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45.º LEILÃo 
do cLubE fILatéLIco dE portugaL

25/26 - JUNHO - 2022 * 10H00

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

Contactos
Telefone: 218 123 936 

e-mail: geral.cfp@gmail.com
As licitações por correiodevem dar entrada na sede do Clube até às 12H00 do dia 24.06.22

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

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

(só atendemos no período da tarde)
No dia do Leilão na sede do Clube Filatélico de Portugal

das 09H00 às 10H00
Através da nossa página WEB

www.cfportugal.pt
ou

www.bidspirit.com
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LEILÕES INTER-SÓCIOS
Regulamento

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

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

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

  4. Sobre o preço global da adjudicação incidirá uma taxa líquida de 11 %. Esta verba destina-se a financiar 
obras de conservação e reparação da Sede, bem como para a constituição de um Fundo para Aquisição 
de Sede Própria (TAXA SEDE).

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

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

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

        Até 50 €     2 €    De 1.000 € a 2.000 €      100 €
  De 51 € a 100 €     5 €    De 2.000 € a 5.000 €      200 €
  De 101 € a 200 €  10 €    De 5.000 € a 10.000 €      500 €
  De 201 € a 500 €  20 €    De 10.000 € a 20.000 €      1.000 €
  De 500 € a 1.000 €  50 €    A partir de 20.000 €   2.000 €
                     
  8. Os sócios compradores pagarão pelo lote o preço por que o licitaram, acrescido da Taxa-Sede e das 

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Em casos omissos neste Regulamento serão válidas as resoluções da Direção do CFP
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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
VD    Valor declarado
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COLEÇÃO CERVEIRA * 1.ª Parte

     D. LUÍS I * FITA DIREITA

1 F PRV 1870/71 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Desenho e gravura de Frederico 
Augusto de Campos. Prova da matriz (efígie e cercadura) em azul-escuro sobre papel liso, 
médio, sem abertura da taxa, não denteada, provavelmente obtida a partir de uma das quatro 
punções reprodutoras originais, com 61 pérolas à volta da efígie, tal como os selos originais. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. MB e MR.

500.00

2 F PRV/R Reimpressões de 1905 * 1870/76 – D. Luís I. Fita Direita. MF36. Prova não denteada em 
folha completa de 6 reimpressões do valor de 5 reis em preto, cunho III, impressos em tiras 
de 3 em “Tête-Bêche”. Exemplar, com goma e leve sinal de charneira, sem reparações, com 
leve óxido no verso. O cunho III não foi utilizado para a emissão das reimpressões de 1905 
no valor de 5 reis. Ex- José da Cunha Lamas; Michaelis de Vasconcelos. B e MR.

300.00

3 F PRV 1870/71 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Desenho e gravura de Frederico 
Augusto de Campos. MF38, 15 reis. Amostra de cor em castanho-claro, não denteada, em 
papel porcelana, anulado com traços em cruz a tinta de escrita, colada sobre fragmento de 
papel  azul-claro com a inscrição manuscrita “Amostra…”. B e MR.

150.00

4 F PRV/R Reimpressões de 1885 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37, 10 reis. Prova não denteada 
de reimpressão de 1885, em amarelo, não denteada, em papel liso espesso. Exemplar sem 
reparações, com a cabeça parcialmente fendida, com boa cor e relevo e margens de luxo e 
equilibradas. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

5 F PRV 1870/71 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Desenho e gravura de Frederico Au-
gusto de Campos. MF38, 15 reis. Prova de cor em carmim, bordo direito de folha, papel 
porcelana, não denteada, sem goma. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo. Não catalogada por OM.

20.00

6 F PRV 1870/71 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Desenho e gravura de Frederico Au-
gusto de Campos. MF38, 15 reis. Lote com duas provas de cor em azul e carmim, denteadas 
em 13 ½, papel porcelana, sem goma. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo. Não catalogadas por OM.

40.00

7 F PRV 1870/71 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Desenho e gravura de Frederico 
Augusto de Campos. MF43, 100 reis. Par horizontal, bordo de folha, de provas de cor em 
lilás-claro, papel porcelana, sem goma. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo. Não catalogada por OM.

40.00

8 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36, 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾. Quadra, nova, 
com goma original sem charneira em dois selos e com sinal de charneira nos outros dois 
selos, sem reparações com dois ligeiros pontos de óxido no verso, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 1.224.00.

180.00

9 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36b, 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo III. Folha 
completa com 28 selos, nova, com goma original sem charneira (com charneira nos 4 selos 
da 1.ª fila e um selo da última fila), sem reparações, parcialmente aberto o denteado entre a 
quinta e sexta fila, seguro por charneira aposta na margem, com boa cor e relevo. B e MR.

1.250.00

10 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado do Porto (05.02/73) para Londres 
(07.02.73) com tira de 4 selos de 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo VI, MF36e + 
tira de 4 selos de 25 reis, carmim, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, MF40a. Franquia de 120 
reis para pagar o porte simples de cartas remetidas para Inglaterra com peso até 7 ½ g. Por 
excesso de peso foi marcada com carimbo batido a vermelho “FRANQUIA INSUFFICIENTE” 
e porteado à chegada com 10p manuscrito a sépia, assim como com o número “2”, manus-
crito, indicativo de duplo porte. Selos sem reparações, com pequenos defeitos e algum óxido, 
com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

500.00

1615841
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11 F IC 1870/79 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Bilhete-postal de 15 reis, castanho-
-vermelho, tipo I, OM1 circulado de Lisboa (11.06.79) para Ipswich com selo adicional de 
5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo IV, MF36c, para pagar o porte simples de um 
bilhete-postal (20 reis) de Portugal para Inglaterra, segundo tabela de portes do Decreto de 
09.11.77. Selo adicional sem reparações, com pequeno defeito no denteado, com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

250.00

12 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36q, 5 reis, preto, papel liso, denteado 13 ½, tipo IV. 
Exemplar usado, sem reparações, com parte do relevo aberto, com boa cor e relevo e com 
REPINTE. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogado o repinte.

40.00

13 IMP 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36i, 5 reis, preto, papel liso, médio, denteado 12 ¾, tipo X 
em cinta de impresso circulada de Lisboa (17.07.73) para a Messejana para pagar o primeiro 
porte de um impresso circulado internamente com peso até 50g. Tabela da Carta de Lei de 
09.09.1861 / Aviso de 11.09.61.

