida pela de 
José Sérgio de Carvalho e Silva. MB e MR.

175.00

199 PRV 1912 – Ceres. Emissão de 1912. Prova da gravura em cartão revestido a caulino em casta-
nho vermelho, sem abertura do valor no cunho, desenho de Constantino Álvaro Sobral Fer-
nandes e gravura do segundo gravador da Casa da Moeda, José Sérgio de Carvalho e Silva. 
Prova com menção manuscrita no verso “Prova de gravura em aço / 20-11.º-911”. MB e MR.

250.00

200 PRV 1912 – Ceres. Emissão de 1912. Prova da gravura em cartão revestido a caulino em verde 
escuro, sem abertura do valor no cunho, desenho de Constantino Álvaro Sobral Fernandes e 
gravura do segundo gravador da Casa da Moeda, José Sérgio de Carvalho e Silva. MB e MR.

200.00

201 PRV 1912 – Ceres. Emissão de 1912. Prova da gravura em cartão revestido a caulino em violeta, 
sem abertura do valor no cunho, desenho de Constantino Álvaro Sobral Fernandes e gravura 
do segundo gravador da Casa da Moeda, José Sérgio de Carvalho e Silva. MB e MR.

150.00

202 PRV 1912 – Ceres. Emissão de 1912. Lote com 10 provas da gravura em papel porcelana branco, nas 
cores violeta, azul-elétrico, azul, verde, laranja, ardósia claro, preto, castanho-amarelo, rosa carmim 
e vermelho,, sem abertura do valor no cunho, desenho de Constantino Álvaro Sobral Fernandes e 
gravura do segundo gravador da Casa da Moeda, José Sérgio de Carvalho e Silva. MB e MR.

200.00

203 PRV 1912 – Ceres. Emissão de 1912. Lote composto por dois pares de provas em violeta e tijolo 
e prova isolada em carmim-rosa, todas com largas margens, em papel amarelado e ponti-
nhado, sem abertura do valor no cunho, desenho de Constantino Álvaro Sobral Fernandes e 
gravura do segundo gravador da Casa da Moeda, José Sérgio de Carvalho e Silva. MB e MR.

150.00
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204 PRV 1912 – Ceres. Emissão de 1912. Prova da gravura em cartão revestido a caulino em sépia, 
com abertura do valor no cunho (¼ C.), desenho de Constantino Álvaro Sobral Fernandes 
e gravura do segundo gravador da Casa da Moeda, José Sérgio de Carvalho e Silva. Prova 
com menção manuscrita no verso “Prova do cliché / Fev.º 912.”. MB e MR.

250.00

205 PRV 1912 – Ceres. Emissão de 1912. Prova da gravura em papel liso, em sépia, com abertura do 
valor no cunho (¼ C.), com experimentação do contorno de “REPUBLICA PORTUGUESA”, 
desenho de Constantino Álvaro Sobral Fernandes e gravura do segundo gravador da Casa 
da Moeda, José Sérgio de Carvalho e Silva. MB e MR.

150.00

206 PRV 1912 – Ceres. Emissão de 1912. Prova da gravura em cartão revestido a caulino em verde, 
com abertura do valor no cunho (1 C.), desenho de Constantino Álvaro Sobral Fernandes e 
gravura do segundo gravador da Casa da Moeda, José Sérgio de Carvalho e Silva. Prova 
com menção manuscrita no verso “Prova do cliché / Janro. 912.”. MB e MR.

250.00

207 PRV 1912 – Ceres. Emissão de 1912. Prova da gravura em cartão revestido a caulino em violeta, 
com abertura do valor no cunho (2 ½ C.), desenho de Constantino Álvaro Sobral Fernandes 
e gravura do segundo gravador da Casa da Moeda, José Sérgio de Carvalho e Silva. Prova 
com menção manuscrita no verso “5 – Fev.º - 1912 / Prova do cliché”. MB e MR.

250.00

208 Lote 1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. MF222/234. Lote composto por coleção montada 
em 101 folhas de exposição, tipo Lindner, com estudo exaustivo da emissão desde a taxa 
de 1 ½ c até 30C, contendo selos novos e usados simples, em pares, quadras e blocos com 
grande número de selos, com exaustivo estudo das variedades de papel, denteados, erros e 
variedades de clichés, acompanhados de desenhos das fendas mais importantes. Inclui ain-
da sobrescritos, bilhetes-postais e fragmentos, assim como variada marcofilia da época com 
realce para exemplares da GREVE DOS CORREIOS e marcas de paquetes portugueses. 
Valor de catálogo dos selos novos e usados, sem ter em conta a história postal € 13.845,00. 
MB e MR. Lote a ver.

6.000.00

PORTUGAL
INTEIROS POSTAL * EMISSÃO D. LUÍS, COM RELEVO.

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

250.00

210 IN Precursores. O ANNUNCIO POSTAL. Sobrescrito Publicitário com selo adesivo. Sobrescrito 
com selo MF40, 25 reis, papel liso, denteado 12 ½, da 8.ª série, impressão a preto sobre pa-
pel liso. Foram emitidas 23 séries mas, até ao momento, só se conhecem 19. Exemplar bem 
conservado, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

250.00
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211 IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. SOBRESCRITOS PARTICULARES. 
Não catalogados por Oliveira Marques. 25 reis azul em papel azulado muito claro e faixas 
obliquas lisas, costeladas longitudinalmente, circulado de Coimbra (09.12.1879) para Lisboa 
(10.12.79). Atribui-se a emissão destes sobrescritos particulares à PAPELARIA NUNES & FI-
LHOS com morada na Rua Áurea 58 em Lisboa, onde o Dr. Alfredo Filgueiras da Rocha Pei-
xoto adquiriu 13 exemplares que os fez circular entre 11 de Julho e 10 de Dezembro de 1879. 
Estes sobrescritos têm uma boa qualidade de papel e formato de 123/96mm, com pala de 
lados angulosos. Exemplar muito raro, muito bem conservado, sem defeitos nem reparações.

500.00

212 IC 1878/79 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. OM1, 15 reis castanho-vermelho, car-
tolina média, creme e rugosa. Circulado como postal ilustrado de Madrid (17.09.1910) para 
Gand (19.09.) com selo de 10c de Espanha. Exemplar bem conservado, sem defeitos nem 
reparações.

50.00

213 IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. OM4f, 20 reis azul, cunho II, “Sr” em 
redondo, erro: “UNIVESERLLE” em vez de “UNIVERSELLE”. Circulado de Lisboa (01.10.85 
para Estocolmo (07.10.85): Exemplar bem conservado, sem reparações com ligeira dobra 
vertical ao centro, porém de grande raridade.

150.00

214 IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. OM5a, 30 reis verde, cunho I, “Sr” em itáli-
co debaixo do “B” de “BILHETE”, 6mm entre as 3.ª e 4.ª linhas, cartolina camurça com fios de 
seda. Circulado do Funchal (09.06.87) para Bordéus (20.06) com trânsito por Lisboa (17.06). 
Impressão OBLÍQUA do selo. Exemplar bem conservado, sem reparações com pequeno 
defeito no canto inferior esquerdo.

30.00

215 IC 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. OM7, 10 reis castanho vermelho claro, 
cartolina fina, camurça, com ligeiros fios de seda, 5mm entre o Escudo a 1.ª linha da inscri-
ção. Circulado de Caminha para o Porto pela ambulância ferroviária de Valença ao Porto (05 
MAIO 81). Carimbos batidos a preto: nominativo “CAMINHA” e ferroviário de dupla oval “R.A. 
DE VALENÇA – PORTO / CC”. Exemplar bem conservado, sem reparações e com pequeno 
defeito no canto superior esquerdo.

30.00

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

50.00

217 IC 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. OM7b, 10 reis castanho vermelho 
claro, cartolina fina, camurça, com ligeiros fios de seda, 5mm entre o Escudo a 1.ª linha da 
inscrição, com erro “POSLAL” em vez de “POSTAL”. Circulado de S. João da Pesqueira 
(14.10.81) para Guimarães (15.10.81) com trânsito pela Régua (15.10.81). Exemplar bem 
conservado, sem defeitos nem reparações. MB e R.

75.00

214213212
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218 IC 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. OM7c, 10 reis castanho vermelho claro, 
cartolina fina, camurça, com ligeiros fios de seda, 3mm entre o Escudo e a 1.ª linha da ins-
crição. Circulado de Oliveira do Bairro (13.08.82) para o Porto “14.08.83). Carimbo de dupla 
oval batido a preto de “OLIVEIRA DO BAIRRO”. Exemplar sem reparações e com pequeno 
furo de espigão.

40.00

219 IC 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. OM7j, 10 reis castanho vermelho claro, 
3mm entre o Escudo e a 1.ª linha da inscrição, cartolina média creme, lisa. Circulado em Lisboa 
(10.03.87). Por ter sido retirado de circulação a 1 de Junho de 1884, foi considerado como nulo e 
com tal porteado como carta, no dobro do porte em falta com selo fixo de 50 reis batido a preto. O 
destinatário recusou-se a receber o inteiro postal e como tal fazer o pagamento do porte devido. 
Exemplar bem conservado, sem reparações e com dobra no canto inferior esquerdo. 

50.00

220 IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Sobrescritos. OM1a, 25 reis azul escuro, 
papel liso, com fios de seda. Circulado do Funchal (20.04.81) para Mainz / Alemanha (29.0), 
com trânsito por Londres (24.04) com selos adicionais de 20 reis bistre da emissão D. Luís, 
fita direita de 187012, denteado 12 ¾, papel liso, cunho I, MF39 + selo de 5 reis preto, dente-
ado 12 ¾, papel liso da emissão de D. Luís I, de perfil, MF52. Sobrescrito do serviço nacional 
usado no serviço internacional. Exemplar bonito, sem reparações.

75.00

221 IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Sobrescritos. OM1b, 25 reis azul escuro, 
papel liso, com fios de seda. Circulado de Lisboa (25.10.91) para a Áustria (02.12.91) com 
selos adicionais de 2 ½ reis (par), denteado 11 ¾, papel porcelana, MF48i (um selo com 
canto curto) + selo de 20 reis rosa, MF62. Sobrescrito do serviço nacional usado no serviço 
internacional. Exemplar bonito, sem reparações.

50.00

222 IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Sobrescritos. OM2b, 50 reis rosa, pa-
pel liso com fios de seda, cunho I, formato grande tipo C. Circulado registado de Lisboa 
(16.12.91) para a Alemanha (19.12.91) com selo adicional de 100 reis lilás claro, denteado 12 
½, papel porcelana da emissão de D. Carlos I. Fita direita de 1870. Exemplar bem conserva-
do, sem defeitos nem reparações.

60.00
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AÇORES

223 * Correios-mores. Carta remetida de Angra / Açores (22.05.1597 para o Reitor do Colégio da 
Companhia de Jesus em Braga. Raro exemplar do século XVI, sem defeitos assinaláveis, 
nem reparações.

2.500.00

224 * Fayal / Açores – A sépia, manuscrito, em carta datada de Angra (02.02.1838) via Faial, para 
o Rio de Janeiro, com o porte inicial de 120 reis manuscrito a sépia, e emendado para 160 
reis, também manuscrito a sépia. Exemplar raro, sem reparações, mas com alguns defeitos 
e alguma sujidade. 

1.200.00

225 8 Açores – Percursores * 1853 – D. Maria II. MF1, 5 reis, cunho I, com ligeira transparência, 
duas margens curtas e duas boas, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 20 
barras “48 – ANGRA”. Valor de catálogo € 1.910,00.

100.00

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

1.500.00

227 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”. Valor de catálogo € 170,00.

25.00

228 8 Açores – Percursores * 1862/64 – D. Luís I. MF15, 10 reis amarelo laranja, com margens de 
luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 4.3.4, batido a preto “48 – AN-
GRA”. Valor de catálogo € 140,00.

35.00

229 8 Açores – Percursores * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 reis amarelo 
laranja, com margens de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 4.3.4, 
batido a preto “48 – ANGRA”. Muito ligeira transparência no bordo inferior. Valor de catálogo 
€ 280,00.

35.00

230 8 Açores – Percursores * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF21, 20 reis bistre, 
com 3 margens de luxo e uma curta, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 
4.3.4, batido a preto “48 – ANGRA”. Selo com vinco oblíquo no canto esquerdo. Valor de 
catálogo € 280,00.

35.00
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231 8 Açores – Percursores * 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis verde amarelo, com margens de luxo, 
e vinco no bordo superior obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 20 barras “49 
– HORTA”. Valor de catálogo € 2.250,00.

300.00

232 8 Açores – Percursores * 1853 – D. Maria II. MF4, 100 reis lilás, com margens e relevo normais, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 20 barras “49 - HORTA”. Selo com leve 
ponto transparente na parte superior e leve vinco horizontal. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 4.750,00.

600.00

233 8 Açores – Percursores * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis rosa. Lote 
com 3 selos, com margens de luxo, com exceção de uma curta, obliterados com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, tipo 4.3.4, batidos a preto de “48 – ANGRA”, “49 – HORTA” e “50 – 
PONTA DELGADA”. Valor de catálogo € 135,00.

40.00

234 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.

40.00

235 8 Açores – Percursores * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 reis amarelo 
laranja, com margens de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 4.3.4, 
batido a preto “50 – PONTA DELGADA”. Valor de catálogo € 290,00.

50.00

236 8 1868 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Sobrecarga tipo A. MF2, 10 reis amarelo, com 
margens normais, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 4.3.4, batido a preto 
“50 – PONTA DELGADA”. Selo com alguma sujidade no verso e pequeno corte no quadro su-
perior direito. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda Valor de catálogo € 13.000.00.

900.00

237 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 repara-
ções. Valor de catálogo € 110,00.

30.00

238  1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, tipo A. MF24, 240 
reis lilás claro, denteado 12 ½, papel COSTELADO na frente. Selo com boa cor, sem defeitos ou 
reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.400,00.

200.00

239 R 1871/76 – D. Luís I. De perfil. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, tipo C. MF16/26. 
Série completa de reimpressões de 1885 com TRAÇO FINO com 18mm, denteado 13 ½. B. 
Valor de catálogo € 483,00.

100.00

240 / 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, tipo B. MF25, 15 reis 
castanho, denteado 12 ½, papel liso. Folha completa com 28 selos com boa cor, goma original na 
maioria dos selos. Alguns deles com charneira para manter integra a folha. Valor de catálogo € 900,00.

100.00

241 R 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, tipo C. 
MF32/35. Série completa de reimpressões de 1885, denteado 13 ½ + MF34 com variedade 
de cor. B. Valor de catálogo € 150,00.

30.00

242  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.

75.00

239241
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243 R 1882/84 – D. Luís I. Fita direita. Sobrecarga D. MF40, 50 reis azul. Reimpressão de 1905 em 
denteado 13 ½, com sobrecarga SPECIMEN a preto e oblíqua no canto superior esquerdo, 
com goma original e sinal de charneira, com boa cor e sem reparações. Valor de catálogo € 
370,00.

120.00

244 8 1882/84 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, tipo D. MF41, 
80 reis laranja, denteado 12 ½, papel porcelana. Quadra com boa cor, sem defeitos nem 
reparações, obliterada com carimbo nominativo batido duas vezes a preto “FURNAS”. MB 
e MR.

150.00

245 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.

175.00

246 R 1884/87 – D. Luís I. De frente. MF52/57. Série incompleta de reimpressões de 1905 (falta 
reimpressão de 10 reis), denteado 13 ½, sobrecarga SPECIMEN a preto e oblíqua no canto 
superior esquerdo, com goma original e sinal de charneira, com boa cor e sem defeitos ou 
reparações. Valor de catálogo € 358,00.

100.00

247  1895 – 7.º Centenário do Nascimento de Santo António. Selos do Continente com sobrecar-
ga AÇORES. MF73/87. Série completa com goma original e sem marca de charneira, papel 
pontinhado em losangos, denteado 12, 12x12 ½ ou 12 ½ x 12. Exemplares sem defeitos ou 
reparações, com pequena falta parcial de goma no selo de 150 reis e com boa cor. MB e MR. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 3.000,00.

750.00

248 8 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de Santo António. Selos do Continente com sobrecarga 
AÇORES, tipo D. MF 73/87. Série completa obliterada com marca de dia de “PONTA DELGA-
DA / 18 JUN 95”. MB e R. Valor de catálogo € 1.100,00,

150.00

249 * 1911/12 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobre-
carga REPUBLICA. MF141, 100 reis em sobrescrito circulado registado de Velas (28.04.12) 
para Nova York, com trânsito por Angra (29.04.12). Carimbo circular datado de VELAS (S. 
JORGE). MB.

60.00

ANGRA
250 R 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/12. Série completa de reimpressões de 1905, 

com sobrecarga “SPECIMEN” no canto superior esquerdo, com goma original e sinal de 
charneira, sem defeitos ou reparações. MB e MR.

200.00

251  1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF27/34. Série completa com se-
los originais, distribuídos com as reimpressões de 1905, com sobrecarga SPECIMEN a preto 
e oblíqua no canto superior direito. Selos com goma original. MB e R.

150.00
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PONTA DELGADA

252 R 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/12. Série completa de reimpressões de 1905, 
com sobrecarga “SPECIMEN” no canto superior esquerdo, com goma original e leve sinal de 
charneira, sem defeitos ou reparações. MB e MR.

200.00

253  1897 – D. Carlos I Mouchon. MF13/26. Série completa com selos originais, distribuídos com 
as reimpressões de 1905, com sobrecarga SPECIMEN a preto e oblíqua no canto superior 
direito. Selos com goma original. MB e R.

250.00

254 CRT 1897 – D. Carlos I Mouchom. 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.

300.00

MADEIRA

255 * Madeira * Porteado. Carta remetida da Madeira (27.11.57) para Lisboa (07.12.57) porteada com 40 
reis e posteriormente anulado e convertido em porte pago de 120 reis (porte para cartas até 1 oitava 
de peso transportada pelos paquetes subsidiados) + 12 reis correspondentes a 10% do porte pela 
diferença da moeda (ágio). Marcas batidas a azul/verde aplicadas na Madeira “PAGO O PORTE” 
(porque o remetente pagou antecipadamente o porte) e “MADEIRA”. Em lisboa foi aplicado o carimbo 
batido a sépia “FRANCA” (por o porte já vir pago do destino). Carta transportada pelo paquete TYNE 
da RMSP vindo de Buenos Aires (2.11), Montevideu (5.11), Rio de Janeiro (14.11), Madeira e Lisboa 
(7.12). Carimbo do PAQUETE TRANSATLATICO batido a violeta. MB e R.