100.00

14 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36o, 5 reis, preto, papel liso, denteado 13 ½, tipo III em 
carta circulada em Lisboa (26.12.75) para pagar o primeiro porte de impressos circulados 
internamente com peso até 50g, segundo tabela de portes do Decreto  de 23.08.1870. Exem-
plar obliterado com carimbo nominativo batido a preto “LUMIAR” no período da 2.ª reforma 
postal como distribuidora de correio de Lisboa. B e R.

25.00

15 F () 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36w, 5 reis, preto, papel liso médio, denteado 14, tipo XII. 
Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 300.00.

50.00

16 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36ab, 5 reis, preto, papel COSTELADO na frente, den-
teado 12 ¾, tipo X. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com denteado com alguns 
dentes mais curtos. Valor de catálogo € 135.00.

25.00

17 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. 37, 10 reis, amarelo, papel liso, médio, denteado 12 ¾, tipo I. 
Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 135.00.

25.00

18 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37a, 10 reis, amarelo, papel liso, médio, denteado 12 ¾, 
tipo II. Bloco com 12 selos (4x3), parte superior de folha, novo, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Exemplar de luxo.

1.400.00

19 F * 1867/76 – D. Luís I. Fita curva, denteados + D. Luís I. Fita direita. Capa de carta datada de 
Lisboa (11.09.71) para Nova York (26.09.71) com trânsito por Londres (15.09.71), com selo 
de 10 reis, amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF37 + selo de 50 reis, verde, papel 
liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF41 + selo de 100 reis, lilás, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, 
MF33b. Franquia de 160 reis para pagar o primeiro porte de cartas remetidas para os EUA 
via Londres, via terra por Espanha e França, com peso até 7,5g . Manuscrito a sépia, o valor 
contabilístico de 6½ pence a pagar pela administração postal Portuguesa ao Reino Unido. 
Carimbo de “2 CENTS”, aplicado em Londres, a vermelho, relativo à taxa territorial a creditar 
aos EUA pela administração postal britânica. Selos sem defeitos nem reparações, exceto o 
de 10 reis com alguns pontos de óxido no denteado e o de 100 reis com dobra vertical de ar-
quivo, com boa cor e relevo. Exemplar raro. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

750.00
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20 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. 37c, 10 reis, amarelo, papel liso, médio, denteado 13 ½, tipo 
I. Exemplar usado, com ligeiro adelgaçamento, reparado, com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “11 – ATOUGUIA DA BALEIA”. B e MR.

30.00

21 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37e, 10 reis, amarelo-laranja, papel liso, médio, denteado 
14, tipo I. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 540.00.

75.00

22 F IC 1870/79 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Sobrescritos. OM1Cc, 25 reis, azul-es-
curo sobre papel liso com fios de seda, formato grande, tipo XII, circulado registado de Lisboa 
(20.10.91) para Flensburg / Alemanha (24.10.91) com selos adicionais de 15 reis, castanho-
-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo III, MF38g + selo de 10 reis, verde, tipo D. Luís I, de 
frente, denteado 11 ¾, papel porcelana, MF61 + selo de 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 
11 ¾, tipo D. Luís I, de frente, MF58. Franquia de 100 reis para pagar: 50 reis pelo porte simples 
de sobrescritos-inteiros circulados para o estrangeiro + 50 reis pelo prémio de registo. MB e R.

100.00

23 F PRV/R Reimpressões de 1885 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39, 20 reis. Folha completa com 28 
provas de reimpressões de 1885, sem goma como emitidas em bistre-amarelo, tipo VI, em papel 
das reimpressões de 1855 – liso, muito branco, espesso e de textura compacta e uniforme, não 
denteadas. Exemplar sem reparações com 4 furos de alfinete nas margens e um pequeno vinco 
num canto, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

500.00

24 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Capa de carta circulada de Lisboa (04.03.72) para Berlim / Prússia 
(09.03.72) com dois selos de 20 reis, bistre, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF39 e selo de 100 
reis, lilás-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF43. Franquia de 140 reis para pagar porte 
simples de uma carta remetida de Portugal para a Prússia com o peso até 10g. Selos sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

500.00

25 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Capa de carta circulada de Lisboa (18.12.74) para Génova 
(27.12.74) com trânsito pela ambulância ferroviária Modena-Torino (27.12.74) com selo de 
10 reis, amarelo-laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, MF39a + tira de 4 selos de 20 reis, 
bistre, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF39, com defeito no denteado inferior, cortado à 
tesoura de origem. Franquia insuficiente (90 reis) para pagar o porte simples de uma carta de 
Portugal para Itália. Não há dúvida que os selos pertencem à carta, nem existem indícios de 
ter havido outros selos na carta, pelo que se supõe ter havido erro de tarifação.

250.00

26 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39, 20 reis, bistre-amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo I. Exemplar usado, sem reparações, com leve vinco num canto, com boa cor e relevo, 
obliterado com marca numérica da 2.ª reforma “78” de Coimbra, com DUPLA IMPRESSÃO 
DO RELEVO. MB e MR. Valor de catálogo € 600.00.

120.00

27 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39g, 20 reis, bistre, papel liso, denteado 11 ½, tipo I. Exemplar 
usado, sem reparações, com irregularidades no denteado, normal neste denteado, com um leve 
vinco vertical, com boa cor e relevo, obliterado com marca numérica da 2.ª reforma, batida a preto 
“1” de Lisboa. B e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não cotado no catálogo.

125.00

28 F FRG 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39h, 20 reis, bistre esverdeado, papel COSTELADO na frente, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sobre fragmento, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo, marca de dia de Lamego (15.03.73) e marca numérica da 2.ª reforma, batida a preto “138”.

40.00

29 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39, 20 reis, bistre, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com 3 dentes mais curtos, com boa cor e 
relevo, obliterado com carimbo batido a preto “STA COMBADÃO”. B.

25.00

30 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ae, 40 reis, rosa, papel liso, denteado 13 ½, tipo XIII 
em carta circulada da Golegã (29.01.77) para o Porto (30.01.77) para pagar o primeiro porte 
interno de uma carta com o peso até 15g, de acordo com a tabela de portes da Carta de Lei 
de 21.02.1876. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado à che-
gada ao Porto com marca numérica da 2.ª reforma batida a vermelho “46”. No verso carimbo 
circular datado, também batido a vermelho. Único exemplar conhecido com a marca numé-
rica do PORTO batida a vermelho. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e MR.

1.900.00

31 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40q, 25 reis, carmim, papel liso, denteado 12 ¾, tipo IV. 
Exemplar usado, sem reparações, com um vinco num canto e dentes curtos ma margem 
inferior, com boa cor e relevo e COM DUPLA IMPRESSÃO. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. MB e MR. Valor de catálogo € 450.00.

100.00

32 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40a, 25 reis, rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II. 
Exemplar usado, sem reparações, com ligeira mancha, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a azul “15 – CALDAS DA RAINHA. B e R.

25.00

33 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40a, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
II. Dois selos em carta remetida de Vila Real de S. António (29.04.75) para Lisboa (01.05.75) 
com trânsito por Faro (30.04.75) para pagar o segundo porte de cartas circuladas interna-
mente com peso entre 11e 20g segundo tabela do Decreto de 23.08.1870. Obliterada com 
marca nominativa a preto “V.A R. DE S. ANT.” e carimbo numérico da 2.ª reforma “220”. B.

25.00

34 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40b, 25 reis, carmim, papel liso, denteado 12 ¾, tipo III. 
Quadra, nova, com goma original, sem charneira nos selos superiores, e sinal de charneira nos 
outros dois, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 600.00.

120.00

35 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40b, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo III, em capa de carta circulada de Barcelos para Lisboa (02.07.76) para pagar o primeiro 
porte interno de uma carta com o peso até 15g, segundo tabela da Carta de Lei de 21.02.76 
a vigorar a partir de 01.07.76. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com 
4 PERFURAÇÕES OMISSAS no lado esquerdo, obliterado marca numérica da 2.ª reforma 
postal “49” e nominativo “BARCELLOS”. B e R.

50.00
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36 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40c, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo IV, 
em carta circulada de Cabanas (16.08.78) para Coimbra (17.05.78) para pagar o primeiro porte 
interno de uma carta com o peso até 15g, segundo tabela do Decreto de 09.11.77. Selo sem de-
feitos nem reparações, obliterado com carimbo nominativo a preto de “S.A COMBADÃO”. B e R.

40.00

37 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40c, 25 reis, carmim-rosa, papel 
liso, denteado 12 ¾, tipo IV. Exemplar usado, sem defeitos assinaláveis nem reparações, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “C. PAIVA”. B e R.

20.00

38 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40f, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
VII. Bloco com 6 selos usados (2x3), sem reparações, com ligeiros defeitos no denteado de 
dois selos, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a 
preto “22 – GRANDOLA”. MR.

150.00

39 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta comercial remetida do Porto (06.07.75) para Lisboa 
(07.07.75) com 4 selos de 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo VII, MF40f, 
para pagar o 4.º porte interno de uma carta com peso entre 31 e 40g. Selos sem reparações, 
com defeitos no denteado, todos com ligeiro REPINTES, obliterados com marca numérica 
da 2.ª reforma postal “46” do Porto. B e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

125.00

323127
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40 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40g, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
VIII. Exemplar em carta datada da Régua (06.02.80) circulada pela ambulância ferroviária 
E.A. PORTO – LISBOA (06.02.80) para Vila Nova de Gaia (06.02.80), para pagar o porte 
simples interno de uma carta com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes do Decreto 
de 09.11.77 em vigor a partir de 01.01.78.

30.00

41 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40i, 25 reis, carmim-rosa, papel 
liso, denteado 12 ¾, tipo X. Exemplar usado, sem defeitos assinaláveis nem reparações, com 
boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “S. PEDRO DO SUL”. B e R.

20.00

42 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40m, 25 reis, carmim-rosa, papel 
liso, denteado 12 ¾, tipo XIV. Exemplar usado, sem defeitos assinaláveis nem reparações, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “MANGUALDE”. B e R.

20.00

43 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40p, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
XVII, em carta remetida de Vila Real de S. António (28.08.78) para Lisboa (30.08.78) com 
trânsito por Faro (23.08.78 – erro de datador), provavelmente por via marítima, para pagar o 
primeiro porte de cartas circuladas internamente com peso até 15g segundo tabela do De-
creto de 09.11.77. Obliterada com marca de dia a preto “V.A REAL S.TO ANTONIO” e carimbo 
numérico da 2.ª reforma “220”. B.

25.00

44 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40al, 25 reis, rosa, papel liso, denteado 14, tipo VII, em carta 
circulada de Lisboa (19.03.74) para o Porto (20.03.74) para pagar o primeiro porte interno de uma 
carta com peso até 10g, de acordo com a tabela de portes do Decreto de 23.08.70. Selo sem 
defeitos nem reparações com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 240.00.

50.00

45 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40w, 25 reis, rosa, papel liso, denteado 14, tipo XII. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

46 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40w, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo V, em carta circulada em Lisboa (26.09.79) para pagar o primeiro porte interno de uma 
carta com o peso até 15g, segundo tabela do Decreto de 09.11.77. Selo sem reparações com 
alguns pontos de óxido no denteado, com boa cor e relevo, com uma variedade de impressão 
no ALGARISMO “5” superior direito, obliterado marca circular datada de Lisboa. Interessante 
variedade de impressão. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

250.00

47 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40aa, 40 reis, carmim, papel liso, denteado 13 ½, tipo IX. 
Bloco com 8 selos (4x2), novo, com goma original e charneira em 7 selos, sem charneira no 
restante, com duas charneiras a unir parcialmente o denteado entre as duas filas, com leve 
óxido no verso, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.500.00.

150.00

48 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ad, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo XII, em carta circulada de Nelas (16.04.77) para a Figueira da Foz para pagar o primeiro 
porte interno de uma carta com o peso até 15g, segundo tabela da Carta de Lei de 21.02.76. 
Selo sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo nominativo a preto de “NELLAS” 
marca numérica da 2.ª reforma postal “144”. B e R.

25.00

49 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40af, 25 reis, carmim-rosa, papel 
liso, denteado 13 ½, tipo XIV. Exemplar usado, sem reparações, com um dente curto, com 
boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “ANADIA”. B e R.

15.00

52
53V

49

53F

5146

444843

47
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50 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40af, 25 reis, carmim-rosa, papel 
liso, denteado 13 ½, tipo XIV. Exemplar usado, sem reparações, com dois cantos curtos, com 
boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “VOUZELLA”. B e R.

15.00

51 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40af, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, tipo 
XIV, em carta circulada de Barcelos (16.07.79) para Lisboa (17.07.79) para pagar o primeiro 
porte interno de uma carta com o peso até 15g, segundo tabela do Decreto de 09.11.77. Selo 
sem reparações e com dois dentes curtos, obliterado marca numérica da 2.ª reforma postal 
“49 - BARCELOS”. B e R.

20.00

52 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40af, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo XIV, em carta circulada de Cabanas (30.01.79) para a Figueira da Foz, com trânsito por 
Coimbra (30.01.79) para pagar o primeiro porte interno de uma carta com peso até 15g, de 
acordo com a tabela de portes do Decreto de 09.11.77. Selo sem reparações, com vinco hori-
zontal, derivado da dobra da carta, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo nominativo 
batido a preto “CARREGAL”. MB..