150.00

256 8 Madeira – Percursores * 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis verde, com margens boas, e alguma 
sujidade no verso, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, tipo 3.5.3, a preto “51 – 
FUNCHAL”. Valor de catálogo € 2.650,00.

200.00

257 * 1856/58 – D. Pedro V. cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas, com margens curtas em 
carta circulada do Funchal (06.02.57) para o Porto (20.02), obliterados com carimbo de barras da 1.ª re-
forma “51 – FUNCHAL” tipo 20 barras + nominativo a azul “MADEIRA”. Carta com cortes de desinfeção. 

50.00
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258  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.

150.00

259  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.

150.00

260  1868 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, 
tipo A. MF1/4. Série completa (20, 50, 50 e 100 reis) com goma original e sinal de charneira, 
margens de luxo, com boa cor, sem defeitos nem reparações. Exemplares de luxo. Valor de 
catálogo € 1.560,00.

250.00

261 R 1868 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Sobrecarga C. Série incompleta de reimpressões 
de 1905 (falta a reimpressão de 25 reis) com sobrecarga SPECIMEN a preto e oblíqua no 
canto superior esquerdo, com margens de luxo, goma original com muito leve sinal de char-
neira, boa cor e sem defeitos ou reparações. Valor de catálogo € 250,00.

100.00

262 8 1868 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, tipo 
A. MF12, 120 reis azul. Selo com DUPLA IMPRESSÃO da sobrecarga. MR. Não catalogado.

75.00

263  1868/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF13, 240 reis violeta claro, papel liso, denteado 
12 ¾ com sobrecarga “MADEIRA” do tipo A. Exemplar sem goma, sem reparações, com 
ténues pontos de óxido, com boa cor e relevo e com DUPLA IMPRESSÃO da sobrecarga. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e R.

250.00

264 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.

50.00

265 R 1868/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF5/13. Série incompleta de reimpressões de 1885 
(falta reimpressão de 10 reis) + reimpressão de 100 reis em tonalidade diferente. Todas em 
denteado 13 ½, com a sobrecarga SPECIMEN a preto e oblíqua no canto superior direito, com 
boa cor. Uma das reimpressões de 100 reis com leve ponto de óxido. Valor de catálogo € 435,00.

200.00

266 IC 1871/79 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Selos do Continente com sobrecar-
ga a preto MADEIRA tipo III. OM1d, 15 reis castanho-vermelho, sobre cartolina camurça, 
com fios de seda. Circulado do Funchal (08.06.80) para Bern (16.01.80) com trânsito por 
Southampton (14.06.80) e selo adicional de 5 reis tipo D. Luís I, fita direita com sobrecarga 
MADEIRA a vermelho, tipo C, denteado 12 ½, MF14. MB e MR.

250.00

267  1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA tipo B. MF16, 
20 reis bistre esverdeado, denteado 13 ½, papel liso. Bloco com seis selos (3x2), com goma 
original, sem sinal de charneira, boa cor e sem defeitos ou reparações. Certificado de perita-
gem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 390,00+++. MB e R.

100.00

261260
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268 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. Certifica-
do de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

269 8 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, tipo C. 
MF18, 50 reis verde, papel liso, tipo II denteado 12 ¾, usado. Exemplar com uma pequena 
reparação num canto, com boa cor e relevo, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 270,00

50.00

270 * 1871/76 – D. Carlos I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA tipo A. 
Sobrescrito circulado do Funchal (08.08.73) para Nova York (31.08.73) com dois pares de 
selos de 80 reis laranja, MF19, denteado 12 ½, obliterados com carimbo de barras numérico 
da 2.ª reforma “45”, correspondente ao 4.º porte para cartas circuladas para o estrangeiro. 
MB e MR.

250.00

271 8 1871/76 – 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.

45.00

272  1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, tipo B. 
MF24, 240 reis violeta claro, papel liso, denteado 12 ½, sem goma. Certificado de peritagem 
do NFACP. Valor de catálogo € 1.100,00.

120.00

273 R 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Sobrecarga C. MF14/25. Série completa de reimpressões 
de 1905, denteado 13 ½. Reimpressões com goma original e charneira. Valor de catálogo € 
660,00. MB e MR.

240.00

274 R 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Sobrecarga C. MF14/25. Série completa de reimpressões de 
1905, com sobrecarga “SPECIMEN” a preto e oblíqua no canto superior esquerdo, com boa 
cor, goma original com muito leve sinal de charneira, sem defeitos ou reparações. R e MB. 
Valor de catálogo € 630,00.

200.00
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275 * 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES tipo C. 
MF28, 50 reis azul, denteado 12 ½ em carta circulada do Funchal (24.12.79) para Penzance 
(29.02.79) com trânsito por Plymouth (28.02.79). Selo com sobrecarga de segurança dacti-
lografada “BLANDY”. R.

75.00

276 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, obli-
terado com carimbo numérico da 2.ª reforma “45 – FUNCHAL”. B e MR.

150.00

277 IC 1915 – Porteado * Emissão regular. Valor em centavos. Sobrescrito de 3 ½ pence circulado 
de Inglaterra (02.12.19) para o Funchal (29.12.19) porteado em 6c com selos de 2x1C e 4C, 
MF POR22 e 25. B.

25.00

278 * 1897/1905 – D. Carlos I Mouchon. Sobrescrito circulado do Funchal (24.04.05) para Munique 
(30.04.05) com selos de 2 ½ (par), 5 (2) 10 e 25 reis, MF13, 14, 15 e 28. B.

30.00

279 IC 1897 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Sobrescritos. OM2, 50 reis sobre papel camurça claro. Cir-
culado registado do Funchal (29.11.09) para a Holanda, com selos adicionais de 25 e 50 reis 
tipo D. Carlos I Mouchon MF28/29. Pequeno defeito no canto superior esquerdo. MB e MR.

40.00

280  1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF27/34. Série completa com se-
los originais, distribuídos com as reimpressões de 1905, com sobrecarga SPECIMEN a preto 
e horizontal. Selos sem goma. B e R.

100.00

ULTRAMAR – EMISSÕES GERAIS
281 PRV 1898 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia. Folha miniatura 

com 8 provas em laranja castanho, não denteadas, papel pontinhado sem goma, com motivo 
correspondente ás taxas de 25 reis, 9 reis e 4 avos, incluindo provas dos selos para os Aço-
res, Timor, Madeira, India, África, Portugal (2) e Macau. Todas as provas com a sobrecarga 
oblíqua a azul “WATERLOW & SONS, LD / SPECIMEN. e furo de segurança. Folha com ras-
gão no canto direito afetando a prova da Índia.

100.00

280278

279
277

275

274273



42

282 PRV 1898 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia. Folha miniatura 
com 8 provas em magenta, papel pontinhado, sem goma, com motivo correspondente ás 
taxas de 50 reis, 1Tg e 8 avos, incluindo provas dos selos para os Açores, Timor, Madeira, 
India, África, Portugal (2) e Macau. Todas as provas com a sobrecarga horizontal a azul “WA-
TERLOW & SONS, LD. e furo de segurança.

100.00

283 PRV 1898 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia. Folha miniatura 
com 8 provas em sépia, papel pontinhado sem goma, com motivo correspondente ás taxas 
de 75 reis, 2Tg e 12 avos, incluindo provas dos selos para os Açores, Timor, Madeira, India, 
África, Portugal (2) e Macau. Todas as provas com a sobrecarga oblíqua a azul “WATERLOW 
& SONS, LD. e furo de segurança.

100.00

284 BLC 1951 – Emissões comuns. Encerramento do Ano Santo. MF BLC1. Bloco com goma original, 
sem sinal de charneira, boa cor, sem reparações e muito leve imperfeição da goma, porém 
com o picotado do lado direito dos selos da Guiné e Angola deslocado para a direita, tornando 
os selos maiores de 1 a 2mm. B e MR.

150.00

ANGOLA

285 * 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.

500.00

286 * Loanda / Correio Central – A preto, LF LOA3A em sobrescrito circulado de Luanda para 
Coimbra (24.09.1870), já no período adesivo, com a indicação manuscrita “Vapor Quanza”, 
com trânsito por Lisboa (23.09.70). Exemplar sem reparações, com dois cortes no sobrescrito 
e com o porte fixo de “50” reis, aplicado em Lisboa, correspondente a uma carta remetida 
para Portugal com peso até 15 gramas. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

287  1870/77 – Coroa. MF1d, 5 reis preto, papel liso ESPESSO (100m), denteado 12 ¾. Par hori-
zontal, sem reparações, com alguns dentes curtos na margem superior, com boa cor e com 
a sobrecarga “PROVA” grande, impressa a preto. MB e MR. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota.

200.00
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288  1870/77 – Coroa. MF2d, 10 reis amarelo laranja, papel liso ESPESSO (100m), denteado 12 
¾, tipo I. Par horizontal em canto de folha, sem reparações, com parte da goma espelhada, 
com alguns dentes curtos na margem inferior, com boa cor e com a sobrecarga “PROVA” 
grande, impressa a preto. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

300.00

289  1870/77 – Coroa. MF3c, 20 reis bistre, tipo I, papel liso ESPESSO (100m), denteado 12 ¾. 
Exemplar bordo de folha, sem reparações, com parte da goma espelhada, com dentes curtos 
na margem superior, com boa cor e com a sobrecarga “PROVA” grande, impressa a preto. 
MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

125.00

290  1870/77 – Coroa. MF4e, 25 reis vermelho, papel liso ESPESSO (100m), denteado 12 ¾, tipo I. Par 
horizontal em canto de folha, sem reparações, com parte da goma espelhada e falhas na goma por 
aderências, com dentes curtos na margem inferior, com boa cor e com a sobrecarga “PROVA” gran-
de, impressa a preto. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

175.00

291  1870/77 – Coroa. MF6c, 50 reis verde, papel liso ESPESSO (100m), denteado 12 ¾. Par 
horizontal em canto de folha, sem reparações, com falta de um canto e um pequeno adelga-
çamento num dos selos, com boa cor e com a sobrecarga “PROVA” grande, impressa a preto. 
MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

250.00

292 * 1870/77 – Coroa. MF7, 100 reis, lilás, papel liso, denteado 12 ½, em sobrescrito circulado registado de 
Luanda (??.12.88) para Tuy / Espanha (15.01.89) com trânsito por Lisboa (13.01.89). Porte para pagar o 
prémio de registo (50 reis) e o 1.º porte para cartas remetidas para Espanha com peso até 15g (50 reis). 
Selo com boa cor, sem defeitos ou reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e R.

750.00
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293 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF14, 50 reis azul, tipo I, papel liso, denteado 12 ½, em so-
brescrito circulado de Luanda (15.01.1883) para Coimbra (14.02.83) com trânsito por Lisboa 
(13.02.83), para pagar o primeiro porte de cartas remetidas para o Continente com o peso 
até 15g. Exemplar raro, sem reparações, com falta de papel no sobrescrito no canto inferior 
esquerdo, transportado pelo vapor “Angola” e marca da estação expedidora bem batida a 
preto “CORREIO DE LOANDA”. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

900.00

294 * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF15, 5 reis preto, denteado 12 ¾, papel porcelana em sobres-
crito 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. 

250.00

295 8 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF18, 25 reis violeta, denteado 12 ¾, papel porcelana. Selo com 
dupla impressão da cor. MB e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias. Lda. Valor de 
catálogo € 240,00.

50.00

296 IC 1886 – D. Luís I. Fita direita. OM1, 10 reis azul sobre cartolina camurça. Remetido do Ambri-
zete (01.10.94) para Crefeld / Alemanha (28.10.94) com trânsito por Lisboa (25.10.94) com 
selo adicional de 25 reis, violeta castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾, da emissão de 
D. Luís I, fita direita.MF18, para pagar o porte de 30 reis de um bilhete postal simples para a 
Alemanha (excesso de franquia de 5 reis). Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

297 8 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF20, 50 reis azul, denteado 12 ¾, papel porcelana. Selo com 
dupla impressão total do cunho, bem marcada. Exemplar com ligeiros defeitos no denteado 
mas de grande raridade. B e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias. Lda. Valor de 
catálogo € 240,00.

60.00

298 8 1886 – D. Luís I. Fita direita. Selo autêntico de 50 reis azul, em papel porcelana, denteado 
13 ½. Exemplar sem reparações, com um pequeno defeito no papel porcelana, com boa cor 
e relevo. Selo NÃO CATALOGADO neste denteado. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota.

75.00

299 * 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 Lis-
boa, 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.

500.00

300 PRV 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF25, 5 reis amarelo, papel liso, levemente pontinha-
do. Folha completa de provas de cor em amarelo, não denteadas, sem goma, com inscrição 
manuscrita “Prova / 15-6-95”. Exemplar muito raro, com boa cor, sem defeitos nem repara-
ções. Único exemplar conhecido.

500.00

301  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF25/26. Série completa com sobrecarga “SPECI-
MEN” a preto e oblíqua no canto superior esquerdo, distribuídos com as reimpressões de 
1905. Selos com goma original e leve sinal de charneira.

250.00

302 * 1893/94 – D. Carlos I. MF30, 50 reis azul claro, denteado 12 ¾, papel pontinhado vertical. 
Dois selos autênticos em sobrescrito circulado registado de Benguela (11.11.98) para Nova 
York / EUA (22.12.98), com trânsito por Lisboa (07.12.98). Porte de 100 reis para pagar o 
porte simples de uma carta remetida de Angola para os EUA com um peso até 15g + prémio 
de registo. Exemplar pouco vulgar, sem defeitos ou reparações, transportado pelo vapor “An-
gola” até Lisboa. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 

175.00

303 * 1894 – Selos fixos de recurso. Sobrescrito circulado de Luanda (16.04.1894) para Pedrogão, 
pelo correio 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 pouco 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.

125.00

304 JRN 1898/1901 – D. Carlos I, Mouchon. MF38, 2 ½ reis cinzento, papel liso, denteado 11 ¾ em 
jornal “O BENGUELLA” datado de 3 de Setembro de 1910, circulado de Benguela (11.09.10) 
para Messejana, para pagar o porte simples para jornais com o peso até 50g. Tabela publica-
da no Boletim Oficial de Angola nº 10 de 07.03.1903. Exemplar muito raro, bem conservado, 
sem defeitos nem reparações. Único exemplar conhecido.

150.00
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305 * 1898/1901 – D. Carlos I, Mouchon. MF50, 300 reis azul escuro s/ rosa, papel liso, dente-
ado 11 ¾, em sobrescrito circulado registado de Luanda (28.12.99) para Bouchs / Suíça 
(26.01.00), com trânsito por Lisboa (22.01.00), para pagar o 5.º porte (250 reis) para cartas 
circuladas para a Suíça com o peso de 61 a 75g + 50 reis pelo prémio de registo. Exemplar 
raro e muito bonito, sem defeitos nem reparações.

125.00
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306 * 1898/1914 – D. Carlos I Mouchon + Ceres. Sobrescrito circulado de Moçamedes (17.11.21) 
para Breslau / Alemanha com selo de 500 reis preto s/ azul MF51, usado em 2.º período de 
circulação (período de inflação) com o valor ajustado de 50c + 2 selos de ½C, preto e 3 pares 
de selos de 1 ½C, castanho, todos em papel liso, denteado 12x11 ½, perfazendo na totalida-
de o porte de 60c para pagar o porte simples para carta circulada para a Alemanha com peso 
até 15g. Tabela de portes em vigor a partir de 01.06.1921 (Decreto nº 7.486 de 04.05.1921 do 
Ministério das Colónias). Exemplar muito bonito, sem defeitos nem reparações.

75.00

307 * 1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF54, 65 s/ 300 reis, laranja, tipo I, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Par horizontal em sobrescrito circulado presumivelmente de Benguela para Malvern / 
Inglaterra (10.02.05) com trânsito por Lisboa (06.02.1905), para pagar o duplo porte (130 reis) de car-
ta com peso entre 15 e 30 gramas de Angola para Inglaterra. Exemplar sem reparações, nem defeitos 
nos selos, transportada pelo vapor “Loanda” até Lisboa. Selos obliterados com carimbo mudo oval de 
9 barras, batido a preto em uso na estação postal de Benguela nesta época. B e MR. 

125.00

308  1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF53/61. Série completa. Lote composto por 4 
reimpressões de 1905 (MF57, 59/61) e restantes por selos originais distribuídos com estas 
reimpressões, todos com sobrecarga “SPECIMEN” a preto e oblíqua no canto superior es-
querdo. Selos e reimpressões com goma original e leve sinal de charneira. MB e MR.

350.00

309 * 1902 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF62, 65 s/ 5 reis, amarelo, tipo I, papel porcelana, dente-
ado 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.

150.00

310 8 1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF60b, 20 reis rosa, denteado 13 ½, papel 
porcelana, tipo I. Exemplar descentrado, com boa cor, sem reparações e ligeiros defeitos na 
porcelana. MR. Valor de catálogo € 300,00.

50.00

311 8 1902 – D. Carlos I. MF65, 65 s/ 25 reis, verde, denteado 11 ¾ x 12, papel porcelana. Exem-
plar com boa cor, sem reparações nem defeitos assinaláveis, com a sobretaxa INVERTIDA. 
Não catalogada. MB e MR.

40.00

312  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 
reparações nem defeitos assinaláveis. MB e MR. Valor de catálogo € 550,00.

125.00

313  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF62/73. Série completa com sobrecar-
ga “SPECIMEN” a preto e oblíqua no canto superior esquerdo, distribuídos com as reimpres-
sões de 1905. Selos com goma original e leve sinal de charneira. MB e R.

250.00

314 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, carmim, da emissão de 1903 de D. Carlos I,.MF80, para pagar o porte de 20 reis de um bilhete 
postal simples para França (excesso de franquia de 15 reis). Exemplar sem defeitos nem reparações, 
transportado pelo vapor “Cazengo” até Lisboa. B e R. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

315  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF73a, 400 s/ 200 reis, azul s/ azul, tipo 
II, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar sem reparações, com dobras em dois cantos, 
com pequenos defeitos na porcelana e com boa cor. MB e MR. Valor de catálogo € 600,00. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

200.00

316 8 1902 – D. Carlos I. MF73a, 400 s/ 200 reis, azul s/ azul, denteado 13 ½, papel porcelana, 
sobretaxa tipo II. Exemplar usado, muito raro, com excelente cor, com um canto reparado. MB 
e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota, Valor de catálogo € 300,00.