25.00

53 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ah, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo XVI. Selo isolado na frente e par horizontal no verso de carta circulada de Guimarães 
(01.12.76) para o Porto (02.12.76) para pagar o 3.º porte interno de cartas com peso entre 
31 e 45g, segundo tabela da Carta de Lei de 21.02.76. Selos sem defeitos nem reparações, 
obliterados com marcas numéricas da 2.ª reforma postal, batida a preto “58 – GUIMARÃES”, 
tipo 6.4.6 (barras finas). Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conservado. MB

75.00

54 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ax, 25 reis, carmim-rosa, papel COSTELADO na frente, 
denteado 12 ¾, tipo X, em sobrescrito circulado de Albergaria para Lisboa (19.11.72), para 
pagar o primeiro porte interno de uma carta com peso até 10g, de acordo com a tabela de 
portes do Decreto de 23.08.70. Selo sem reparações com dentes curtos na margem esquer-
da, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a 
preto “80 – ALBERGARIA – A – VELHA” + nominativo “ALBERGARIA”. MB. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 180.00

35.00

55 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ax, 25 reis, carmim, papel COSTELADO no verso, 
denteado 12 ¾, tipo X. Exemplar usado, sem reparações, com o denteado irregular no lado 
esquerdo, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a 
preto “180 – NIZA”. 

20.00

56 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40bb, 25 reis, carmim-rosa, papel COSTELADO na 
frente, denteado 12 ¾, tipo XVII, em sobrescrito circulado do Porto (27.02.79) para Braga 
(27.02.79), para pagar o primeiro porte interno de uma carta com peso até 15g, de acordo 
com a tabela de portes do Decreto de 09.11.77. Selo reparações, com um canto curto, com 
boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “46 
– PORTO” + carimbo “ENTROU TARDE”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 180.00.

35.00

57 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim, papel liso, 
denteado 12 ¾, tipo VIII. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo, obliterado com carimbo batido a preto “ARMAMAR”.

15.00

58 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim, papel liso, 
denteado 12 ¾, tipo XIV. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo, obliterado com carimbo batido a preto “MONDIM”.

20.00

59 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim, papel liso, 
denteado 12 ¾, tipo XIV. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo, obliterado com carimbo batido a preto “ALVITO”.

20.00

60 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim, papel liso, 
denteado 13 ½, tipo XIV. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e re-
levo, obliterado com carimbo batido a preto “PENALVA DO / CASTELO”.

20.00

61 F 8 Carimbos ferroviários. 1870/80 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. Fita direita. Novas cores. 
Lote com 3 selos, dois de 25 reis, carmim-rosa, MF40 e um de 50 reis azul, MF50, obliterados 
com carimbos batidos a preto: “E.A.  LISBOA – BADAJOZ” + “R.A. DE LISBOA A CAZEVEL” 
+ “E.A. LISBOA – PORTO”. 

30.00

62 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41, 50 reis, verde, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Par 
horizontal, novo, com goma original e muito leve sinal de charneira, sem reparações, com 
leves vestígios de óxido no verso, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 510.00.

100.00

63 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Capa de carta circulada de Viana do Castelo (08.05.72) para o Porto 
(09.05.72) com selo de 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, MF40 + dois selos de 50 
reis, verde, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF41, para pagar o 5.º porte de cartas circuladas inter-
namente com o peso entre 41 e 50g de acor com a tabela de portes do Decreto de 21.08.70 a vigorar 
a partir de 01.10.70. Selo de 25 reis com denteado omisso em dois lados (cortados à tesoura). B e R.

75.00

64 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Capa de carta circulada de Lisboa (23.12.72) para Gibraltar 
(28.12.72), com trânsito por San Roque / Cadiz (27.12.72) com selo de 10 reis, amarelo la-
ranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, MF37a e selo de 50 reis, verde, papel liso, denteado 
12 ¾, tipo I, MF41, para pagar o primeiro porte de cartas remetidas para Gibraltar com peso 
até 10g. Selos sem reparações, com ligeiro óxido no denteado, com boa cor e relevo. Certi-
ficado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

500.00
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65 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada de Lisboa (27.12.75) para Bordéus / França 
(02.01.76) com trânsito por St. Jean de Luz (01.01.76) com selo de 20 reis, bistre, papel liso, 
denteado 13 ½, tipo I, MF39d + dois selos de 50 reis, verde, papel liso, denteado 13 ½, tipo 
II para pagar o primeiro porte de cartas remetidas para França, por terra, com o peso até 10g 
(80 reis) + 40 reis de excesso de porte. Selos sem reparações, com o denteado curto, corta-
do à tesoura e com vinco horizontal no selo de 20 reis. Os selos pertencem à carta, não se 
nota a falta de selos, a única explicação foi a deficiente tarifação com excesso de porte. MR.

300.00

66 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41c, 50 reis, verde-claro, papel liso, denteado 13 ½, tipo 
I. Quadra, usada, sem reparações, com sujidade no verso, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 560.00.

80.00

67 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41e, 50 reis, verde-claro, papel liso, denteado 11 ½, tipo 
I. Exemplar usado, sem reparações, com defeitos na impressão da cor verde, com irregu-
laridades no denteado, normais nestes selos, com boa cor e relevo, obliterado com marca 
numérica da 2.ª reforma “1” de Lisboa, batida a preto. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Sem cotação em catálogo. B e MR.

125.00

68 F () 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41f, 50 reis, verde, papel COSTELADO na frente, denteado 12 ¾, 
tipo I. Exemplar novo, com goma não original, sem reparações, com leve vinco num canto e com boa 
cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 360.00.

70.00

69 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41f, 50 reis, verde, papel COSTELADO na frente, dentea-
do 12 ¾, tipo I em carta circulada do Porto (12.04.73) para Lisboa (13.04.73) para pagar o 
segundo porte de uma carta circulada internamente com peso entre 11 e 20g, de acordo com 
a tabela de portes do Decreto de 21.08.70 a vigorar a partir de 01.10.70. Selo sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 680.00.

125.00
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70 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 reis, laranja-vermelho, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo I, em carta circulada de Lisboa (25.07.75) para Rouen / França (29.07.75) com trânsito 
por St. Jean de Luz (29.07.75) e Paris (29.07.75), insuficiente para pagar o primeiro porte de 
uma carta remetida para França com peso até 10g. Marcada com carimbo batido a vermelho 
“FRANQUIA INSUFFICIENTE” e porteado em 8 décimos, manuscrito a sépia e “2” manus-
crito indicativo de “porte duplo”. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e R.

300.00

71 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Par 
horizontal em capa de carta remetida de Lisboa (01.05.73) para Havre (6.05.73) por via de 
mar pelo vapor Ville de Brest que saiu de Lisboa em 01.05.73 com destino ao Havre, para 
pagar o segundo porte de cartas remetidas por via de mar para França, com peso entre 11 e 
20g. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo.

250.00

72 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Capa de carta circulada do Porto (08.05.74) para Riga, ao tempo 
cidade da Rússia (07.05.74 – calendário juliano) com selo de 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 
¾, tipo XII, MF36k + selo de 10 reis, amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF37 + selo de 80 
reis, laranja-vermelho, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF42, para pagar o primeiro porte de uma 
carta remetida para a Rússia com peso até 15g. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo. Manuscrito a vermelho 1 ½ Silbergroschen (Sgr), valor contabilístico a receber dos cor-
reios portugueses. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. A diferença entre datas é justifi-
cada por utilização distinta dos calendários (juliano na Rússia e gregoriano em Portugal). Exemplar 
muito raro, sem defeitos nem reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

1.500.00

73 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42a, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II. 
Exemplar usado, com um dente curto, canto inferior direito partido e reparado, com boa cor 
e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “FREAMUNDE”.

35.00

74 F /() 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42c + 42d, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 13 ½. Lote 
com dois selos novos, um do cunho I, sem goma e outro do cunho II com goma não original, 
ambos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 330.00.

50.00

75 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (07.10.74) para Bor-
déus (12.10.74) com trânsito por St. Jean de Luz (12.10.74) com selo de 80 reis, laranja, papel 
liso, denteado 14, tipo I, 42e e selo de 100 reis, lilás-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, 
MF43, para pagar: 80 reis pelo primeiro porte de uma carta de Portugal para França, com peso 
até 10g e 100 reis pelo prémio de registo. Sobrescrito com 4c manuscrito a sépia correspondente 
ao porte territorial a pagar aos Correios de Espanha. Selo de 80 reis com um dente curto e selo 
de 100 reis com a margem direita parcialmente reparada, ambos com boa cor e relevo. Exemplar 
muito raro. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 6.400.00.

2.500.00

76 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42d, 80 reis, laranja-vermelho, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo II. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “154 – SINFÃES”. B e R.

35.00

77 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42f, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 11 ½, tipo I. 
Exemplar usado, com anotação a lápis no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo, obliterado com marca numérica da 2.ª reforma “1” de Lisboa, batida a preto. Certifi-
cado de peritagem de J. Miranda da Mota. Sem cotação em catálogo. B e MR.

140.00

78 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42i + 42j, 80 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Lote com dois selos novos, um do cunho I e outro do cunho II com goma original e charneira, 
ambos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 420.00.

80.00

79 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42j, 80 reis, amarelo-laranja, papel porcelana, denteado 
12 ¾, tipo II. Exemplar usado, sem reparações, com ligeiro adelgaçamento, com boa cor e 
relevo, obliterado com carimbo batido a preto “SABROSA”.

25.00

80 F 8 Carimbos de telegrafia elétrica * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42j, 80 reis, laranja, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo II. Exemplar usado, sem reparações com pequeno 
adelgaçamento e dois dentes curtos, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA 
ELECTRICA / GUIMARÃES”.

15.00

81 F 8 Carimbos de telegrafia elétrica * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42j, 80 reis, laranja, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, tipo II. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, obliterado 
com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / VILLA / DO / CONDE”.

20.00

82 F 8 Carimbos nominativos * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42j, 80 reis, laranja, papel por-
celana, denteado 12 ¾, tipo II. Exemplar usado, sem reparações e com um canto curto, 
obliterado com carimbo batido a preto “BASTO”.

15.00

83 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 reis, lilás-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. 
Tira horizontal com 3 selos, em carta datada de Ferrol (05.05.72) e remetida a partir Lisboa 
(12.05.72) para Buenos Aires, manuscrito no verso o dia da chegada (08.06.72), com a fran-
quia de 300 reis para pagar o segundo porte de uma carta de Portugal para a Argentina com 
o peso entre 7 ½ e 15g e com o porte argentino, manuscrito a azul, de 24 centavos fortes. 
Selos sem defeitos nem reparações (apenas um dos selos tem pequeno defeito de origem 
num canto), com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

1.250.00

84 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada registada do Porto (31.10.74) para Lisboa 
(01.11.74) com selo de 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo VII, MF40f + selo de 
100 reis, lilás, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF43 para pagar: 25 reis pelo porte simples inter-
no de uma carta com o peso 10g + 100 reis pelo prémio de registo. Selo de 25 reis com irregula-
ridades no denteado e selo de 100 reis com um canto curto. Papel da carta com alguns defeitos.

200.00



15

85 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 reis, lilás, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Par horizontal 
em capa de carta circulada registada de Lisboa (14.05.71) para S. Miguel / Açores, para pagar: 100 
reis pelo 4.º porte interno de uma carta com peso entre 31e 40g + 100 reis pelo prémio de registo. 
Primeiro selo de 100 reis com reparação num canto, e sem outros defeitos, com boa cor e relevo.

150.00

86 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43k, 100 reis, lilás-castanho, papel porcelana, denteado 13 
½, tipo II, em sobrescrito circulado registado de Lisboa (05.05.90) para Warasdin / Croácia, para 
pagar: 50 reis para pagar o primeiro porte de uma carta remetida para a Croácia com peso até 
15g e 50 reis para pagar o prémio de registo. Selo sem reparações, com afloramentos de óxido, 
com cor razoável e bom relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

150.00

87 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42e, 100 reis, lilás, papel COSTELADO no verso, dentea-
do 14, tipo I. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado 
por carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “1 – LISBOA”. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 3.200.00.

600.00

88 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I, de frente. Sobrescrito circulado registado de Lisboa 
(05.07.89) para Narbonne / França (07.07.89) com selo de 100 reis, lilás, papel porcelana, den-
teado 12 ¾, tipo II, MF43g + duas tiras verticais de 5 selos cada do valor de 20 reis, rosa, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, MF62, no total de 300 reis para pagar: 50 reis pelo prémio de registo e 
250 reis pelo 5.º porte de uma carta remetida de Portugal para França com o peso entre 60 e 75g. 
Selos sem reparações e com cantos curtos o selo de 100 reis e dois selos de 20 reis, todos com 
boa cor e o de 100 reis com bom relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e R.