75.00

317 * 1902 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO. MF76, 25 reis verde-azul, papel liso, 
denteado 11 ¾ em postal ilustrado entregue na estação postal de Luanda para obliteração dos 
selos e transportado em mão para bordo do paquete austro-húngaro ZENTA da Kuk Kriegsmarine 
onde foi lançado na caixa de correio a bordo com destino à Alemanha. Carimbo do paquete batido 
a verde-oliva. Exemplar muito raro, bem conservado, sem defeitos nem reparações.

100.00

318 * 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF82, 65 reis azul-cinzento, papel 
liso, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado de Luanda (26.06.05) para Filadélfia / EUA 
(27.07.05) com trânsito por Lisboa (15.07.05) para pagar o porte simples para carta remetida 
para os EUA com o peso até 15g (Tabela de portes publicada no Boletim Oficial de Angola 
nº 10 de 07.03.1903). Transporte Luanda – Lisboa pelo vapor Portugal. Exemplar muito raro, 
ÚNICO CONHECIDO, sem defeitos nem reparações.

150.00
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319  1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF89 e 93. 
Lote composto por: selo de 5 reis amarelo com a sobrecarga INVERTIDA + tira horizontal de 
3 selos com DUPLA sobrecarga, uma oblíqua e outra horizontal, ambas deslocadas e selo de 
25 reis carmim som a sobrecarga INVERTIDA. 

25.00

320 * 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF97, 115 reis laranja 
s/ rosa, papel liso, denteado 11 ¾ em sobrescrito com valor declarado de 30$00 e peso de 19,5g, reme-
tido de Luanda (16.19.17) para Pocariça / Cantanhede (19.10.17), com trânsito por Lisboa (17.10.17). 
Censurado em Lisboa. Exemplar raro, bem conservado, sem defeitos nem reparações assinaláveis.

75.00
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321 * 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF106, 20 reis car-
mim. Tira de 3 selos em sobrescrito circulado de Luanda (17.11.19) para Lisboa (08.12.19). 
Porte de 60 reis equivalentes a 6C para pagar o porte simples para cartas remetidas de An-
gola para Portugal. Exemplar bem conservado, sem defeitos ou reparações.

40.00

322 * 1912 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas local-
mente. Sobrescrito circulado registado no Ambriz (03.03.1913), com bloco de 12 selos (4x3) 
de 25 s/ 75 reis, MF117, dois dos quais com erros “REUPBLICA” e letras “CA” descaídas, 
num porte total de 300 reis, para pagar o 10.º porte (250 reis) de uma carta de serviço interno 
com o peso entre 180 e 200g e prémio de registo (50 reis). Exemplar raro, sem defeitos nem 
reparações, aberta em 3 lados. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

150.00

323 PI 1913 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos postais de África e Macau. Postal ilustrado circulado 
do Lubango (18.10.15) para o Porto com selos de ¼ c s/ 2 ½ reis MF118, ½ c s/ 1 avo MF127 
e 1c s/ 2 avos MF128.

35.00

324 * 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

325 * 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, pas-
sando 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

326 * 1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF163, 200 
reis, papel liso, denteado 11 ¾, usados em 2.º período de circulação (período de inflação em 
Angola). Sobrescrito entregue a bordo do paquete alemão Usaramo (20.11.1921) da Deutsche 
Seepost / Linnie Hanburgo-West Afrika com 3 selos, perfazendo o porte de 600 reis, equivalente 
a 60 ctvs (1.º porte para cartas até um peso de 20 gramas para países estrangeiros). Á chegada 
foi obliterado com carimbo de denominação de origem “PAQUEBOT” de Port Elizabeth (tipo 1278 
Roger Hosking) e novamente franquiado com dois selos de 1d para pagar o porte interno de Port 
Elizabeth a Cape Town. Exemplar raro, muito bonito, sem defeitos assinaláveis, nem reparações.

150.00

327  1914 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1898/1903, com sobrecarga REPUBLICA local, tipo-
grafadas localmente. MF164, 400 reis azul s/ amarelo. Folha completa com 28 selos, sem 
duas margens e as outras duas com falta parcial de papel, alguns selos presos por charneiras 
no verso. Exemplar raro, com boa cor, sem reparações. Valor de catálogo € 2.128,00.

400.00

328 * 1914 – D. Luís I. Fita direita. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada local-
mente. MF167, 115 s/ 10 reis verde, denteado 12 ½, papel porcelana. Quadra em sobrescrito 
circulado registado localmente em Benguela (18.11.18).

125.00

329  1914 – D. Carlos I. Selos de 1902 com a sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. 
MF171a, 115 s/ 100 reis castanho s/ castanho claro, papel porcelana, denteado 11 ½. Exem-
plar com boa cor (atendendo que a sobrecarga já foi tipografada nestes selos com a cor do 
selo ligeiramente alterada), sem reparações e pequenos defeitos na porcelana, sem goma, 
habituais nesta emissão. B e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo € 440,00.

125.00

330  1914 – D. Carlos I. Selos de 1902 com a sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. 
MF171b, 115 s/ 100 reis castanho s/ castanho claro, papel porcelana, denteado 13 ½, so-
bretaxa tipo I, sem goma como a maioria dos emitidos. Exemplar assinado no verso, sem 
reparações, com ligeiros defeitos no papel porcelana, comuns nestes selos, com dois pontos 
de óxido e um vinco num canto, com boa cor. B e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 1.200,00.

300.00

331 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. Exem-
plar 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.

300.00

332  1914 – D. Carlos I. Selos de 1902 com a sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. 
MF172a, 115 s/ 150 reis carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 11 ½. Exemplar com boa 
cor (atendendo que a sobrecarga já foi tipografada nestes selos com a cor do selo ligeiramen-
te alterada), sem reparações e pequenos defeitos na porcelana e sem goma, habituais nesta 
emissão. B e MR. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 340,00

100.00
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333 * 1913/1914 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com so-
brecarga REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos postais de Timor + D. Carlos I, Mouchon 
(PROVISORIO), com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Sobrescrito circulado 
registado de Luanda (09.10.18) para Paris (22.11.18) com trânsito por Lisboa (16.11.18), com 
selo de 50 reis MF176 com valor ajustado para 5c e selo de 7 ½ c s/ 12 avos MF131. Censu-
rado em Lisboa. Exemplar bem conservado, sem defeitos nem reparações.

50.00
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334  1914 – D. Carlos I, com sobretaxa, da emissão de 1905, com sobrecarga REPUBLICA tipo-
grafada localmente. MF178, 50 s/ 65 reis azul cinzento. Folha completa com 28 selos novos, 
com goma original sem charneira em 26 selos e charneira em 2 selos, com boa cor, sem 
defeitos ou reparações. Selo n.º 2 com fenda NÃO CATALOGADA (circulo inferior do “5” par-
tido), selo nº 14 com fenda tipo I, selo n.º 18 com “5” bandeira curta, tipo III e selo número 22 
com fenda tipo II. MB e R. Valor de catálogo € 712,00.

150.00

335 * 1919 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa tipografadas local-
mente. MF193, 2 ½ c s/ 100 reis azul s/ azul claro. Dois pares + selo isolado em sobrescrito 
circulado registado do Lubango (20.03.19) para Bâle / Suíça (01.05.19), com trânsito por 
Lisboa (24.04.19). Porte de 12 ½ c para pagar o porte simples (7 ½ c) para carta com destino 
á Suíça com peso até 15g + 5c pelo prémio de registo. No verso vinheta de 5$00 da JUNTA 
PATRIÓTICA DO NORTE. Exemplar raro, muito bonito, sem defeitos nem reparações.

100.00

336  1921 – Ceres, com sobretaxa. MF199b, $04 s/ 15c, rosa malva, papel liso, denteado 12 x 11 
½. Par horizontal com boa cor, sem reparações ou defeitos, goma original sem sinal de char-
neira. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 700,00.

125.00

337 / 1938 – Império Colonial Português. MF276/278. Série completa em quadras. Exemplares 
com boa cor, sem defeitos ou reparações, com goma original, os selos superiores com sinal 
de charneira e os inferiores sem charneira. B e R. Valor de catálogo € 634,00.

140.00

338  1951 – Aves de Angola. MF 329/349. Série completa em blocos de 6 selos. Exemplares com 
boa cor, sem defeitos ou reparações, goma original sem sinal de charneira. Muito rara em 
múltiplos tão elevados. Valor de catálogo € 3.960,00.

1.000,00

339  1955 – Mapa de Angola. MF384a, 4$00 policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar 
raro, com goma original sem sinal de charneira, boa cor, com pequena reparação no canto infe-
rior esquerdo, apresentando a variedade “MAPA AZUL ESCURO”. Acompanha selo normal para 
comparação. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300,00.

90.00

340  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga a preto “EXPOSIÇÃO 
INTERNACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA7a, 5$00 castanho vermelho. Exem-
plar novo com goma original e sinal de charneira, boa cor, sem defeitos nem reparações, 
assinado no verso. MB e MR. Valor de catálogo € 150,00.

50.00

341  1947 – Correio aéreo. Emblema dos CTT. MF10/20. Série completa com boa cor, sem defeitos 
ou reparações, sem goma como emitidos. Exemplar de 50Ags com a variedade “AVIAO”, sem 
TIL. MB e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 4.000,00.

2.000.00

342 8 1947 – Correio aéreo. Emblema dos CTT. MF18, 20Ags azul. Par vertical com boa cor, sem 
reparações ou defeitos. Denteado farpeado, normal em grande parte dos selos desta emis-
são. Valor de catálogo € 360,00.

60.00

343  1945 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇUE / TAXA COBRADA”. MF 
SCA2/31. Série completa com boa cor, sem defeitos ou reparações, sem goma como emiti-
dos. MB e MR. Valor de catálogo €3.300,00.

1.500.00

344 Q 1934 (20.04) – Congo Belga – Portugal. Voos experimentais da Régie Air Afrique * Marselha / 
Brazzaville. Sobrescrito circulado por via aérea de Thysville (20.04.35) para Lisboa (30.04.35) 
via Marselha. Último voo experimental efetuado pela Régie Air Afrique, tendo a linha sido 
inaugurada em 27.04.35. Oficialmente em Portugal apenas pela Circular n.º 81 de Abril de 
1935, os correios anunciaram que a partir de 07.05.35 aceitariam correspondências por esta 
via aérea. Carimbo batido a violeta “PAR AVION / VIA BRAZZA MARSEILLE. Barramento a 
preto indicativo de interrupção do serviço aéreo aplicado em Marselha. MB e MR.

150.00

345  1904 – Porteado * Emissão regular. MF POR 1/10. Série completa com sobrecarga “SPE-
CIMEN” a preto e oblíqua no canto superior esquerdo, distribuídos com as reimpressões de 
1905. Selos com goma original e leve sinal de charneira. MB e R

200.00

346 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 fran-
quia 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.

40.00

347  1895 – Não emitidos. D. Carlos, tipo Diogo Neto, com sobretaxa local. MF NE1, 2 ½ reis s/ 5 
reis amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar muito raro, sem reparações, com 2 
dentes curtos, sem goma. Único exemplar conhecido.

500.00
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348  1920 – Não emitidos. D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipo-
grafadas localmente. MF NE4, $00,5 s/ 75 reis castanho violeta, papel liso, denteado 11 ¾ x 
12, bordo de folha. Exemplar com boa cor, goma original com charneira, sem reparações nem 
defeitos. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e MR. Valor de catálogo € 250,00.

75.00

349  1920 – Não emitidos. D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas 
localmente. MF NE4a, $00,5 s/ 75 reis castanho violeta, papel liso, denteado 11 ¾ x 12. Exemplar 
sem reparações, com peqeunos pontos de óxido, com boa cor, goma original com charneira, com a 
SOBRETAXA INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e MR. 

150.00

350  1920 – Não emitidos. Ceres, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF NE7, $05 s/ 5c castanho azul, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Selo com boa cor, 
sem goma, com pequeno corte reparado, ligeiramente redenteado e sobretaxa autêntica. B e MR. 

100.00

351  1920/21 – Não emitidos * D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF NE11, 130 
reis castanho s/ amarelo, papel liso, denteado 11 ¾ x 12. Exemplar assinado no verso, sem defeitos nem 
reparações e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 400,00.

100.00

354
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352  1920/21 – Não emitidos * D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. NÃO CA-
TALOGADO, 25 reis verde azul, papel liso, denteado 11 ½. Selo com boa cor, sem reparações nem 
defeitos e com sobrecarga autêntica. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota

150.00

CONGO

353  1902 – D. Carlos I, Mouchon. MF 42/45. Série completa de selos originais distribuídos com as 
reimpressões de 1905. Selos sem goma. Acompanha sobrescrito que continha a série, com 
a informação impressa a preto. B e R.

40.00

354 PRV 1910/12 – D. Manuel II. Folha completa com 12 provas não denteadas da emissão projetada 
para todas as colónias e distritos postais, mas não emitida para o Congo, em castanho escuro 
sobre papel porcelana, com as taxas de 2 ½ até 300 reis, e com as taxas altas de 400 e 500 
reis apenas com a moldura sem efígie. Exemplar com boa cor, sem defeitos, nem reparações. 
MB e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

100.00

355  1913 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa sobre selos de África. MF81a, 10c s/ 100 reis castanho amarelo. 
Selo com boa cor, sem defeitos ou reparações, goma original com charneira e sobretaxa 
INVERTIDA. B e R. Valor de catálogo € 70,00+++.

25.00

356  1914 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF119, 400 reis 
azul s/ amarelo. Folha completa com 28 selos, novo sem goma e com papel vegetal no verso, 
de origem. Exemplar com boa cor, sem reparações nem defeitos e de grande raridade. Certi-
ficado de peritagem de Leilões P. Dias Lda. Valor de catálogo € 6.860,00.

800.00

357  1914 – D. Carlos I, Mouchon com sobrecarga PROVISÓRIO da Casa da Moeda e sobrecarga 
REPUBLICA tipografada localmente a verde. MF121, 75 reis carmim, papel pontinhado leve, 
denteado 11 ¾ x 12. Par horizontal com a letra “A” INVERTIDA da palavra “REPUBLICA, 
tida como clandestina com este erro. Exemplar sem reparações, com leves afloramentos de 
óxido, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

30.00

358  1914 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF123, 
50 s/ 65 reis azul. Folha completa com 28 selos. Selos n.º 14, 17 e 21 com fendas tipo I, III e 
II respetivamente. Selo n.º 2 com fenda não catalogada “5” aberto na curvatura inferior. Selos 
com boa cor, sem reparações e ligeiros defeitos no denteado de alguns deles, goma original 
sem charneira irregular. B e R. Valor de catálogo € 350,00.

60.00

CABO VERDE

359 * Cabo Verde – A sépia, LF CV1 em carta datada da Ilha de Maio (23.04.1838) para Bordéus (08.11.38) 
via Lisboa por barco. De Lisboa a Bordéus via terrestre, com marca batida a preto “ESPAGNE / PAR 
/ OLERON” / 2 (2 cêntimos de franco, valor a pagar pelos correios franceses aos correios espanhóis 
pelo trânsito da carta por território espanhol). Pagou á chega o porte de 7 cêntimos de franco. Exem-
plar muito raro, com a data mais antiga conhecida, sem defeitos nem reparações.

3.000.00

360 () 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 INEXFIP. Valor de catálogo € 3.000.00.

1.000.00

362359
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361  1877 – Coroa. MF6, 50 reis verde, papel fino, denteado 12 ½. Quadra com goma original 
e sinal de charneira, com boa cor, sem reparações e com o denteado farpeado, normal na 
emissão. Exemplar raro. Valor de catálogo € 1.100,00.

350.00

362 * 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.

900.00

363  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.

120.00

364 * 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). 

125.00

365  1898/1901 – D. Carlos I, Mouchon. MF42b, 25 reis verde azul, papel levemente pontinhado, den-
teado 12 ½. Selo com boa cor, sem defeitos nem reparação. B e MR. Valor de catálogo € 440,00.

125.00

366 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

367  1921 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobretaxa, sobre 
selos de Macau. MF166A, 4c s/ 10c s/ 16 avos, castanho amarelo. Exemplar com boa cor, goma 
original com sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 400,00.

100.00

368 / 1938 – NÃO EMITIDOS. Império Colonial Português. MF NE1, 2E lilás vermelho. Quadra, 
bordo de folha, com boa cor, com goma original, os dois primeiros selos com sinal de charnei-
ra e os dois inferiores sem sinal, sem defeitos nem reparações. MB e MR. 

1.200.00

369  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga a preto “EXPOSIÇÃO 
INTERNACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA7a, 5$00 castanho vermelho. Exem-
plar novo com goma original e sinal de charneira, boa cor, sem defeitos nem reparações, 
assinado no verso. MB e MR. Valor de catálogo € 150,00.

50.00
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GUINÉ

370 * 1881 – Porte pago. Sobrescrito circulado da Guiné Portuguesa, com marca linear a azul 
“FRANCO DE PORTE”, aplicada em Bolama, para Lisboa, com marca oval no verso “PRO-
VÍNCIAS 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.

500.00

371 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manual-
mente a preto, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF1, 5 reis preto, denteado 
12 ¾, papel liso fino. Exemplar usado, assinado no verso, sem reparações, com irregularida-
des no denteado, normais nestes selos em papel fino, com boa cor. B e MR. Certificado de 
peritagem de ISPP e de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.500,00.
.

400.00

372 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manualmente a 
preto, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF2, 10 reis amarelo laranja, denteado 12 ¾, 
papel liso fino. Exemplar usado, sem reparações, com irregularidades no denteado, normais nestes 
selos em papel fino, e com um pequeno furo devido à corrosão causada pela tinta da obliteração, e 
denteado irregular. MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.600,00.
.

200.00

373 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manual-
mente a preto, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF3, 20 reis bistre, denteado 
12 ¾, papel liso fino. Exemplar usado, sem reparações, com denteado irregular, normal nes-
tes selos. MR. Certificado de peritagem de Enzo Diena. Valor de catálogo € 600,00.
.