250.00
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89 F 8 Carimbos de telegrafia elétrica * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 reis, lilás-claro, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, obliterado 
com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / VILA / NOVA DE / PORTIMÃO”.

20.00

90 F () 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF44, 120 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com 
goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 210.00.

40.00

91 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF44a, 120 reis, azul-escuro, papel liso, denteado 13 ½. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carim-
bo numérico da 2.ª reforma “1” de Lisboa. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 7.000.00.

2.500.00

92 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Capa de carta remetida de Vila Nova de Gaia (20.10.73) 
para o Rio de Janeiro (06.11.73) com selo de 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo V, 
MF36d + selo de 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo VII, MF40f + selo de 
120 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, para pagar o porte português de 150 reis de uma 
carta remetida para o Brasil com peso até 10g, transportada pelos paquetes subsidiados, e 
porte brasileiro de 300 reis manuscrito a azul pago pelo destinatário. Selos sem reparações, 
com pequenos defeitos no denteado, com boa cor e relevo. Provavelmente transportada pelo 
paquete inglês Humboldt da Lamport & Holt Line, que saiu de Lisboa a 21.10.73 com destino 
ao Rio de Janeiro. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

400.00

93 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF44, 120 reis, azul-escuro, papel liso, denteado 12 ¾, em 
sobrescrito circulado de Sintra para Londres (05.08.73) com trânsito por Lisboa (09.08.73) 
e reexpedido para outra estação postal da área de Londres, para pagar o primeiro porte de 
uma carta remetida de Portugal para Inglaterra com peso até 10g. Marca nominativa batida 
a preto “CINTRA” e carimbo numérico da 2.ª reforma “21” também batido a preto. Selo com 
falta parcial do denteado no bordo direito.

150.00

94 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Capa de carta circulada do Porto (17.02.72) para Amesterdão 
/ Países Baixos (22.02.72) com trânsito por St. Jean de Luz (20.02.72) e marca de trânsito 
no verso de Paris (21.02.72), com selos de 20 reis bistre, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, 
MF39, e selo de 120 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, MF44, para pagar o porte simples 
(140 reis) de uma carta de Portugal para a Holanda, via França, com peso até 10g. Selos 
sem reparações, com algum óxido, com parte do denteado aparado, com boa cor e relevo. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e MR.

750.00

95 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF44, 120 reis, azul-escuro, papel liso, denteado 12 ¾, em 
capa de carta circulada por via marítima de Lisboa (09.02.74) para Roma (18.02.74) com 
trânsito pela ambulância ferroviária Modena – Torino (17.02.74), para pagar o porte simples 
de uma carta remetida de Portugal para Itália, com peso até 10g. Selo sem reparações com 
falta de origem de parte do denteado da margem direita, com dois cantos curtos, com boa cor 
e relevo. Certificado de Peritagem de J. Miranda da Mota..

150.00

96 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF44b, 120 reis, azul, papel COSTELADO na frente, dentea-
do 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com a efígie parcialmente aberta, com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 460.00.

80.00

97 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF45a, 150 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II. 
Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 650.00.

120.00

98 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF45a, 150 reis, azul-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II. 
Dois selos em capa de carta circulada do Porto (12.06.77) para Pernambuco (25.06.77) com 
trânsito por Lisboa (13.06.77) para pagar o 2.º porte (300 reis) de uma carta remetida de Portugal 
para o Brasil com o peso entre 11 e 20g, transportada pelos paquetes subsidiados. Porte brasilei-
ro de 600 reis, manuscrito a azul a pagar pelo destinatário. Selos sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo. Transportada pelo Paquete Tagus da Royal Mail Steam Packet Company 
que saiu de Lisboa a 13 de Junho com destino a Cabo Verde, Portos do Brasil e Rio da Prata.

1.900.00

99 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF45c, 150 reis, azul, papel liso, denteado 13 ½, tipo I. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 550.00.

100.00

100 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF46a, 240 reis, lilás, papel levemente COSTELADO na 
frente, denteado 12 ¾. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações e com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Exemplar de elevada qualidade. Valor de catálogo € 6.000.00.

1.200.00

101 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Capa de carta circulada de Lisboa (18.05.74) para Gênova 
/ Itália (28.05.74), com trânsito pela ambulância ferroviária Modena – Torino (27.05.74), com 
selo de 120 reis, azul-escuro, papel liso, denteado 12 ¾, MF44 e selo de 240 reis, lilás-claro, 
papel liso, denteado 12 ¾, MF46, para pagar o 3.º porte (360 reis) de uma carta remetida de 
Portugal para Itália com peso entre 20 e 30g. Selo de 120 reis sem defeitos nem reparações, 
o de 240 reis com dois dentes curtos, ambos com boa cor e relevo. Exemplar muito raro, bem 
conservado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

1.900.00

102 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF47, 300 reis, violeta, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 270.00.

50.00

103 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF47a, 300 reis, violeta-claro, papel liso, denteado 13 ½. 
Tira horizontal de 3 selos usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor 
de catálogo € 483.00.

90.00

104 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF47b, 300 reis, violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
tipo I. Par horizontal, novo, com goma original e charneira, sem reparações, com leve óxido 
no verso, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 630.00.

120.00
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105 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF47d, 300 reis, papel porcelana, denteado 13 ½, tipo I. 
Exemplar usado, sem reparações, com ligeiro defeito na porcelana, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / LAZARETO”.

25.00

106 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta datada da Corunha (19.12.76) e remetida a partir Lisboa 
(25.12.73) para Buenos Aires (18.01.77), com selo de 150 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo II, MF45a + dois selos de 300 reis, violeta, papel liso, denteado 12 ¾, MF47, tipo I, MF47, 
perfazendo o porte português de 750 reis para pagar o quinto porte de uma carta remetida para 
a Argentina com o peso entre 40 e 50g e com o porte argentino, manuscrito a azul, de 36 centa-
vos fortes, para pagar o 4.º porte territorial para cartas com peso entre 46 e 60g. Transportada 
pelo paquete Paraná, propriedade da empresa “Compagnie des Services Maritimes des Messa-
geries Imperiales. Selo de 150 reis sem defeitos nem reparações, os de 300 reis com um canto 
curto, todos com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

1.500.00

107 F R Reimpressões de 1885. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF47, 300 reis, lilás-claro. Quadra, 
bordo direito de folha, de reimpressões de 1885, em denteado 12 ¾, sem goma como emiti-
das, sem reparações e com o denteado irregular (farpeado), com boa cor e relevo. Muito ra-
ros os múltiplos das reimpressões de 1885 e em denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 520.00.