120.00

374 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manu-
almente a preto, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF4, 25 reis vermelho, 
denteado 12 ¾, papel liso fino. Exemplar usado, sem reparações, com canto superior direito 
curto e defeitos no denteado inferior, derivados do denteado irregular destes selos (farpeado). 
MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.600,00.
.

250.00

375  1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manual-
mente a preto, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF5, 40 reis azul, denteado 
12 ¾, papel liso fino. Par horizontal novo, bordo de folha, sem goma como emitidos, sem 
reparações, com irregularidades no denteado, normais neste tipo de selos em papel fino, com 
leve adelgaçamento em cada um dos selos e com DUPLA SOBRECARGA nos dois selos. 
Certificado de peritagem do ISPP e de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 4.600.00 para 
selos normais. Dupla sobrecarga NÃO CATALOGADA. MB e MR

2.500.00

376 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manual-
mente a preto, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF5A, 40 reis azul, denteado 
12 ¾, papel liso fino, com ERRO de cliché MOÇAMBIQUE, posição 18 de cada folha. Exem-
plar usado, MUITO RARO, sem defeitos nem reparações, duplamente assinado no verso. B e 
MR. Certificados de peritagem Leilões P. Dias, Lda, Jean- François Brun, Royal Philatelic So-
ciety, Roger Calves, Pascal Behr e Friedl Expert Committee. Valor de catálogo € 28.000,00.
.

9.000.00

377 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manualmente a pre-
to, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF6, 50 reis verde, denteado 12 ¾, papel liso fino. 
Exemplar usado, sem reparações, com defeitos no denteado, derivados do denteado irregular destes 
selos (farpeado). MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.600,00.
.

400.00

378  1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manu-
almente a preto, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF7, 100 reis lilás malva, 
denteado 12 ¾, papel liso fino. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos ou 
reparações, com variedade de cliché entre as letras “B” e “O” da palavra “CABO VERDE”. MB 
e R. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 500.00.

200.00

379 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manu-
almente a preto, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF7, 100 reis lilás malva, 
denteado 12 ¾, papel liso fino. Exemplar usado, sem defeitos, nem reparações. MB e R. 
Certificado de peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 400,00.

120.00

380376375
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380 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manual-
mente a preto, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF8, 200 reis laranja, den-
teado 12 ¾, papel liso fino. Exemplar usado, sem defeitos, nem reparações, obliterado com 
carimbo de duplo círculo sem datador, batido a violeta “CORREIO DE BOLAMA. MB e MR. 
Certificado de peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 1.000,00.
.

350.00

381 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manualmente 
a preto, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF9, 300 reis chocolate, denteado 12 
¾, papel liso fino. Exemplar 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

382  1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manualmente 
a preto, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF9, 300 reis chocolate, denteado 12 ¾, 
papel liso fino. Exemplar novo, com goma não original, sem reparações e pequenos defeitos no 
denteado superior, normal nestes selos, com DUPLA IMPRESSÃO do cliché. MB e MR. Certifica-
do de peritagem Leilões P. Dias, Lda. Não catalogada a dupla impressão.

750.00

383  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.

100.00

384  1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF11, 10 reis 
amarelo, denteado 13 ½, papel liso médio. Exemplar novo com goma original com sinal de 
charneira, sem defeitos nem reparações, com vestígios de DUPLA IMPRESSÃO da sobreta-
xa. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 320,00.

90.00

385 * 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF13, 
25 reis vermelho, papel liso, denteado 12 ½. Par horizontal em sobrescrito circulado de Bis-
sau (para a Alemanha (20.08.92) com trânsito por Lisboa (17.08.92), transportado no trajeto 
para Lisboa pelo vapor Angola que saiu de Luanda a 21.07.92 e chegou a Lisboa a 17.08.92”. 
Exemplar muito raro, muito bem conservado, sem reparações nem defeitos. MB.

5.000.00

386  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.

100.00

387 R 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ”, grande. MF10/18. Série 
completa de reimpressões de 1905 com sobrecarga “SPECIMEN” a preto, oblíqua no canto 
superior esquerdo. Reimpressões com goma original e leve charneira na generalidade. MB e R.

150.00

385V385F
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388 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.

75.00

389  1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF22, 40 reis 
amarelo acastanhado, denteado 12 ¾, papel liso médio. Exemplar novo sem goma, sem reparações 
com leves pontos de óxido no verso e com DUPLA IMPRESSÃO total do quadro. Não catalogada.

100.00

390  1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF22, 
40 reis amarelo, denteado 12 ¾, papel liso médio. Folha completa com 28 selos com goma 
original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com ERRO, cliché de MO-
ÇAMBIQUE na posição 18 da folha. MB. Valor de catálogo € 325,50.

50.00

391  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.

75.00

392 R 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ”, grande. Novas cores. MF19/23. 
Série completa de reimpressões de 1905 com sobrecarga “SPECIMEN” a preto, oblíqua no canto 
superior esquerdo. Reimpressões com goma original e leve charneira na generalidade. MB e R.

90.00

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

200.00

394 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. 

250.00

395 / 1886 – D. Luís I. MF25b, 28a, 30a, 31a e 33a, 10, 40, 80, 100 e 300 reis em denteado 13 ½, 
papel porcelana (série completa neste denteado). Selos com boa cor, sem defeitos ou repara-
ções, com goma original e charneira, com exceção selo de 80 reis sem goma. Certificado de 
peritagem para o selo de 300 reis emitido por Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 574,00.

120.00

396  1902 – D. Luís I. MF62a, 65 s/ 10 reis verde, denteado 12 ¾, papel porcelana. Selo com a sobre-
taxa INVERTIDA. Exemplar com boa cor, sem defeitos ou reparações. Valor de catálogo € 100,00.

30.00

397 / R 1886 – D. Luís I. MF24/33. Série completa composta por 3 selos originais em denteado 12 
½ (10, 20, 25, 40, 200 e 300 reis) e 4 reimpressões de 1905, denteado 13 ½ (5, 50, 80 e 100 
reis), todos com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto e oblíqua no canto superior esquerdo. 
Selos e reimpressões com goma original e leve sinal de charneira. MB e R.

200.00

389 393 391
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398 R« 1886 – D. Luís I. Conjunto de 9 reimpressões da Guiné Portuguesa, faltando apenas  a de 10 reis para 
completar a série, MF24, 26/33, todas com a sobrecarga TRAÇO GROSSO com 10x1,25mm, incluindo 
40 reis com dupla sobrecarga. Segundo a peritagem estas reimpressões foram preparadas pela Casa 
da Moeda em 1888 para a Exposição Industrial Portuguesa, emitidos com goma aplicada na emissão. 
Referenciado no livro de Reimpressões de José da Cunha Lamas (Pag. 28), julgando-se existirem ape-
nas 28 séries de cada colónia, e da Guiné apenas dois conjuntos são conhecidos, ambos incompletos. 
MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

400.00

399 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.

100.00

400  1902 – D. Carlos I. MF72a, 65 s/ 10 reis violeta vermelho, denteado 11 ¾, papel porcelana. 
Selo bordo de folha com a sobretaxa DESLOCADA. Exemplar com boa cor, sem reparações 
e alguma sujidade no verso. Valor de catálogo € 80,00.

30.00

401  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF72/83. Série completa com sobrecar-
ga “SPECIMEN” a preto e oblíqua no canto superior esquerdo, distribuídos com as reimpres-
sões de 1905.Selos com goma original e leve sinal de charneira. MB e R.

250.00
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402  1902 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO. MF87/88, 50 e 75 reis. Selos 
com a sobrecarga “ULTRAMAR” a violeta. Sobrecarga aplicada pelo Ministério da Marinha 
e Ultramar nos selos recebidos da UPU para serem distribuídos pelas direções de correios 
das colónias portuguesas. Alguns destes exemplares, foram distribuídos por escolas, entre 
as quais se destaca o Colégio Militar. MR.

50.00

403  1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF89/96. Série completa com a sobrecarga 
“SPECIMEN a preto e oblíqua no canto superior esquerdo. Selos originais distribuídos com as 
reimpressões de 1905, com goma original e leve charneira na generalidade. MB e MR.

150.00

404 PRV 1910/12 – D. Manuel II. Folha completa com 12 provas não denteadas da emissão projetada 
para todas as colónias e distritos postais, mas não emitida para a Guiné, em castanho escuro 
sobre papel porcelana, com as taxas de 2 ½ até 300 reis, e com as taxas altas de 400 e 500 
reis apenas com a moldura sem efígie. Exemplar com boa cor, sem defeitos, nem reparações. 
MB e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

100.00

405 / 1914 – Ceres. Lote composto por 7 pares horizontais de selos em papel porcelana, denteado 15x14: 
dois pares de 2c, MF147 com estrelas I/II – I/I e I/I – II/I, par de 2 ½ c, MF148 estrelas I/I – II/I, par de 5c, 
FM149, estrelas I/I – II/II, par de 7 ½, FM150, com estrelas I/I – II/II, par de 40c, FM156 estrelas I/I – II/II 
e par de 50c, FM157, estrelas I/I – II/II. Selos com boa cor, sem reparações, nem defeitos, com exceção 
par de 50c com aflorações de óxido no verso. B e MR. Valor de catálogo € 409,80.

120.00

406 / 1913 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLI-
CA e sobretaxa sobre selos de Macau. MF127a, 10c s/ 16 avos castanho amarelo. Lote com dois selos 
com boa cor, sem defeitos ou reparações: um sem goma com a sobretaxa INVERTIDA e outro com 
goma e charneira com a sobretaxa DESLOCADA. B e R. Valor de catálogo € 140,00+++.

45.00

407  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

408  1913 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF137/142. Série 
completa com a sobrecarga INVERTIDA. Selos sem goma como emitidos, com boa cor, sem 
defeitos ou reparações. Quatro das sobrecargas invertidas não catalogadas. B e MR. Certifi-
cado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 720,00.

150.00

409 / 1914 – Ceres. Lote composto por 5 pares horizontais de selos em papel liso, denteado 12x11 ½: 
par de ¼ c, MF143 com estrelas I/II – II/II, par de 2c, MF147 estrelas I/II – I/I, par de 5c, FM149, 
estrelas III/II – III/IV, par de 7 ½, FM150, com estrelas I/II – I/I, par de 15c, FM153 estrelas I/
IV – I/I. Selos com boa cor, sem reparações, nem defeitos. B e MR. Valor de catálogo € 102,10.

30.00
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410  1925 – Ceres. Novas cores e valores. MF199, 10E rosa, papel porcelana, denteado 12x11 
½. Tira horizontal com três selos, com boa cor, goma original, sem defeitos nem reparações, 
primeiro selo com estrelas I/IV, segundo com estrelas IV/IV e terceiro selo com estrelas II/IV. 
MB e MR. Valor de catálogo € 390.00.

120.00

411  1925 – Ceres. Novas cores e valores. MF200, 20E verde claro, papel porcelana, denteado 
12x11 ½. Par horizontal, com boa cor, goma original, sem defeitos nem reparações, primeiro 
selo com estrelas III/IV e segundo com estrelas II/IV. Valor de catálogo € 385,00.

90.00

412  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga a preto “EXPOSIÇÃO 
INTERNACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA7a, 5$00 castanho vermelho. Exem-
plar novo com goma original e sinal de charneira, boa cor, sem defeitos nem reparações, 
assinado no verso. MB e MR. Valor de catálogo € 150,00.

50.00

413 Q 1938 (04.05) * Bissau / Amesterdão. Sobrescrito circulado por correio ordinário de Bissau para 
Zinguichor (05.05.38) via automóvel ou mão própria, Zinguichor/Dakar pela Aeromaritine (9.05), 
de Dakar a Toulouse pela Air France (11.05), de Toulouse a Paris pela Air France e de Paris para 
Amesterdão, via múltipla (KLM, ABA, ou Air France). Franquiada com selo tipo Ceres MF212(2) e 
215 no total de 1$80, para pagar o porte simples de cartas com peso até 20g (1$75), circuladas 
para o estrangeiro (excesso de 5c). No Senegal foi franquiado com 7F85, correspondente a: 6F00 
para pagar o 3.º porte do serviço aéreo (carta com peso entre 10 a 15g) e 1F75 para o porte do 
correio ordinário para cartas com o peso até 20g. Interessante franquia mista.

250.00

414  1919 – Porteado * Emissão regular de 1904, com sobrecarga REPUBLICA tipografada local-
mente. MF NE1, 60c castanho lilás. Exemplar com boa cor, sem reparações nem defeitos. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 460,00.

75.00

415  1919 – Imposto Postal * Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE 
GUERRA”, tipografada localmente a preto. MF IP1/4. Série completa com boa cor, sem repa-
rações e sem defeitos para além de alguns dentes mais curtos. Valor de catálogo € 760,00.

180.00

ÍNDIA

416 * 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 recor-
tado para anular o nome do destinatário.

200.00

417  1871 – Nativos. Tipo II. MF10e, 40 reis, azul, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Exemplar com muito boa cor, sem defeitos nem reparações, com DUPLA IMPRESSÃO do valor. 
MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 2.500,00.

500.00

418  1873 – Nativos. Tipo IB (“A” não barrado). MF16e, 10 reis preto, papel azulado fino. Selo com 
forte repinte. Exemplar com boa cor, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem 
de Leilões P. Dias, Lda.

50.00

419 * 1873 – Nativos. Tipo IA. MF17. Sobrescrito circulado de Bombaim (20.12.73) para Margão 
(23.12.) com trânsito por Sawantwabee (21.12) e Pangim (22.12) com selo de ½ anna para 
pagar o porte inglês de 20 reis para pagar o porte português. 

400.00

420  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

421 * 1875 – Nativos. Tipo IIA. MF25, vermelho, papel azulado fino em carta remetida de Pangim (10.06.76) 
para Margão, obliterado com carimbo numérico “1”. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias

350.00

422 * 1876 – Nativos. Tipo IIB. MF28, 20 reis vermelho, papel azulado fino em carta remetida para 
Pangim (14.04.77). B e R.

250.00

423 / 1881 – Nativos. Com sobretaxa. Sobretaxa tipo A sobre tipo IIA. MF63 (24), 5 s/ 15 reis, papel 
azulado fino. Bloco com 10 selos com goma original sem sinal de charneira, com exceção de 
um selo com leve charneira. Exemplar com boa cor, sem defeitos ou reparações. Certificado 
de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 295.00.

50.00

424 / 1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIID. MF129b, 1 ½ s/ 10 reis preto, papel azulado fino. 
Quadra com DUPLA IMPRESSÃO da sobretaxa. Exemplar com boa cor, sem defeitos ou reparações, 
com goma original, com os dois primeiros selos com sinal de charneira e os da fila inferior sem sinal. 
MB e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 2.200,00.

500.00
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425  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF132a, 1 ½ reis preto, papel porcelana, denteado 13 ½. Exem-
plar de grande raridade com goma original e charneira e pequenos defeitos na porcelana na 
frente do selo, habituais nos exemplares conhecidos no mercado. MB e MR. Certificado de 
peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 3.000,00.

1.200,00

426  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF181, 5T s/ 4T azul, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar com denteado farpeado, boa cor e sem reparações. Certificado de 
peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 350,00.

75.00

427  1902 – D. Carlos I. Selos de 1902, perfurados ao meio e com sobretaxa. MF227a, 2 reis s/ 2 ½ reis s/ 
9 reis lilás, papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾, com “S” invertido na primeira metade. Exemplar 
com denteado ligeiramente farpeado, boa cor e sem reparações. Valor de catálogo € 220,00.

50.00

428  1911/13 – D. Carlos I, Mouchon. Selos com a sobrecarga REPUBLICA de 1911, perfurados 
ao meio e com sobretaxa. MF245h, 6 reis s/ 9 reis lilás cinzento, papel liso, denteado 11 ¾. 
Exemplar com boa cor, sem defeitos nem reparações, sem goma, com a sobretaxa local do 
tipo “B”, com DUPLA PERFURAÇÃO ao meio. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo sem o ERRO, € 600,00

175.00

429 * 1914 – Ceres. MF272, 3R verde s/ azul, papel porcelana, denteado 15x14 em sobrescrito 
circulado registado de Nova Goa para Ulm / Alemanha (06.12.14) com trânsito por Bombaim 
(30.09.14) e Lisboa (26.11.14). Carta censurada em Bombaim e retardada a sua entrega por 
dificuldades de comunicação conforme informação manuscrita “NO COMMUNICATION”. B e R.

60.00
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430  1914 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. MF276, 9 reis lilás 
malva. Folha completa com 28 selos, sem goma, boa cor, sem reparações e ligeiros defeitos 
no denteado exterior. Valor de catálogo € 840,00.

90.00

431  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português. MF CA1/8. Série completa em quadras, 
com goma original sem sinal de charneira, boa cor, sem defeitos, nem reparações. Exempla-
res com anotações manuscritas com o número de obra e a data da 1.ª tiragem da emissão. 
Exemplares do arquivo da Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. Únicos exemplares. 

200.00

432  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga a preto “EXPOSIÇÃO 
INTERNACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA4a, 4 ½ Tg azul. 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.

50.00

MACAU

433 8 1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF22, 5 s/ 25 reis carmim rosa, papel liso fino, denteado 13 
½. Exemplar usado, com boa cor, sem reparações e um dente curto, com a SOBRETAXA 
INVERTIDA. Não catalogado neste denteado.

100.00

434  1884 – Coroa. MF5, 40 reis azul, papel liso, denteado 12 ½. Selo autêntico, novo, sem goma, 
com boa cor, sem reparações, com alguns defeitos no denteado e com DUPLA IMPRESSÃO. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 500,00.

125.00

435 8 1884 – Coroa. MF 1/8, 5 a 200 reis, papel liso, denteado 13 ½. Série incompleta (faltando selo 
de 300 reis), usada, com boa cor, sem reparações e com defeito no denteado no selo de 40 
reis (farpeado). Valor de catálogo € 266,00.

50.00

436 R 1884 – Coroa. Reimpressões de 1885. MF 1/9. Série completa em denteado 13 ½. Exem-
plares com boa cor, sem reparações nem defeitos assinaláveis. Valor de catálogo € 630,00.

150.00

437 () 1884 – Coroa. MF9, 300 reis castanho vermelho, papel liso fino, denteado 12 ½, com goma 
não original. Selo com boa cor, sem defeitos, nem reparações e com DUPLA IMPRESSÃO 
da moldura, pouco nítida. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Não catalogada.