130.00

108 F R Reimpressões de 1885. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36/47. Série completa de reim-
pressões de 1885 em denteado 13 ½, sem goma como emitidas. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. MB. Valor de catálogo € 860.00.

150.00

109 F / 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF49e, 49f e 49g, 10 reis, verde-amarelo, papel 
liso, denteado 13 ½. Lote com 3 selos nos tipos I, II e III, sem goma o primeiro e terceiro selos 
e com goma original e charneira o segundo selo. Exemplares sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 390.00.

60.00

110 F 8 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF49c, 10 reis, verde-amarelo, papel liso, den-
teado 12 ¾, tipo I. Exemplar usado, sem reparações, com parte do relevo da efígie aberto, 
com boa cor e relevo e DUPL,A IMPRESSÃO DO QUADRO. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 410.00.

100.00
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111 F * 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores + D. Luís I, de perfil. Capa de carta circulada do 
Porto (20.01.81) para Madrid (23.01.81) com dois selos de 10 reis, verde-amarelo, papel liso, 
denteado 12 ¾, tipo II, MF49a + selo de 5 reis, preto, papel liso, denteado 13 ½, tipo II, MF52c, 
para pagar o porte simples (25 reis) de uma carta remetida de Portugal para Espanha com peso 
até 15g. Selos sem reparações, com cantos curtos em dois, com pontos de óxido, todos com 
boa cor, com bom relevo nos de 10 reis. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e R.

120.00

112 F  1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF49d, 10 reis, verde-azul, papel liso, dentea-
do 12 ¾, tipo II. Bloco horizontal com 8 selos (4x2), novo, com goma original sem charneira, 
sem reparações e com leves pontos de óxido, com boa cor e relevo e com leve REPINTE nos 
exemplares número 1, 2, 4, 6, 7 e 8. Valor de catálogo € 17.600.00.

3.500.00

113 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada de Vila do Conde (07.09.79) para o Porto 
(08.09.79) com 3 selos (par + 1) de 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo IX, MF36h 
+ selo de 10 reis, verde-azul, papel liso, denteado 13 ½, tipo II, MF49h. Franquia de 25 reis 
para pagar o porte simples de uma carta circulada internamente com o peso até 15g. Tabela 
do Decreto de 09.11.1877. Selos sem reparações, com alguns defeitos, com boa cor e relevo, 
obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal “73 – VILA DO CONDE”. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota..

500.00

114 F  1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50b, 50 reis, azul-claro, papel liso, den-
teado 13 ½, tipo I. Tira horizontal de 3 selos, bordo direito de folha, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Exemplar de luxo. Valor de 
catálogo € 5.400.00.

1.500.00

115 F  1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50a, 50 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo II. Exemplar novo, em canto superior direito de folha, com goma original sem charneira 
no selo e sinal de charneira na margem, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 1.800.00.

350.00

116 F 8 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50b, 50 reis, azul-claro, papel liso, denteado 
13 ½, tipo I. Exemplar usado, sem reparações, com boa cor e fraco relevo, COM REPINTE. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Selo com repinte não catalogado.

35.00

117 F * 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50b, 50 reis, azul-claro, papel liso, denteado 
13 ½, tipo I. Exemplar em sobrescrito circulado pela ambulância ferroviária E. A. LISBOA – 
BADAJOZ (03.06.80) para Paris (06.06.80) com trânsito por St. Jean de Luz (06.06.80) para 
pagar o porte simples (50 reis) de uma carta remetida de Portugal para França, com peso até 
15g. Selo com pequenos defeitos nos dois cantos superiores.

50.00

118 F * 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50b, 50 reis, azul-claro, papel liso, dentea-
do 13 ½, tipo I em sobrescrito circulado de Lisboa (03.06.80) para Génova (06.06.80), para 
pagar o porte simples (50 reis) de uma carta remetida de Portugal para Itália com peso até 
15g. Exemplar sem defeitos nem reparações. Selo obliterado com marca oval, do período 
pré-adesivo, do correio marítimo interno. B e R.

50.00

119 F R Reimpressões de 1885. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50, 50 reis, azul. 
Quadra, bordo direito de folha, de reimpressões de 1885, em denteado 12 ¾, sem goma como 
emitidas, sem reparações e com o denteado irregular (farpeado), com boa cor e relevo. Muito 
raros os múltiplos das reimpressões de 1885 e em denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 520.00.

130.00

120 F  1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF51, 150 reis, amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo II. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR. Valor de catálogo € 1.150.00.

220.00

121 F * 1879/80 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. Fita direita. Novas cores. Sobrescrito circulado 
registado de Lisboa (28.04.85) para Paris / França (04.05.85) com selo de 100 reis, lilás-
-cinzento, papel liso, denteado 13 ½, tipo I, MF43b + selo de 150 reis, amarelo, papel liso, 
denteado 12 ¾, tipo II, MF51, para pagar: 200 reis pelo 4.º porte de uma carta de Portugal 
para França com peso entre 46 e 50g + 50 reis pelo prémio de registo. Selos sem repara-
ções, o de 100 reis com um canto curto e o de 150 reis com um dente curto, com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

2.500.00

122 F * 1879/83 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I, de frente. Sobrescrito circulado registado de 
Lisboa (26.09.88) para Hanover (30.09.88) com dois selos de 150 reis, amarelo, papel por-
celana, denteado 12 ¾, tipo III, MF51c + selo de 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 11 
¾, MF58 para pagar: 200 reis pelo 4.º porte de uma carta de Portugal para a Alemanha com 
peso entre 46 e 60g e 50 reis pelo prémio de registo. Selos sem reparações, com defeitos 
(falta de papel) nos dois selos de 150 reis. 

75.00

123 F 8 Carimbos nominativos. 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. MF51c, 150 reis, amarelo-claro, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, tipo III. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “TORRES VEDRAS”. B.

20.00

124 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. MF51e, 150 reis, amarelo, 
papel porcelana, denteado 13 ½, tipo III. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / 
SANTARÉM”. B.

25.00

125 F R Reimpressões de 1885. 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF49/51. Série com-
pleta de reimpressões de 1885 em denteado 13 ½, sem goma como emitidas. Exemplares 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. MB. Valor de catálogo € 150.00.

25.00

126 F  1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF66, 20 reis, carmim, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo VI. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 600.00.

120.00
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127 F 8 1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF66a, 20 reis, carmim-rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo VII. Exemplar usado, sem reparações, com denteado irregular no bordo direito, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a azul “37 – SETUBAL”.