100.00

439438437434
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438 8 1884 – Coroa, com sobretaxa. MF10d, 80 reis s/ 100 reis lilás malva, papel liso fino, denteado 
13 ½, com “e” de “reis” sem acento. Exemplar com boa cor, sem defeitos ou reparações. Valor 
de catálogo € 240,00.

60.00

439 8 1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF11/15. Série completa usada, papel liso, denteado 12 ½. 
Exemplares usados, sem reparações e com ligeiros defeitos no denteado (farpeado), normais 
na maioria dos selos desta emissão. Valor de catálogo € 495,00.

120.00

440 8 1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF13a, 10 s/ 50 reis verde, papel fino, denteado 13 ½. Exem-
plar com boa cor, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 300,00.

60.00

441  1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF15b, 40 s/ 50 reis verde, papel médio, denteado 13 ½. 
Exemplar com boa cor, sem reparações e com muito ligeira transparência no verso. Valor de 
catálogo € 140,00.

30.00

442 () 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.

200.00

443  1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF21, 80 reis cinzento, papel liso médio, denteado 13 
½. Exemplar com boa cor, sem reparações e um dente com dobra. Valor de catálogo € 230,00.

50.00

444 * 1884/86 – Coroa + Coroa. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado de Macau (12.07.86) para 
Holstein / Alemanha (20.08.86) com selos de 25 reis violeta, denteado 12 ½, MF18a, 5 reis preto, 
denteado 13 ½, MF1c, 20 reis bistre, denteado 12 ½, MF3, 10 reis verde, denteado 12 ½, MF16b, 
e 20 reis rosa, denteado 13 ½, MF17, perfazendo o porte de 80 reis, para pagar o porte simples 
para cartas circuladas para países da UPU além Suez, com um peso até 15g. Os selos de 25 reis 
estiveram á venda na Casa da Moeda, mas nunca chegaram a circular em Macau. Porém muitos 
comerciantes e filatelistas da época tinham por hábito adquirirem os selos na Casa da Moeda e 
enviarem para as diversas colónias para os fazerem circular em cartas previamente franquiadas. 
Este procedimento foi transversal a todas as colónias e Macau não fugiu à regra. Exemplar bem 
conservado, sem reparações nem defeitos. É conhecida mais uma carta circulado com o selo de 
25 reis violeta da 2.ª emissão. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

10.000.00
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445  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29c, 30c e 31a, 5 s/ 60 reis, 10 s/ 60 reis 
e 40 s/ 20 reis, verde e amarelo. Selos completos, com boa cor, sem reparações e selo sujo 
no verso o de 20 s/ 40. Valor de catálogo € 600,00.

75.00

446  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29c, 5 s/ 60 reis, verde e amarelo. 
Quadra com selos completos, com boa cor, sem reparações, nem defeitos. Valor de catálogo 
€ 600,00.

60.00

447  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF31b, 40 s/ 30 reis, verde e amarelo. 
Quadra com selos completos, com boa cor, sem reparações, nem defeitos. Valor de catálogo 
€ 650,00.

150.00

448 / 1887 – D. Luís I. MF 32/41. Série completa em denteado 12 ¾, papel porcelana. Selos sem 
goma como emitidos e selo de 10 reis com goma e charneira. Selos com boa cor, sem defei-
tos, nem reparações. Valor de catálogo € 487,00.

100.00

449 * 1887 – D. Luís I. Sobrescrito circulado de Macau (14.12.92) para Kowloon, com trânsito por 
Hong Kong (15.12.92) com selo de 20 reis rosa, denteado 12 ¾, papel porcelana, MF34. 
Exemplar com boa cor, bem conservado, sem defeitos ou reparações. MB e MR.

250.00

450 * 1887 – D. Luís I. Sobrescrito circulado registado de Macau (13.11.93) para Berlim / Alemanha 
(16.12.93) com trânsito por Hong Kong (14.11.93) selo isolado + par de 10 reis verde MF33, 
selo de 20 reis rosa MF34 e selo de 100 reis castanho amarelo MF39. Todos em denteado 
12 ¾ e em papel porcelana. Selos com pequenos defeitos de origem. Exemplar raro, bem 
conservado, sem defeitos ou reparações.

500.00

451 IC 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 elevada raridade com boa cor, 
sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. 

500.00

452  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF52a, 50 reis azul claro, denteado 13 ½, papel 
pontinhado. Exemplar de grande raridade, com boa cor, sem reparações e apenas com um 
muito ligeiro ponto de transparência no verso. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, 
Lda. Valor de catálogo € 2.000,00.

750.00

453  1894 – D. Luís I e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografadas 
localmente. Valores em moeda local. MF59/68. Série completa em denteado 11 ½ e 12 ½. 
Selos com boa cor, sem defeitos, nem reparações. Valor de catálogo € 308,50.

60.00

454  1894 – D. Luís I e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografadas 
localmente. Valores em moeda local. Selo autêntico de Macau de 2 avos s/ 10 reis verde, 
denteado 12 ½, papel porcelana, em taxa NÃO EMITIDA para Macau. Esta taxa foi aprovada 
para a emissão de Timor, podendo ter ocorrido o facto de terem sido impressas por erro algu-
ma folha de Macau. Selo sem defeitos nem reparações com boa cor e sem goma conforme 
emitidos nesta série. MB e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

400.00

455 * 1894 – D. Luís I. Fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografadas local-
mente. Valores em moeda local. MF61, 3 avos s/ 20 reis, denteado 12 ½, papel porcelana em 
sobrescrito circulado de Macau (27.04.96) para Hong Kong (27.04). No verso marca de duplo 
círculo de “CUSTOMS / LAPPA”. Sobrescrito sem reparações, aparado á tesoura no bordo 
inferior. MB e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

250.00

456 * 1911/15 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + Ceres. Sobres-
crito circulado registado de Macau (25.10.21) para a Áustria, com trânsito por Hong Kong 
(26.10.21) e Londres (02.12.21) com selos de 5 avos castanho amarelo, MF154, 16 avos 
azul s/ azul MF159 e 2 avos verde, papel porcelana, denteado 15x14, estrelas I/I, MF212. 
Exemplar muito bem conservado, sem defeitos ou reparações.

150.00

457  1899 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografadas lo-
calmente. MF93/94, 15 s/ 24 avos + 20 s/ 31 avos. Duas quadras, cantos de folha, sem goma, 
boa cor, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 186,00.

35.00

458 * 1900 – D. Carlos I, Mouchon. MF96, 10 avos azul esverdeado, denteado 11 ¾, papel liso em 
sobrescrito circulado de Macau (30.06.02) para os EUA (04.08.02) com trânsito por Hong 
Kong (01.07.02). Exemplar bem conservado, sem defeitos ou reparações. 

100.00
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459  1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF105, 18 avos s/ 20 reis rosa, denteado 12 ¾, 
papel porcelana. Exemplar com boa cor e relevo, sem reparações, com leve vinco horizontal 
e com DUPLA IMPRESSÃO de cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

460  1910 – Selos de porteado, com sobretaxa. MF 141/143. Série completa em quadras com a 
SOBRECARGA INVERTIDA. Selos com boa cor, goma original sem charneira, com alguma 
irregularidade na quadra de 1 avo, sem reparações. B e MR. Valor de catálogo € 880,00.

150.00

461 * 1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga. MF141/143. Sobrescrito circulado registado de 
Macau (13.12.10) para Cantão14.12.10, com trânsito por Lapa (13.12.10) com dois selos de 
½ avo + 3 selos de 1 avo + 4 selos de 2 avos. No verso carimbo de duplo círculo “CUSTOMS 
/ LAPPA” e sinal de lacre “LAPPA CUSTOMS / MACAO”. MB e MR.

500.00

462 / 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144 + 144b, 1 avo s/ 5 reis, papel liso. Par ho-
rizontal com variedade “sem 1” em “1 avo” no primeiro selo (com charneira). Selos com boa 
cor, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 98,00.

20.00

463 * 1911 – Estampilha Fiscal, com sobretaxa. MF144+144b, 1 avo s/ 5 reis, papel liso, denteado 
12. Par horizontal em sobrescrito circulado em Macau (30.10.11), com um dos selos sem “1” 
em vez de “1 AVO”. Exemplar bem conservado, sem defeitos ou reparações. 

100.00

464  1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente. MF145b, 2 avos s/ 4 
avos, carmim. Selo completo, com boa cor, sem reparações nem defeitos, com a SOBRETA-
XA INVERTIDA. Valor de catálogo € 150,00.

45.00
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465  1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente. MF146, 5 avos s/ 10 
avos, azul esverdeado. Selo completo, com boa cor, sem reparações nem defeitos. Valor de 
catálogo € 200,00.

50.00

466 8 1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente. MF146, 5 avos s/ 10 
avos, azul esverdeado. Selo completo, com boa cor, sem reparações com denteado irregular 
com a SOBRETAXA INVERTIDA.  Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de 
catálogo € 400,00.

80.00

467  1911 – Etiqueta. MF147, 1 avo preto, papel pontinhado. Selo com boa cor, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 540,00.

125.00

468  1911 – Etiqueta. MF148, 2 avo preto, papel pontinhado. Selo com boa cor, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 600,00.

125.00

469 * 1910 – Etiqueta. Sobrescrito circulado de Macau (10.08.11) para Shangai (15.08), com trânsi-
to por Hong Kong (11.08) com uma etiqueta de 1 avo e duas etiquetas de 2 avos, ambas em 
papel avergoado, MF 147/148.

500.00

470 8 1913 – Coroa. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. MF165b, 
6 avos s/ 10 reis verde, papel porcelana, denteado 11 ¾. Selo com boa cor, sem reparações 
e com denteado irregular, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 200,00.

35.00

471  1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada local-
mente. MF166, 6 avos s/ 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 
selos, com boa cor, sem reparações e dentes curtos em dois selos. Valor de catálogo € 392,00.

80.00
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472  1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada local-
mente. MF167, 6 avos s/ 10 reis, papel porcelana, denteado 12 ¾. Selo com boa cor, sem 
defeitos nem reparações, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 80,00.

20.00

473 8 1913 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF182, 2 avos s/ 18 avos s/ 20 reis, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Selo com boa cor, sem defeitos nem reparações, com a SOBRETAXA IN-
VERTIDA. Valor de catálogo € 120,00.

25.00

474 PI 1913 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF185, 2 avos s/ 18 avos s/ 150 reis, papel porcelana, dente-
ado 11 ¾. Selo em postal ilustrado circulado de Macau (23.10.13) para Lisboa (17.11.13). B e R.

50.00

475  1913 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. 
MF186/197. Série completa (com exceção selo 189A) com boa cor, sem reparações sem 
defeitos assinaláveis com exceção do denteado farpeado do selo de 13 avos violeta cinzento. 
MB e MR. Valor de catálogo € 2.590,00.

750.00

476 8 1913 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa lo-
cal. MF188, 6 avos castanho vermelho, denteado 11 ¾, papel pontinhado. Exemplar usado, com 
boa cor, sem reparações nem defeitos, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

25.00
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477  1913 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. MF189A, 
10 avos azul esverdeado, denteado 11 ¾, papel pontinhado. Exemplar muito raro com boa 
cor, sem reparações e ligeiros defeitos no denteado, com sobrecarga autêntica a vermelho. 
Certificado de peritagem do INEXFIP.

6.000.00

478  1913 – D. Carlos I (PROVISORIO), com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
NÃO EMITIDO. Selo autêntico de 10 avos azul esverdeado, denteado 11 ¾. Exemplar muito 
raro, sem goma como emitido, não catalogado e apenas referenciada a sua existência no 
catálogo Yang, com boa cor, sem reparações e apenas com um dente curto. Certificado de 
peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

6.000.00

479 * 1913 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobre-
taxa local. Sobrescrito circulado registado de Macau (12.06.1914) para Ulm / Alemanha 
(02.07.1914) com selos de 6 avos, 8 avos, 16 avos e 20 avos (MF188, 189, 192 e 194), todos 
com sobrecarga REPUBLICA local, denteado 11 ¾ e papel pontinhado leve. Exemplar sem 
reparações e pequeno defeito no selo de 16 avos, porém de GRANDE RARIDADE atenden-
do ao selo de 8 avos circulado sobre carta. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

2.000.00

480  1913 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa 
local. MF199, 4 avo s/ 8 avos castanho cinzento, denteado 11 ¾, papel pontinhado. Folha 
completa com 28 selos, com boa cor, sem defeitos nem reparações, sem goma como emiti-
dos. Valor de catálogo € 840,00.

160.00

481  1913 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA local e sobretaxa. MF200, 1 avo s/ 13 
avos lilás vivo, denteado 11 ¾, papel pontinhado. Folha completa com 28 selos, com boa cor, sem 
defeitos nem reparações, sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 4.200,00.

800.00

482 PI 1913 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente e sobretaxa. MF201. 
1 avo s/ 13 avos violeta cinzento em postal ilustrado circulado em Macau (12.10.13). Exem-
plar bem conservado, sem defeitos ou reparações.

40.00

483 * 1913/15 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobre-
carga REPUBLICA + Ceres. Sobrescrito circulado registado de Macau para a Pensilvânia / 
EUA (08.06.25) com trânsito por Hong Kong (13.05.25) com  selo de 24 avos bistre MF209 e 
1 avo preto, denteado 12x11 ½, papel liso, estrelas III/IV, MF211f. Exemplar bem conservado, 
sem reparações e ligeiras manchas em volta dos selos pelo excesso de cola.

125.00

484 * 1914 – Ceres + D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. So-
brescrito circulado registado de Macau (24..07.21) para St. Louis / EUA (08.09.21), com tira 
de 3 selos + selo isolado (todos na frente) + tira de 6 selos e um par (no verso) da emissão 
Ceres, papel pontinhado, denteado 15x14, estrelas I/I, com exceção do terceiro selo da tira 
de 3 com estrelas II/I, MF212 + MF154, 5 avos, num porte total de 29 avos. Exemplar em bom 
estado com falta de papel no bordo superior sem reparações. MB e MR.

100.00

479V479F
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485 * 1914 – Ceres. MF212c, 4 avos carmim, denteado 15x14, papel pontinhado, estrelas I/I. Par 
em sobrescrito circulado de Macau (09.02.22) para Santarém (21.03.22), bem conservado, 
sem defeitos nem reparações. MB.

25.00

486 * 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

487 * 1915 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1905 com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moe-
da. MF242, 10 avos s/ 12 avos lilás malva, denteado 11 ¾, papel liso em sobrescrito circulado 
de Macau (14.05.18) para os EUA com trânsito por Hong Kong (15.05.18). Exemplar bem 
conservado, sem defeitos ou reparações. 

75.00

488  1919 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915 com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF245, 2 avos s/ 6 avos s/ 80 reis, verde claro, denteado 11 ¾, papel porcelana. Quadra com 
boa cor, sem defeitos nem reparações, SEM corte de tesoura. Valor de catálogo € 600,00.

100.00

489  1919 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1911 com sobretaxa, tipografada localmente. MF246, 
2 avos s/ 6 avos, castanho vermelho, denteado 11 ¾, papel liso. Exemplar com boa cor, sem 
defeitos ou reparações e SEM corte de tesoura. Valor de catálogo € 250,00.

50.00

490 8 1926 – Ceres, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926”. MF258E, 10 avos ultra-
mar, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV, obliterado com carimbo hexagonal usado 
na época, com data de “10-XI-26”. Exemplar raro, com denteado farpeado de origem, boa cor, 
sem reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias Lda. Valor de catálogo € 660,00.

200.00

491  1926 – Ceres, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926”. MF258B, 1 avos preto, papel 
liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV. Exemplar raro, descentrado, com boa cor, sem defeitos ou 
reparações. Certificado de peritagem de Portucale Philatelicus. Valor de catálogo € 500,00.

200.00
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492 * 1926 – Ceres, com sobretaxa “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926”. MF258B, 1 avo preto, 
papel liso, denteado 12x11 ½, estelas III/IV. Dois selos em sobrescrito circulado de Macau 
(15.11.26) para Coloane incluindo vinheta comemorativa da Exposição Industrial de Macau, 
para pagar o porte simples (2 avos) de uma carta de circulação interna com peso até 20 
gramas. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e sobrecarga autêntica. Exemplar 
muito raro, bem conservado, sem defeitos ou reparações. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota.

4.000.00

493  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF260c, 261c, 264d e 265c. Lote de quatro selos, em 
papel liso, denteado 12x11 ½, todos com estrelas III/II. Selos com boa cor, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 210,00.

50.00

494  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF 265d e 2672. Lote de dois selos, em papel liso, den-
teado 12x11 ½, todos com estrelas III/III. Selos com boa cor, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 200,00.

50.00

495 * 1934/38 – Império Colonial Português * Padrões. Sobrescrito circulado por via aérea de Ma-
cau (12.03.48) para os EUA, com trânsito por Hong Kong (13.03.48), com selos de 20 avos 
MF281 e 4 selos de 50 avos MF301. Exemplar bem conservado sem defeitos ou reparações.

30.00

496  1950 – Vultos do Oriente. MF 355/362. Série completa em quadras, com boa cor, sem defei-
tos nem reparações. Valor de catálogo € 480,00.

120.00

497 * 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. MF CA 7/15. Série completa em sobres-
crito circulado registado, por via aérea, de Macau (07.03.39) para New York / EUA (20.03.39), 
com trânsito por Honolulu (15.03.39), pela P.A.A. Exemplar muito bonito, bem conservado, 
sem defeitos ou reparações.

100.00

498  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga a preto “EXPOSIÇÃO 
INTERNACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA13a, 50 avos castanho vermelho. 
Exemplar novo com goma original e sinal de charneira, boa cor, sem defeitos nem repara-
ções, assinado no verso. MB e MR. Valor de catálogo € 290,00.

100.00

499  1960 – Correio aéreo. Vistas de Macau. MF CA16/20. Série completa em quadras, com boa 
cor, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 272,00.

50.00

500  1914 – Porteado. Emissão regular de 1904, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmen-
te. MF POR23, ½ avo verde azul, denteado 11 ¾, papel liso levemente pontinhado. Exemplar 
muito raro, novo com goma original e sem sinal de charneira, com boa cor, sem defeitos nem 
reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.300.00.

600.00

501 8 1914 – Porteado. Emissão regular. Com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 
POR26, 4 avos castanho claro. Selo com boa cor, sem reparações nem defeitos, e SOBRE-
CARGA INVERTIDA. Não catalogada.

25.00

502 8 1914 – Porteado. Emissão regular de 1904, com sobrecarga REPUBLICA tipografada lo-
calmente. MF POR31, 40 avos carmim, denteado 11 ¾, papel liso levemente pontinhado. 
Quadra, com boa cor, sem defeitos nem reparações e com DUPLA SOBRECARGA a verde e 
a preto. Valor de catálogo € 168.00.

40.00

492
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503  1920 – Imposto Postal. D. Carlos I, com sobretaxa. Selo Fiscal Postal. MF IP1, 2 avos s/ 18 avos 
s/ 50 reis, denteado 13 ½, papel pontinhado vertical. Exemplar raro, com boa cor, sem defeitos 
nem reparações. Certificado de peritagem de Portucale Philatelicus. Valor de catálogo € 1.500,00.

750.00

504  1950 – NÃO EMITIDOS * Motivos locais. MF NE1, 1P azul, denteado 11, papel esmalte. Qua-
dra com boa cor, goma original sem sinal de charneira, sem defeitos ou reparações. Valor de 
catálogo € 480,00.

150.00

505  1955 – NÃO EMITIDOS * 4.º Centenário do Estabelecimento dos Portugueses em Macau. NE 
2/5. Série completa em papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplares novos sem goma, com 
boa cor, sem reparações. Selos com afloramentos de óxido. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 8.300,00.

3.000.00

506  1964 – IV Centenário do Estabelecimento da Companhia de Jesus. NE6, 10 avos, denteado 
13 ½, papel esmalte. Exemplar raro com fundo verde e legenda MACAU a verde com DESLO-
CAÇÃO VERTICAL da cor preta e IMPRESSAO NO VERSO da legenda IV / CENTENÁRIO 
/ DO / ESTABELECIMENTO / DA COMPANHIA / DE  JESUS / 1564-1964”. Exemplar com 
boa cor, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de Portucale Philatelicus. 

600.00
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507 IC 1939/44 – 2.ª Guerra Mundial. Isentos de franquia. Bilhete postal da CRUZ VERMELHA POR-
TUGUESA * SERVIÇO DE PRISIONEIROS DE GUERRA * DELEGAÇÃO DE MACAU, tipo-
grafado 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 POR-
TUGUESA”, para além de marcas de chegada. MB e MR. Certificado de peritagem de Leilões 
P. Dias, Lda.

1.250,00

508 Lote Macau – Classificador contendo 12 cadernetas dos Anos Lunares de 1984 a 1995, MF CRT 1/12 e to-
dos os blocos de 1983 a 1999, MF BLC 1/74, todos com goma original sem sinal de charneira. Inclui ain-
da selos variados e etiquetas não consideradas no valor. Valor de catálogo aproximado de € 2.320,00.

400.00

MOÇAMBIQUE

509 * Moçambique – Carta remetida de Marselha (27.10.1817) para Moçambique, com o porte de 
60 reis manuscrito a sépia, correspondente ao porte devido pelas cartas vindas dos portos 
aquém do Cabo da Boa Esperança com o peso até 2 oitavas (Decreto de 30.09.1854). Exem-
plar muito raro, sem defeitos nem reparações.

1.500.00

510 R 1876 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1905, denteado 13 ½, toda com 
sobrecarga oblíqua no canto superior esquerdo a preto. Reimpressões com goma original e 
leve sinal de charneira. MB.

200.00

511 IC 1885 – S. Luís I. OM2, 20 reis carmim rosa sobre cartolina camurça, circulado de Lourenço 
Marques (16.05.96) para a Couvet (09.06.96), via Transval com selo adicional de 20 reis da 
emissão D. Luís I, fita curva, papel porcelana, denteado 12 ½, MF17. Exemplar bem con-
servado, com boa cor e sem reparações. Porte de 30 reis para pagar o porte simples para 
bilhetes postais circulados através de países que não pertençam á UPU. B. e R.

75.00

512 * 1886 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (12.06.94) para 
Londres (09.07.94) com dois selos de 5 reis, preto, MF15 + selo de 40 reis castanho, MF19, 
todos em papel porcelana e denteado 12 ½. Exemplar bem conservado, sem defeitos ou 
reparações. MB e MR.

500.00
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513  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF22, 200 reis azul violeta, papel porcelana, denteado 13 ½. 
Folha completa com 28 selos, sem goma, com boa cor, sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 2.520,00.

250.00

514 / R 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF16/23. Série incompleta (falta reimpressão de 5 reis) com-
posta por 3 selos originais em denteado 12 ½ (10, 20 e 200 reis) e 5 reimpressões de 1905, 
denteado 13 ½ (25, 40, 50, 100 e 300 reis), todos com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto e 
oblíqua no canto superior esquerdo. Selos e reimpressões com goma original e leve sinal de 
charneira. MB e R.

200.00

515 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF26, 5 reis s/ 40 reis castanho vermelho, dente-
ado 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.

175.00

516  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF27, 5 reis s/ 40 reis castanho vermelho, den-
teado 12 ¾, papel porcelana, com sobrecarga tipo 4 com algarismos “5” com 5mm de altura. 
Quadra, bordo de folha, com vinco no denteado, horizontal central, com boa cor. Certificado 
de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.520,00.

400.00

517  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 comple-
ta 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.
 

150.00

518 IC 1885 – D. Luís I. OM1, 10 reis azul sobre cartolina camurça. Circulado registado de Louren-
ço Marques (12.01.97) para Évora (12.03.97), com trânsito por Lisboa (12.03.97), com selo 
adicional de 50 reis s/ 300 reis, denteado 12 ¾, papel porcelana da emissão de 1897 de D. 
Carlos I, com sobretaxa, MF50. Exemplar bem conservado, sem reparações nem defeitos.

50.00

519  1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF53/67. Série completa com a sobrecarga “SPECIMEN a 
preto e oblíqua no canto superior esquerdo. Selos originais distribuídos com as reimpressões 
de 1905, com goma original e leve charneira na generalidade. MB e MR.

300.00

520  1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF71, 115 s/ 5 reis preto papel porcelana, dente-
ado 12 ¾. Quadra sem goma, sem defeitos ou reparações, com boa cor e relevo, com DUPLA 
IMPRESSÃO DE COR no 2.º exemplar. Não catalogada. B e MR. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota.

75.00
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521  1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF68/76. Série completa com sobrecarga “SPE-
CIMEN” a preto e oblíqua no canto superior esquerdo, composta por 7 reimpressões de 
1905 e 3 selos originais distribuídos com as reimpressões. Selos e reimpressões com goma 
original e leve sinal de charneira. MB e R.

200.00

522  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF77/89. Série completa com sobrecar-
ga “SPECIMEN” a preto e oblíqua no canto superior esquerdo, distribuídos com as reimpres-
sões de 1905.Selos com goma original e leve sinal de charneira. MB e R.

250.00

523  1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF94/101. Série completa com a sobre-
carga “SPECIMEN a preto e oblíqua no canto superior esquerdo. Selos originais distribuídos 
com as reimpressões de 1905, com goma original e leve charneira na generalidade. Selo de 
15 reis com defeito no canto inferior direito. MB e MR.

150.00

524  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 sobre-
carga DESLOCADA. MB e R.

20.00

527

525528523

522

518

521

519

526

524
520

517



74

525 / 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.

25.00

526 / 1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda MF107, 20 
reis, violeta cinzento, papel pontinhado vertical, denteado 11 ¾. Quadra com a sobrecarga 
INVERTIDA. Selos superiores com charneira e selos inferiores sem charneira. MB e R.

35.00

527 * 1913 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de Macau. Sobrescrito circulado registado de Moçambique 
(27.08.14) para a Alemanha (29.07.14), com selos de ½ c s/ 1 avo, 1c s/ 2 avos, 2 ½ c s/ 4 avos e 
15c s/ 24 avos. MF138/140 e 144. Exemplar bem conservado sem defeitos ou reparações.

75.00

528 / 1914 – Ceres. MF153, ¼ c sépia, denteado 15x14, papel pontinhado vertical. Par vertical com 
DUPLA IMPRESSÃO do valor e da legenda MOÇAMBIQUE, com goma original, o primeiro 
com sinal de charneira e o segundo sem sinal, com boa cor, sem reparações e denteado 
farpeado. Valor de catálogo € 105,00.

30.00

529  1915/20 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada lo-
calmente. MF169, 115 reis s/ 5 reis, denteado 12 ¾, papel porcelana. Exemplar com boa cor, 
sem reparações, com um dente curto, e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogada

50.00

530  1915/20 – D. Carlos I. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF174, 130 reis s/ 100 reis, denteado 12 ¾, papel porcelana. Exemplar com boa cor, sem 
reparações, com defeitos na porcelana, normais nesta emissão, e com DUPLA SOBRECAR-
GA. Valor de catálogo € 40,00.

20.00

531  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

532  1915 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1905, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moe-
da. MF188, 50 s/ 65 reis azul. Folha completa com 28 selos com deslocação progressiva do 
traço a anular a anterior taxa, de baixo para cima. Selos n.º 14, 17 e 21 com fendas tipo I, III e 
II respetivamente. Selo n.º 2 com fenda não catalogada, “5” aberto na curvatura inferior. Selos 
com boa cor, sem reparações nem defeitos, goma original sem charneira espelhada. B e MR.

75.00

541

534

535

533
536

531530529

532
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533 / 1920 – 280.º Aniversário da Restauração da Independência de Portugal * Mutilados de Guerra 
– Assistência Social. MF206/223. Série completa em quadras com goma original, os dois selos 
superiores com charneira e os inferiores sem sinal de charneira. B e R. Valor de catálogo € 420,00.

100.00

534 / 1933 – Lusíadas. MF282, 85c carmim. Quadra com goma original, com sinal de charneira nos 
dois selos superiores e sem charneira os inferiores, SEM IMPRESSAO da taxa. Boa cor, sem 
defeitos ou reparações. Variedade não catalogada.

40.00

535  1946 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF316, 10c s/ 15c castanho violeta. 
Quadra com SOBRETAXA DESLOCADA. Não catalogada.

25.00

536  1946 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF317, 50c s/ 1$75 azul. Par vertical com 
DUPLA SOBRETAXA, uma delas oblíqua. Não catalogada.

25.00

537 * 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue”. Sobrescrito circulado por via aérea 
de Moçambique (09.10.37) para Marselha (16.10.37) pela Imperial Airways, com etiqueta M/13, MF 
SCA5, com o porte manuscrito de 3$20 para pagar o porte simples para cartas com o peso de 5g 
remetidas para França. Exemplar bem conservado sem defeitos nem reparações.

30.00

538  1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxa recebida / Taxe perçue”. MF SCA5b, preto e 
azul claro, com variante “M/13” maior e “avião-Par” em vez de “avião – Par”, e com traços em vez 
de pontos no espaço para ser inscrita a sobretaxa. Exemplar canto de folha, com boa cor, sem 
defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. NÃO CATALOGADA.

75.00

539 * 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxa recebida / Taxe perçue”. MF SCA6 em 
sobrescrito circulado de Lourenço Marques (17.11.37) para Itália (24.11.37) com a taxa ma-
nuscrita de 3$20 (1.º porte para cartas remetidas para Itália via Brindisi com um peso até 5g). 
Etiqueta com a letra “o” de “avion” cortada na parte superior, variedade presente nos selos 7, 
8, 17 e 18 da folha de 20 etiquetas. B e R.

50.00

538 544543

540

542

539
537
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540 * 1938 – Correio Aéreo * Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa em sobres-
crito circulado registado por via aérea de Caes Gorjão (17.08.38) para Hamburgo / Alemanha 
(24.08.38), com trânsito por Lourenço Marques (17.08.38). Exemplar bem conservado, sem 
reparações nem defeitos, e com a data mais antiga conhecida com esta emissão.

50.00

541  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga a preto “EXPOSIÇÃO 
INTERNACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA7a, 5$00 castanho vermelho. Exem-
plar novo com goma original e sinal de charneira, boa cor, sem defeitos nem reparações, 
assinado no verso. MB e MR. Valor de catálogo € 150,00.

50.00

542 * 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português + Império Colonial Português com sobrecarga “EX-
POSIÇÃO INTERNACIONAL DE NOVA YORK / 1939 – 1940”. Sobrescrito circulado registado por via 
aérea de Lourenço Marques (26.01.40) para New York / EUA (13.05.40), com selos de 30c MF294, 1E, 
CA4, 10E, CA9 e 5E CA7a. Exemplar raro bem conservado, sem reparações nem defeitos.

200.00

543  1943/51 – Imposto Postal. Pelicano. Legenda “COLONIA DE MOÇAMBIQUE”. MF IP45b, 
$50 vermelho (tipo pequeno, denteado 11 ½, papel liso. Par horizontal impresso em TÊTE-
-BÊCHE com ponte. Exemplar muito raro, com boa cor, sem reparações, goma original com 
sinal de charneira e com leve ponto de óxido num dos selos. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 800,00.

400.00

LOURENÇO MARQUES

544 * 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (31.07.97) 
para Johannesburg (02.08.97) com selos de 25 reis papel porcelana, denteado 12 ½, FM6a 
e 75 reis, papel porcelana, denteado 13 ½, MF8b. Exemplar sem reparações, com falta de 
papel no verso. MB e MR.
 

75.00

545 * 1895 – D. Luís I. Fita direita. Selos de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. 
ANTÓNIO”. Sobrescrito circulado em Lourenço Marques (11.05.1899) com selos de 10 reis, 
25 reis e 40 reis, MF15, 17 e 18, todos em papel porcelana, denteado 12 ¾. Selos circulados 
fora do período obrigatório. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

250.00

546  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO 
DE SANTO ANTÓNIO”. MF24, 5 reis azul amarelo, denteado 11 ¾ papel porcelana. Bloco 
com 8 selos, com duas margens com boa cor, sem reparações nem defeitos, com impressão 
de parte da sobrecarga na margem inferior da folha. Certificado de peritagem de Leilões P. 
Dias, Lda. Valor de catálogo € 280,00.

75.00

547 IC 1885 – D. Luís I. OM1, 10 reis azul sobre cartolina camurça, circulado de Lourenço Marques 
(22.07.95) para Charlottenburg (19.08.95) via Pretória – Cape Town com 4 selos adicionais de 10 reis 
MF3 (Lourenço Marques). Porte total de 50 reis correspondente ao 1.º porte para cartas. MB e MR.

75.00

547
548

546549

545
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548 * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF 41, 100 reis azul s/ azul em sobrescrito circulado de 
Lourenço Marques (03.01.02) para Pretória (03.02.02), censurada à chegada e marcada com 
carimbo triangular da censura “PASSED / CENSOR / PRESS / PRETORIA”. Exemplar bem 
conservado, sem reparações e com ligeiros defeitos normais.

50.00

549 / 1905 – D. Carlos I, Mouchon, com sobretaxa. MF77, 50 s/ 65 reis. Quadra  nova com goma 
original 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

550 * 1905 – D. Carlos I, Mouchon, com sobretaxa. MF77, 50 s/ 65 reis. Dois selos em sobrescrito 
circulado registado de Lourenço Marques (11.01.06) para a Alemanha (04.02.06). Exemplar 
bem conservado, sem defeitos ou reparações. 

50.00

551 * 1911/1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + D. 
Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + Ceres. Sobrescrito circulado 
registado de Lourenço Marques (28.08.28) para a Alemanha (18.09.23) com selos de: 700 
reis MF117, par de 100 reis MF125, 3c laranja MF224, 5c azul MF159, 7c ultramar MF228, 
2x7 ½ c bistre MF160, 2x15c lilás vermelho MF163 e 30c verde-oliva MF241.B e R.

50.00

COMPANHIA DE MOÇAMBIQUE

552  1892/94 – D. Luís I, dita direita e D. Carlos I. Selos de Moçambique com a sobrecarga “COMP.A DE 
MOÇAMBIQUE. MF 1/6, 8/10. Lote com 10 reimpressões de 1905, sobrecarga B, denteado 13 ½. 
Exemplares com goma original e sinal de charneira, com boa cor, sem reparações e reimpressão de 50 
reis com um ponto de óxido. Reimpressão de 40 reis em duplicado. MB e R. Valor de catálogo € 800,00.

160.00

553 8 1895/1902 – Elefantes. Lote com 9 selos diferentes, nas taxas de 10, 20, 50, 80, 150, 200, 
300, 500 e 1000 reis, MF13, 15, 17, 19 e 21/25. Todos os exemplares obliterados com carim-
bo retangular batido a violeta “CORREIO DE MARROMEU”. B e MR.

75.00

554 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. 

50.00

555 * 1895/1902 – Elefantes. Sobrescrito circulado da Beira (20.10.97) para Paris (28.11.97) com 
trânsito por Lisboa (25.11.97) com selos de 2x10 reis, 15 reis, 20 reis, 25 reis e 50 reis, todos 
em papel porcelana, denteado 12 ½, MF13/17, perfazendo o porte de 130 reis. B e R.

75.00

556  1895/1902 – Elefantes. MF13/25. Lote de 13 selos de valores diferentes de 10 reis a 1000 
reis, não denteados, papel porcelana, a maioria em bordos de folhas. Exemplares com boa 
cor, goma original, com sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. B e R.

75.00

557  1917 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA e sobrecarga Cruz Vermelha. MF109, 20 reis 
lilás cinzento, denteado 11 ¾, papel porcelana. Selo com DUPLA IMPRESSÃO da sobrecar-
ga, com pontos de óxido no verso e um canto mais curto. Certificado de peritagem de Leilões 
P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 140,00.

30.00

558  1917 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA e sobrecarga Cruz Vermelha. MF111+111b, 75 reis lilás, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Par horizontal com boa cor, sem defeitos nem reparações, com goma 
original e sinal de charneira. Segundo selo com “1” de “31” maior. MB e MR. Valor de catálogo € 280,00.

60.00

551550
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559  1917 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA e sobrecarga Cruz Vermelha. MF112a+112b, 
100 reis azul s/ azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Par horizontal com boa cor, sem de-
feitos nem reparações, com goma original e sinal de charneira. Primeiro selo com “1” de “17” 
maior e segundo selo com “1” de “31” maior. MB e MR. Valor de catálogo € 400,00.

100.00

560  1917 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA e sobrecarga Cruz Vermelha. MF113b, 700 
reis violeta s/ amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾. Selo com boa cor, sem defeitos nem 
reparações, com variedade “1” de “31” maior, com goma original e sinal de charneira. Valor 
de catálogo € 420,00.

100.00

561 8 1917 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA e sobrecarga Cruz Vermelha. MF 107/113. 
Série completa usada, em denteado 11 ¾ e papel porcelana, todos com marca da estação da 
BEIRA e a grande maioria com data do 1.º DIA DE CIRCULAÇÃO (31.07.17) com exceção 
selo de 700 reis com data de 01.08.17.  Selos com boa cor, sem defeitos ou reparações. Valor 
de catálogo € 606,00.

125.00

562 * 1925/1931 – Motivos locais. Sobrescrito circulado por via aérea da Beira (08.07.35) para Lis-
boa (21.07.35) com selos de 30c, 1E, 2E e 5E, MF163A, 160, 161 e 168. Barras indicadoras 
da interrupção do serviço aéreo a vermelho, aposta presumivelmente em Londres.

50.00

563  1939 – Motivos locais, com sobrecarga da “Visita Presidencial”. MF196b, 1E azul e preto. 
Selo com DUPLA IMPRESSÃO parcial no verso, e impressão normal na frente. Exemplar 
com goma original, com charneira, com boa cor, sem reparações ou defeitos. ERRO muito 
interessante. Não catalogado.

25.00

564 / 1939 – Motivos locais, com sobrecarga da “Visita Presidencial”. MF197b, 2E lilás malva e 
castanho. Par vertical com DUPLA IMPRESSÃO da sobrecarga. Exemplar com goma origi-
nal, um selo com charneira e outro sem charneira, com boa cor, sem reparações ou defeitos. 
Valor de catálogo € 130,00.

30.00

561559558557

553

556
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554564

555
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565 * 1925/32 – Motivos locais. Novas cores + Sobretaxa do correio aéreo. Legenda “Afranchisse-
ment perçue”. Sobrescrito circulado por via aérea da Beira (24.05.34) para Nicósia / Chipre, 
com trânsito pelo Cairo (04.06.34). Porte simples ordinário de 1$65 (excesso de $05) para 
cartas até 15 g remetidas para países estrangeiros (selos de 30c, 50c e 85c MF158, 153A e 
166) e sobretaxa de 1F05 (por etiqueta M/6, MF SCA1), para pagar 1.º porte para uma carta 
com o peso até 5g remetida para o Chipre via Inglaterra (tabela aprovada pela O. S. 143/38 
de 18.07.34). Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conservado.

75.00

566 * 1925/32 – Motivos locais. Novas cores + Sobretaxa do correio aéreo. Legenda “Afranchis-
sement perçue”. Sobrescrito circulado por via aérea da Beira (25.10.32) para a Suíça com 
o porte simples ordinário de 1$40 para cartas até 15 g remetidas para países estrangeiros 
(selos de 40c e 1E MF157, 160) e sobretaxa de 1F53 (por etiqueta M/13 com emenda manus-
crita para M/6, MF SCA1A), para pagar 1.º porte para uma carta com o peso até 5g remetida 
para a Suíça (tabela aprovada pela O. S. 223/28 de 29/9/32). Exemplar sem defeitos nem 
reparações, muito bem conservado.

100.00

567 PRV 1934 – Imposto Postal. Assistência Pública. MF IP2, 2C. Lote com duas provas de cor não dentea-
das, uma em azul e preto sobre papel liso e outra a preto sobre papel liso fino azulado. MB e MR.

40.00

568 PRV 1934 – Imposto Postal. Assistência Pública. MF IP2, 2C. Provas de cor não denteadas: da 
moldura em azul, papel liso e do centro em verde sobre papel camurça. Rara.

40.00

569  1935 – Correio Aéreo. Inauguração do Correio Aéreo. MF CA3, 15c, carmim e preto, papel pontinhado 
em losango, denteado 12 ¾. Par horizontal NÃO DENTEADO entre os selos. Exemplar com goma 
original e sinal de charneira, sem defeitos ou reparações e com boa cor. Variedade não catalogada.

20.00

570 PRV 1935 – Correio Aéreo. Inauguração do Correio Aéreo. MF CA3, 15c. Bloco com 16 provas 
de cor em carmim e preto (cores aprovadas para esta taxa), não denteadas, com furos de 
segurança da empresa impressora, com inscrições marginais manuscritas a preto “Black / 
Ok” e “240841”. 

50.00

569568

563

567

570
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571 PRV 1935 – Correio Aéreo. Inauguração do Correio Aéreo. Formato retangular. MF CA21, 1E. 
Bloco com 24 provas de cor em azul e preto (cores aprovadas para esta taxa), não dentea-
das, com furos de segurança da empresa impressora, com inscrições marginais manuscritas 
a vermelho “XL / 160701 / 100.000 stamps / = 1.000 pulls” e “Vignette Plate & Lay Correct / 
16/11/42”. MB e MR.

60.00

572 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 dentea-
das, 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.

50.00

COMPANHIA DO NIASSA

573  1901 – D. Carlos I. Camelo e Girafa. MF 27a/39a. Série completa com o “CENTRO INVER-
TIDO”. Selos com boa cor, sem reparações e ligeiros defeitos na goma de dois a três selos. 
Lote a ver. Valor de catálogo € 1.430,00.

250.00

574  1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobretaxa. MF45/47. Série completa com goma ori-
ginal e sinal de charneira, com boa cor, sem reparações e com ligeira transparência no verso 
no selo de 115 s/ 150 reis. Valor de catálogo € 255.00.

50.00

575  1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF48, 15 reis castanho 
amarelo. Selo novo com sinal de charneira, com boa cor, sem defeitos nem reparações. Cer-
tificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 300,00.

75.00

582576

578

577575
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576  1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF49, 25 reis laranja. 
Selo novo com sinal de charneira, com boa cor, sem defeitos nem reparações. Certificado de 
peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 300,00.

75.00

577 8 1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 48/49. Série com-
pleta usada, com boa cor, sem defeitos nem reparações. Selo de 15 reis com denteado 15 
de linha e 25 reis com denteado 14 de linha. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 420,00.

80.00

578  1910 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobretaxa e sobrecarga PROVISORIO. MF51a, 50 
reis s/ 150 reis bistre. Par vertical com goma original, com sinal de charneira no 1.º selo e sem 
charneira no segundo, sem defeitos nem reparação com “50” OMISSO no primeiro selo. MB 
e MR. Valor de catálogo € 213,00.

75.00

579 IC 1912 – D. Carlos I, Mouchon. Bilhetes postais de Moçambique com a sobrecarga NYASSA. 
OM9, 10 reis verde circulado de Porto Amélia para França, com selo adicional de 10 reis da 
emissão D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA, MF54. Exemplar bem conservado, sem 
defeitos ou reparações. 

75.00

580 / 1911 – D. Manuel II. MF52/63. Série completa em quadras “SEM IMPRESSÃO DA SOBRE-
CARGA REPUBLICA”, com goma original, os dois selos superiores com sinal de charneira e 
os dois inferiores sem sinal de charneira, boa cor, sem defeitos nem reparações. MB e MR. 
Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

581 8 1911 – D. Manuel II. Motivos diversos, com sobrecarga REPUBLICA. MF52/63. Série com-
pleta em papel liso levemente pontinhado, denteados de 13 ½ a 15, usada, e toda obliterada 
com carimbo militar da NYASSALAND / FF2 / JY-3-18”, usados em Metangula / Lago Niassa 
pelas forças inglesas. Selos com boa cor, sem defeitos ou reparações. MB e MR. Certificado 
de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

500.00

582 8 1918 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobretaxa. MF73, 7 ½ c s/ 75 reis carmim. Selo usado, 
boa cor, sem defeitos nem reparações, com IMPRESSÃO INVERTIDA da sobretaxa. Valor 
de catálogo € 45,00.
 

20.00

583  1918 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobretaxa. MF80, 50c s/ 115 s/ 150 reis castanho 
laranja. Selo novo com goma original, boa cor, sem defeitos nem reparações, com DUPLA 
IMPRESSÃO do traço. Não catalogado.

35.00

585584
580

581

579
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584  1921 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Lisboa. MF92a, 12c s/ 500 reis. Quadra, 
com goma original sem sinal de charneira, boa cor, sem defeitos nem reparações, com a 
SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 120,00.

30.00

585  1921 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Lisboa. MF93a, 20c s/ 200 reis. Quadra, 
com goma original sem sinal de charneira, boa cor, sem defeitos nem reparações, com SO-
BRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 120,00.

30.00

586  1925 – Imposto Postal * Porteado. Monumento ao Marquês de Pombal. Selos de Moçambi-
que com sobrecarga a vermelho “NYASSA”. MF IP POR3, 30c castanho (Monumento). Selo 
com goma original e sinal de charneira, com boa cor, sem defeitos ou reparações, com a 
sobrecarga INVERTIDA. Valor de catálogo € 90,00.

25.00

QUELIMANE

587  1913 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de MACAU. MF15a, 10C s/ 16 avos, castanho amare-
lo. Exemplar sem defeitos ou reparações, com a SOBRECARGA E SOBRETAXA INVERTI-
DAS. Valor de catálogo € 100,00. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00

588  1914 – Ceres. MF33, 8C, ardósia, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal com du-
plo denteado oblíquo a meio dos selos. Exemplar com boa cor, sem reparações nem defeitos. 
B e R.

20.00

589 / 1914 – Ceres. MF40, 1E, verde s/ azul, papel porcelana, denteado 15x14. Tira horizontal de 5 
selos com duplo denteado oblíquo a meio dos selos. Exemplar com boa cor, sem reparações, 
mas com aflorações de óxido no verso. 

25.00

QUIONGA

590  1916 – Selos de D. Carlos I, Mouchon, de Lourenço Marques, com sobretaxa. MF1/4. Série 
completa em quadras, sem goma, boa cor, sem reparações e dois dentes curtos. Valor de 
catálogo € 368,00.

50.00

591 PI 1914/16 – 1.ª Guerra Mundial * Expedição Militar a Moçambique * Quionga. Postal ilustrado 
datado de Quelimane (19.06.1916) para Lisboa (29.08.16) remetido por militar português 
integrado nas forças expedicionárias ainda a caminho do Quionga, entregue nos serviços de 
correio que aplicou a marca a violeta da unidade e também de isenção de franquia “COR-
REIOS E TELEGRAFOS / MOÇAMBIQUE / JUN 21 – 1916 / KIONGA. Certificado de perita-
gem de Leilões P. Dias, Lda. B e MR.

500.00

588590
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587583
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ZAMBÉZIA

592 () 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF12, 200 reis azul s/ azul, denteado 11 ¾, papel por-
celana. Exemplar muito raro, com goma não original e sinal de charneira, ligeiramente reden-
teado, boa cor. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias Lda. Valor de catálogo € 2.000,00.

500.00

593 * 1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa + D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga 
PROVISORIO”. MF29/41 + MF42/45. Sobrescrito de grandes dimensões com as duas séries 
completas, circulado registado em Quelimane (14.02.03). Exemplar bem conservado, sem 
defeitos ou reparações. MB e MR.

200.00

594  1902 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF37, 130 s/ 75 reis, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar com goma original e vestígio de pequeno papel colado no verso, com boa cor, sem 
reparações, com DUPLA SOBRETAXA uma delas INVERTIDA. Não catalogada.

40.00

595  1905 – D. Carlos I, Mouchon, com sobretaxa. MF54 + 54c, 50 s/ 65 reis. Par horizontal, com 
goma original, boa cor, sem defeitos nem reparações, o primeiro selo com sobretaxa tipo II. 
MB e R. Valor de catálogo € 213,00.

40.00

596  1914 – D. Carlos, tipo Diogo Neto, com sobretaxa + D. Carlos I, Mouchon, Selos de 1905, 
com sobretaxa. Lote composto por dois selos: MF70, 115 s/ 5 reis amarelo, denteado 11 ¾, 
papel porcelana + MF80, 75 reis carmim, denteado 11 ¾, com ligeira transparência do verso. 
Ambos com DUPLA IMPRESSÃO da sobretaxa. Selos com boa cor, sem reparações. Não 
catalogados os erros.

40.00

597  1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF81, 
50 s/ 65 reis azul escuro, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Selo sem goma, com boa cor, 
sem defeitos nem reparações, com sobretaxa e sobrecarga autênticas, e com o algarismo “5” 
apresentando-se fendido, porém em nenhum tipo dos catalogados. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 2.600,00.

600.00

S. TOMÉ E PRÍNCIPE

598  1887 – D. Luís I. Fita direita. MF15a, 17b e 20b, 5 reis preto, 20 reis rosa e 50 reis azul Lote 
de 3 selos, todos em papel porcelana denteado 12 ½, com boa cor, sem reparações, e selo 
de 5 reis com alguns dentes curtos. Valor de catálogo € 281,00.

60.00

599  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.

50.00

600
604603602598

601599596

597595594
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600  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 charneira leve, sem defeitos 
nem reparações. MB e R. Valor de catálogo € 370,00.

90.00

601 8 1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF24a, 5 reis s/ 10 reis, papel porcelana, 
denteado 13 ½, com variedade “e” de “reis” sem acento. Exemplar usado com boa cor, sem 
defeitos ou reparações e assinado no verso. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

602  1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF25, 5 reis s/ 20 reis rosa, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sem goma como emitido. Exemplar com DUPLA SOBRETAXA, com boa cor 
(aparece sempre desbotado) e relevo, sem reparações, com aderências no verso, um vinco 
num canto, e um pequeno ponto de adelgaçamento. Não catalogado. Certificado de perita-
gem de J. Miranda da Mota

35.00

603  1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF27e, 2 ½ reis s/ 5 reis preto, papel porcela-
na, denteado 12 ½, sobretaxa tipo 2 a verde. Exemplar raro, com boa cor, sem defeitos nem 
reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias emitido em 2013 quando este selo 
não estava catalogado e era na época considerado como clandestino. Atualmente está cata-
logado com o n.º 27e do catálogo MUNDIFIL. Valor de catálogo € 500,00.

100.00

604 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF29, 2 ½ s/ 20 reis rosa, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa tipo 1 a preto. Exemplar usado, com boa cor, sem defeitos nem 
reparações, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, 
Lda. Não catalogada a sobretaxa invertida.

50.00

605 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF29c, 2 ½ s/ 20 reis rosa, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa tipo 2 a verde. Exemplar usado, com boa cor, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 220,00.

50.00

606  1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. Selo autêntico de 2 ½ s/ 25 reis violeta, papel 
porcelana, denteado 13 ½, sobretaxa tipo 1 a verde. Exemplar novo com goma original e 
charneira, com boa cor, sem reparações e com pequenos defeitos na porcelana, normais 
nesta emissão. Embora não catalogados o catálogo Mundifil em nota informativa assegura 
terem tido curso oficial, nos dois tipos de sobretaxa.

50.00

621
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607 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. Selo autêntico de 2 ½ s/ 25 reis violeta, papel 
porcelana, denteado 13 ½, sobretaxa tipo 2 a verde. Exemplar usado, com cor alterada pela 
lavagem, sem reparações e com pequenos defeitos na porcelana, normais nesta emissão. 
Embora não catalogados o catálogo Mundifil em nota informativa assegura terem tido curso 
oficial, nos dois tipos de sobretaxa.

40.00

608 8 1899 – D. Carlos I, com sobrecarga PROVISORIO. MF58 + 58b, 2 ½ reis, castanho, papel 
liso. Lote com dois selos, um em denteado 11 ¾ e outro em 13 ½. Exemplares usados, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 160,00.

35.00

609 8 1899 – D. Carlos I, com sobrecarga PROVISORIO. MF58c, 2 ½ reis, castanho, papel liso, 
denteado 13 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com a SOBRECARGA IN-
VERTIDA. Valor de catálogo € 250,00.

60.00

610  1902 – Coroa, com sobretaxa. MF 59/60, 115 s/ 50 reis verde + 400 s/ 10 reis amarelo, papel 
liso, denteados 11 ¾. Série completa nova, sem goma, com boa cor, sem reparações e dois 
dentes mais curtos. Valor de catálogo € 171,00.

40.00

611 R 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.

90.00

612  1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF66, 130 s/ 5 reis, papel porcelana, denteado 
13 ½, sobrecarga tipo I. Selo novo com goma original, com sinal de charneira, boa cor e sem 
reparações, com leve REPINTE. Valor de catálogo € 115,00.

30.00

613 / 1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF61/69. Série completa em papel porcelana, 
denteado 13 ½, com exceção selo 400 s/ 50 reis em denteado 12 ½. Selos de 65 s/ 100 reis 
e 130 s/ 200 reis sem goma, restantes com goma original e charneira e pequenos defeitos no 
denteado de dois selos. Lote a ver. Valor de catálogo € 229,00.

40.00

614  1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF69, 400 s/ 50 reis, papel porcelana, denteado 
13 ½, sobrecarga tipo I. Selo muito raro, com boa cor e sem reparações, novo com goma 
original, com sinal de charneira e ponto de óxido no verso, não passando para a frente, já 
existente desde 2007, data de emissão de certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. 
Valor de catálogo € 1.000,00.

350.00

615  1911 – D. Carlos I, Mouchon. MF100, 20 reis violeta cinzento. Selo novo, sem reparações 
com DUPLA SOBRECARGA INVERTIDAS. Não catalogado.

25.00

616  1913 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF121, 
2 ½ reis cinzento-claro, com SOBRECARGA INVERTIDA. Exemplar sem goma, com boa cor, 
sem reparações e muito ligeira transparência. Não catalogada.

20.00

617  1913 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF121, 2 
½ reis cinzento-claro, com TRIPLA SOBRECARGA. Exemplar sem goma, com boa cor, sem 
reparações nem defeitos. Não catalogada.

30.00

618 / 1913 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF121/127. Série completa. Selos de 200 e 700 reis sem goma, restantes com goma original 
e sinal de charneira. Selo de 200 reis com aflorações de óxido. Lote a ver. Valor de catálogo 
€ 291,00.

50.00

619 PI 1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Postal 
ilustrado circulado em S. Tomé (28.07.13) com par de selos de 2 ½ reis, bordo de folha, com 
a SOBRECARGA DESLOCADA”, MF121 + selo de 5 reis laranja, MF122. Exemplar raro, sem 
reparações. 

75.00

620  1913 – Coroa. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF128, 
115 s/ 10 reis verde. Exemplar com boa cor, sem reparações e dois dentes mais curtos. Valor 
de catálogo € 260,00.

60.00

621 () 1913 – Coroa. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF128, 
115 s/ 10 reis verde, sobretaxa tipo I, papel liso, denteado 11 ¾ x 12, com a SOBRECARGA 
INVERTIDA. Exemplar novo, com goma não original, com boa cor, sem reparações e alguns 
dentes mais curtos. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

250.00
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622  1913 – Coroa. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF128A, 
400 s/ 10 reis amarelo, sobretaxa tipo I, papel liso, denteado 11 ¾ x 12. Exemplar com boa 
cor, com retoques no denteado, com goma não original. Certificado de peritagem de J. Miran-
da da Valor de catálogo € 1.000,00.

300.00

623  1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada local-
mente. MF129/130. Série completa. Exemplares sem goma, boa cor, sem reparações e selo 
de 400 s/50 reis com denteado irregular. Valor de catálogo € 219,00.

40.00

624  1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada local-
mente. MF130, 400 s/ 50 reis azul, denteado 13 ½, papel porcelana. Exemplar com boa cor, 
sem reparações e com dois dentes mais curtos. Valor de catálogo € 210,00.

40.00

625  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. Não catalogados os erros.

40.00

626 8 1913 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga REPUBLICA tipografada lo-
calmente. MF139/144. Série completa usada, com boa cor, sem reparações nem defeitos, 
exceto um dente curto no selo de 15 reis. Série rara em usado. Valor de catálogo € 127,00.

35.00

627  1913 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1905, com sobrecarga REPUBLICA tipografada lo-
calmente. MF145a, 50 s/ 65 reis azul, com “5” fendido, tipo I. Exemplar com boa cor, sem 
reparações e um dente mais curto. Valor de catálogo € 110,00.

25.00

628  1913 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1898/1901, com sobrecarga REPUBLICA zincograva-
da localmente. MF146, 2 ½ reis cinzento-claro. Par horizontal com a SOBRECARGA INVER-
TIDA. Exemplar com boa cor, sem reparações nem defeitos. Não catalogado o erro.

30.00

629  1913 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1905, com sobrecarga REPUBLICA tipografada lo-
calmente. MF145b, 50 s/ 65 reis azul, com “5” fendido, tipo II. Exemplar com boa cor, sem 
reparações nem defeitos. Valor de catálogo € 110,00.

30.00

630 / 1913 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1898/1901, com sobrecarga REPUBLICA zincograva-
da localmente. MF146/152. Série completa com boa cor, sem reparações nem defeitos. Selos 
de 20 e 500 reis sem goma e restantes com goma e charneira. Valor de catálogo € 350,00.

80.00

631  1913 – Coroa. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA zincogravada localmente. 
MF153, 115 s/ 50 reis verde, sobretaxa tipo I, papel liso, denteado 11 ¾ x 12. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, boa cor, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 460,00.

120.00

629628627623626
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632 * 1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA zincogravada 
localmente. MF155, 115 s/ 300 reis laranja, papel porcelana, denteado 13 ½. Quadra em so-
brescrito circulado registado em S. Tomé (05.06.14). Sobrescrito com falta de papel no bordo 
direito. Exemplar raro. Valor dos selos em usado € 1.080,00.

300.00

633  1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA zincogravada 
localmente. MF157a, 400 s/ 50 reis azul, denteado 12 ¾, papel porcelana, sobretaxa tipo II. 
Exemplar com boa cor, sem reparações, com mancha no verso no lugar da charneira, com a 
SOBRECARGA INVERTIDA. Conhecidos apenas dois exemplares com este erro. Certificado 
de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Erro não catalogado.

125.00

634  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA zincogravada 
localmente. MF162, 130 s/ 100 reis castanho s/ amarelo, denteado11 ¾ x12, papel porcelana, 
sobretaxa tipo II. Exemplar novo, sem goma, boa cor, sem defeitos nem reparações e assinado 
no verso. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 800,00.

300.00

635  1913 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa sobre selos postais de África. MF180a, 7 ½ c s/ 75 reis castanho. 
Exemplar com boa cor, sem reparações, com canto curto, e com DUPLA SOBRECARGA E 
SOBRETAXA, com impressão parasita. Valor de catálogo € 60,00.

30.00

636  1913 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga REPUBLICA zincogravada 
localmente. MF172, 130 reis castanho s/ amarelo. Quadra com boa cor, sem reparações 
e pequenos defeitos no denteado, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Erro não catalo-
gado.

60.00

637  1920 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1905, com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF247 + 247a, 50 s/ 65 reis azul. Lote de dois selos com boa cor, sem re-
parações ou defeitos: um com “5” fendido tipo I e outro com “5” fendido, diferente do tipo 
II, não catalogado. 

35.00

638  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga a preto “EXPOSIÇÃO 
INTERNACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. Legenda S. Tomé e Príncipe. 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.

50.00

639 8 1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA tipografada na Casa da 
Moeda. MF POR19a, 200 reis carmim, denteado 11 ¾, papel levemente pontinhado, dente-
ado 11 ¾ x 12. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA 
SOBRECARGA A VERDE E VERMELHO. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 480,00.

120.00

640 / 1920 – Porteado. Emissão regular de 1904, com sobrecarga REPUBLICA tipografada local-
mente a verde. MF POR41, 50 reis castanho. Folha completa com 28 selos, boa cor, sem 
reparações, com goma espelhada, com apenas dois selos com charneira e restantes sem 
charneira. Valor de catálogo € 2.100,00.

300.00
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TIMOR

641  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.

50.00

642  1888 – D. Luís I. Fita direita. MF11, 16, 18 e 19, 5, 50, 100 e 200 reis. Série completa de reim-
pressões de 1905, denteado 13 ½. Exemplares com boa cor, sem defeitos ou reparações. 
Valor de catálogo € 280,00.

80.00

643 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Selos de Macau com sobretaxa. MF21b, 2 ½ reis s/ 20 reis, den-
teado 12 ½, papel porcelana. Exemplar usado com boa cor, sem reparações e com dois den-
tes mais curtos, com AS DUAS SOBRECARGAS INVERTIDAS. Valor de catálogo € 100,00.

30.00

644 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Selos de Macau com sobretaxa. MF23, 2 ½ reis s/ 80 reis, den-
teado 12 ¾, papel porcelana. Exemplar usado, assinado no verso com boa cor, sem defeitos 
nem reparações, com a SOBRECARGA TIMOR INVERTIDA, tida como clandestina. Certifi-
cado de peritagem de J. Miranda da Mota.

35.00

645  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF31a, 50 reis azul claro, denteado 13 ½, papel pon-
tinhado vertical. Exemplar novo, sem goma como emitido, muito raro, boa cor, sem defeitos 
nem reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 800,00.

350.00

646  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga PROVISORIO e sobretaxa com valores em mo-
eda local. MF39, 1 avo s/ 5 reis, preto, denteado 12 ½, papel porcelana. Folha completa com 
28 selos, sem goma como emitidos, boa cor, sem defeitos nem reparações, com 5 selos com 
“AYOS” em vez de “AVOS” e 2 números “1” menor. Valor de catálogo € 259,00.

50.00

647  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga PROVISORIO e sobretaxa com valores em 
moeda local. MF40/42, 2 avos s/ 10 reis verde, 3 avos / 20 reis rosa e 4 vos s/ 25 reis violeta. 
Selos com boa cor, sem reparações e pequenos defeitos normais na emissão. Todos com a 
variedade “AYOS” em vez de “AVOS”. Valor de catálogo € 85,00.

30.00
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648  1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF78, 6 avos s/ 10 reis verde, denteado 12 ¾, 
papel porcelana. Exemplar raro, com boa cor, sem reparações, com pequenos defeitos no 
papel porcelana comuns nestes selos, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 420,00.

100.00

649 8 1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF78, 6 avos s/ 10 reis verde, denteado 12 ½, 
papel porcelana. Exemplar raro, com boa cor, sem defeitos nem reparações, descentrado. 
Valor de catálogo € 300,00.

60.00

650  1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF83, 15 avos s/ 50 reis azul, denteado 12 ¾, papel 
porcelana. Exemplar raro, sem goma, assinado a lápis no verso, com boa cor, sem defeitos nem 
reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 420,00.

100.00

651 8 1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF83, 15 avos s/ 50 reis azul, denteado 12 ½, 
papel porcelana. Exemplar raro, sem goma, com boa cor, sem defeitos nem reparações, 
denteado farpeado. Valor de catálogo € 300,00.

50.00

652  1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF74/81, 83/84. Série completa de reimpres-
sões de 1905, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplares com boa cor, goma original e 
sinal de charneira, sem reparações nem defeitos, exceto FM74 com ligeiro defeito na goma. 
Valor de catálogo € 560,00.

160.00

653 8 1902 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF88, 6 avos s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 
12 ¾. Exemplar raro, usado, com boa cor, sem reparações e com o denteado farpeado, nor-
mal neste valor. Valor de catálogo € 400,00.

100.00

654 IC 1913 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Cartões-
-Postais. OM13, 3 avos, verde, cartolina creme, circulado registado de Timor (22.05.14) para 
Hannover / Alemanha (30.03.14) com selos adicionais de 1 avo amarelo, 3 avos verde e 
13 avos violeta castanho, MF113, 115 e 120, da emissão de D. Carlos I, Mouchon, com 
sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Exemplar bem conservado, sem defeitos nem 
reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

100.00

655  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA, tipografada lo-
calmente, tipo I. MF138a, 6 avos s/ 2 ½ reis, papel liso, denteado 13 ½. Bloco com 24 selos (6x4), 
sem goma como emitidos, boa cor, sem reparações e um selo com canto curto, 17 selos com a SO-
BRECARGA INVERTIDA E DESLOCADA, 3 selos SEM SOBRECARGA e 4 selos com a sobrecarga 
normal. Selos com boa cor, admitindo-se ser material de refugo. Certificado de J. Miranda da Mota..

150.00

656  1913 – D. Carlos I. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. So-
brecarga 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

657 8 1913 – D. Carlos I. Selos de 1905, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. 
Sobrecarga tipo I. MF144 + 144a, 10 avos s/ 12 avos, azul ardósia. Par horizontal com boa 
cor, sem defeitos ou reparações, com SOBRECARGA DESLOCADA. Um dos selos com “1” 
com ponta curta.

15.00

658  1913 – D. Carlos I. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
Sobrecarga tipo II. MF148a e 148b, 15 avos s/ 300 reis, azul s/ laranja. Lote com dois selos 
com variedades na sobrecarga “REPBLICAU” e REUPBLICA”. Exemplares sem goma, como 
emitidos, boa cor, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 110,00.

35.00

659  1913 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1898/1903, com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. Sobrecarga tipo III e IV. MF149/161. Série completa, sem goma, com boa cor, 
sem defeitos nem reparações. B e R. Valor de catálogo € 286,00.

60.00

660 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.

300.00

661  1920 – D. Carlos I, de 1913, com sobretaxa. MF191, ½ avo s/ 5 avos s/ 50 reis azul claro, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, novos sem goma como emi-
tidos, com boa cor, sem reparações e sem defeitos relevantes. Com as habituais variedades 
da sobretaxa, com relevância para a quase omissão de duas barras no 27.º selo. Certificado 
de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.820,00.

350.00
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662  1923 – Ceres. Novos valores. MF196 e 200 (2), 11 avos + 36 avos, denteado 12x 11 ½, papel 
liso médio. Lote de 3 selos: um de 11 avos com estrelas II/IV, um de 36 avos com estrelas II/
IV e outro de 36 avos com estrelas III/III. Selos com boa cor, goma original com charneira, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 240,00.

50.00

663  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.

75.00

664  1923 – Ceres. Novos valores. MF203, 5P carmim rosa, papel porcelana, denteado 12x11 ½, 
com estrelas III/IV, NÃO DENTEADO, no bordo inferior. Selo novo sem goma original, com 
boa cor, sem defeitos nem reparações.

50.00

665 PRV 1935 – Padrões. Cartão em cor camurça com duas provas de cor, não dentadas, com a 
legenda AVO (tamanho não aprovado) sem abertura da taxa no cunho, com sobrecarga a 
vermelho “SPECIMEN”: uma em papel esmalte a verde claro e outra em papel pontinhado 
em verde escuro. MB e MR.

25.00

666 PRV 1935 – Padrões. MF211, 5 avos. Lote com 3 provas de cor em vermelho, verde e preto, com 
margens extraordinárias, em papel cartolina. Exemplares raros, bem conservados, sem de-
feitos nem reparações.

30.00

653663660662
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667 PRV 1938 – Império Colonial Português. MF227/246. Série completa em quadras, provas da 2.ª 
tiragem da emissão realizada em 08.08.1938, com goma original com alguns defeitos, perten-
centes ao arquivo da empresa impressora dos selos “BRADBURY WILKINSON & C.º. Todas 
as quadras com inscrições manuscritas a azul com o n.º da obra “737105” e a data da reali-
zação da 2.ª tiragem “8.8.38”. Exemplares raros, com boa cor, sem defeitos ou reparações. 

350.00

668 * 1947 – Império Colonial Português, com sobrecarga LIBERTAÇÃO. MF250/260. Série com-
pleta em sobrescrito circulado registado de Dili (18.05.49) para os EUA (15.08.49) com a 
série completa. Sobrescrito de grande formato bem conservado sem defeitos ou reparações.

400.00

669  1947 – Império Colonial Português, com sobretaxa LIBERTAÇÃO. MF259a, 20 avos azul, 
papel liso, denteado 13 ½ x 13. Exemplar com boa cor, sem reparações, com aflorações de 
óxido no verso, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 380,00.

125.00

670  1947 – NÃO EMITIDOS. Império Colonial Português, com sobrecarga LIBERTAÇÃO. MF 
NE1/6. Série completa de selos tidos como não emitidos. Exemplares muito raros, novos com 
goma original e sinal de charneira, com boa cor, sem defeitos nem reparações. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota.

750.00

671  1919 – Imposto Postal. D. Carlos I, com sobretaxa “2 / TAXA DE GUERRA”, tipografada 
localmente. MF IP2, 2 avos s/ 5 avos s/ 50 reis azul claro, papel porcelana, denteado 13 ½. 
Exemplar muito raro, com boa cor, sem goma como emitidos, sem defeitos ou reparações. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 4.000,00.

2.000,00

672 PRV 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa em quadras, 
provas 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 485WI-
LKINSON & 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. 

200.00

673  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga a preto “EXPOSIÇÃO 
INTERNACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA13a, 50 avos castanho vermelho. 
Exemplar novo com goma original e sinal de charneira, boa cor, sem defeitos nem repara-
ções, assinado no verso. MB e MR. Valor de catálogo € 290,00.

50.00

674  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga a preto “EXPOSIÇÃO 
INTERNACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA7a, 50 avos castanho vermelho. 
Quadra com selos novos sem sinal de charneira, boa cor, sem defeitos nem reparações. MB 
e MR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 900,00.

350.00
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675 () 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.

50.00

676 * 1947 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga LIBERTAÇÃO. MF 
CA15/23. Série completa em sobrescrito circulado registado de Dili (18.05.49) para os EUA 
(06.02.49) com a série completa. Sobrescrito de grande formato bem conservado sem defei-
tos ou reparações.

350.00

677 * 1946 – Império Colonial Português. Selos de Moçambique com sobretaxa + Império Co-
lonial Português. Selos de Correio Aéreo de Moçambique com sobretaxa. MF244/249 + 
CA10/14. Sobrescrito circulado registado por via aérea de Dili (22.03.48) para Nova York / 
EUA (02.04.48) com as duas séries completas, incluindo etiqueta de registo mod. 6, de Mo-
çambique usada provisoriamente em Timor. MB e MR.

150.00

678  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 
POR11/20. Série completa com sobrecarga horizontal a violeta “SPECIMEN”. Exemplares 
novos, sem goma, sem defeitos nem reparações. MB e MR. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda.

125.00

679 8 1919 – Imposto Postal. D. Carlos I, com sobretaxa “2 / TAXA DE GUERRA”, tipografada 
localmente. MF IP2, 2 avos s/ 5 avos s/ 50 reis, azul claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar muito raro, com boa cor, usado, sem reparações, com leves e pequenos adelgaça-
mentos próximos da margem superior. Certificado de peritagem de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 3.600,00.

1.500.00

673675674
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680  1934/35 – Imposto postal. “Instrução”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga e sobretaxa, ti-
pografadas localmente, sobre selos da Contribuição Industrial. MF IP8 + 8a, 7 avos s/ ½ rosa, 
papel liso. Quadra (selo superior direito com defeito) com boa cor, sem reparações. Primeiro 
selo com”5” em vez de “ç” e todos os selos com a IMPRESSÃO DESLOCADA da sobretaxa.

40.00

681 PI 1936/37 – Imposto postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga, tipografada 
localmente, sobre selos do Imposto Postal + Império Colonial Português. Postal ilustrado 
circulado de Dili (09.11.39) para Roterdão / Holanda com selo do correio ordinário de 15 avos 
e 50 avos MF236 e 239 + imposto postal de 10 avos MF IP10. Exemplar muito raro bem con-
servado, sem defeitos ou reparações.

250.00

682  1960/67 – Imposto postal * ASSISTÊNCIA. MF IP11 + 11b, 10 avos azul, papel liso, branco. 
Par vertical de selos autênticos em denteado 11 ½, sem goma, como emitido, com boa cor, 
sem defeitos nem reparações. Selo inferior com “ESCUDO” na horizontal, em vez de vertical. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias. Valor de catálogo € 206,00.

75.00

683  1960/67 – Imposto postal * ASSISTÊNCIA. MF IP11, 10 avos azul, papel liso, branco, dente-
ado 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. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota.

30.00
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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 ...........................................................                 18 de Abril de 2020
País / Country .........................................................                                       Data / date ............................
Código Postal / Zip Code ........................................
Telefone / Phone ....................................................                Fax ...........................................................
e-mail ....................................................................                  Assinatura / Signed .................................

Solicito sejam aceites as seguintes ofertas   /   Please bid for me on the following lots:

 

  Folha de oferta
 N.º............................



97

Lote
Lot

Oferta
Bid

Lote
Lot

Oferta
Bid

Lote
Lot

Oferta
Bid



18 ABRIL 2020
LISBOA

15 HORAS
SEDE DO C.F.P.