25.00

128 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF66a, 
20 reis, carmim-rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo VII. Exemplar usado, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “TELE-
GRAPHIA ELECTRICA / VISEU”.

25.00

129 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF66a, 20 reis, 
carmim-rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo VII. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / SILVES”.

30.00

130 F 8 Carimbos nominativos. 1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF66b, 20 reis, carmim-
-rosa, papel porcelana, denteado 13 ½, tipo VI. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “FORNOS D’ALGODRES”.

35.00

131 F * 1870/84 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. Fita direita. Nova cor. Sobrescrito circulado registado do 
Funchal (10.08.86) para Kekl / Alemanha (18.08.86) com trânsito por Londres (16.08.86), com selo 
de 80 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo II, MF42j + selo de 20 reis, carmim-rosa, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo VI, MF66, para pagar: 50 reis pelo porte simples de uma 
carta da Madeira para a Alemanha com peso até 15g + 50 reis pelo prémio de registo. Selos sem 
reparações, com canto curto no de 80 reis e sem denteado direito o de 20 reis. R.

120.00

132 F  1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF66c, 20 reis, carmim, papel porcelana, 
denteado 13 ½, tipo VII. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 630.00.

120.00

133 F 8 1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF67, 1000 reis, preto, papel liso, den-
teado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo linear batido a preto “TELEGRAPHO POSTAL”.

35.00

134 F  1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF67a, 1000 reis, preto, papel liso, den-
teado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 480.00.

100.00

135 F FRG 1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF67a, 1000 reis, preto, papel liso, denteado 13 
½. Par horizontal em fragmento de telegrama, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo batido a azul “TLEGRAPHO / LISBOA”. MB e MR. Valor de catálogo € 426.00.

80.00
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     AÇORES
136 F 8 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF17d, 10 

reis, amarelo, papel liso, denteado 13 ½, sobrecarga B. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto 
“44 – PONTA DELGADA”. Valor de catálogo € 45.00.

15.00

137 F  1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF18b, 20 
reis bistre, papel COSTELADO, denteado 12 ¾, sobrecarga A. Exemplar novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

138 F 8 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF19d, 25 
reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 14, sobrecarga B. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto 
“42 – ANGRA”. Valor de catálogo € 110.00.

25.00

139 F 8 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF21c, 
80 reis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾. sobrecarga B. Exemplar usado, sem reparações, 
com muito ligeira transparência, com boa cor, obliterado com carimbo numérico da 2.ª refor-
ma, batido a preto “42 – ANGRA”. Valor de catálogo € 115.00.

20.00

140 F 8 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF22b, 100 reis, 
lilás-cinzento, papel liso, denteado 12 ¾, sobrecarga C. Exemplar usado, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “42 – ANGRA”.

20.00

141 F 8 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF22, 100 reis, 
lilás, papel liso, denteado 12 ¾, sobrecarga A. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “43 – HORTA”.

20.00

142 F  1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF24a, 240 
reis lilás-claro, papel COSTELADO na frente, denteado 12 ¾, sobrecarga A. Exemplar novo, 
sem goma, sem reparações, com um adelgaçamento e leves pontos de óxido, com cor razoável, 
com bom relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.400.00.

150.00

143 F  1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. 
MF 29/30. Série completa em denteado 12 ¾, papel liso. Exemplares novos, sem goma, sem de-
feitos assinaláveis nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 375.00.

75.00

144 F  1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. Selos do Continente com sobrecarga “AÇO-
RES”. MF31, 150 reis, amarelo, papel liso, denteado 13 ½, tipo II. Exemplar novo, assinado 
no verso, com goma original e leve charneira, sem reparações, com um ponto de óxido num 
dente, com boa cor. Valor de catálogo € 320.00.

65.00

     MADEIRA

145 F * 1868/70 – D. Luís I. Fita curva, denteado. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA”, 
tipo A. MF12, 120 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar em sobrescrito circulado do 
Funchal (31.08.71) para Edimburgo / Escócia (09.09.71), com trânsito por Londres (01.09.71) 
para pagar o porte simples do correio ordinário de uma carta remetida para a Escócia com 
peso até 15g. Obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma batido a preto “45 – FUNCHAL”.

200.00

146 F  1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA”. MF14b, 5 
reis, preto, tipo X, papel COSTELADO na frente, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, 
sem reparações, com dois dentes curtos, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 50.00.

20.00

147 F  1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA”. MF14e, 5 reis, 
preto, tipo II, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 130.00.

30.00

148 F  1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA”. MF16d, 20 
reis, bistre, papel liso, denteado 12 ¾, sobrecarga C, cunho I. Exemplar novo, bordo direito 
de folha, com goma original e leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo, com sobrecarga “PROVA” grande. Selo original distribuído com as reimpressões 
de 1885. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

125.00

149 F  1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA”. MF18c, 
50 reis, verde, papel liso, denteado 12 ¾, sobrecarga C, cunho I. Exemplar novo, bordo es-
querdo de folha, com goma original e leve sinal de charneira, sem reparações, com um dente 
curto, com boa cor e relevo, com sobrecarga “PROVA” grande. Selo original distribuído com 
as reimpressões de 1885. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

125.00

150 F  1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA”. MF22a, 15 
reis, castanho, papel liso, denteado 12 ¾, cunho II, sobrecarga C. Exemplar novo, bordo es-
querdo de folha, com goma original e leve sinal de charneira, sem reparações, com 3 pontos 
de óxido, com boa cor e relevo, com sobrecarga “PROVA” grande. Selo original distribuído 
com as reimpressões de 1885. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

100.00

151 F FRG 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA”. MF17n, 25 
reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, sobrecarga tipo C. Exemplar usado, sobre pequeno 
fragmento, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA. Exemplar 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “45 – FUNCHAL”. B e R.

30.00
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152 F  1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA”. 
MF18h, 50 reis, verde, papel COSTELADO na frente, denteado 13 ½, sobrecarga C. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações, com parte do relevo da efígie aberto, com boa cor e relevo. Não 
catalogado em papel costelado neste denteado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

153 F * 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA”. MF19, 
80 reis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, sobrecarga A. Dois pares horizontais em 
sobrescrito circulado do Funchal (16.08.73) para Nova York (31.08.73) com trânsito por Lon-
dres (18.08.73), obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “45 – FUN-
CHAL”. Franquia de 320 reis para pagar o 2.º porte de uma carta da Madeira para os Estados 
Unidos da América, pelo paquetes britânicos ou por navios particulares com peso entre 15 e 
30g (Tabela publicada no Diário do Governo de 30.03.1872). Manuscrito a vermelho, o valor 
contabilístico, de ½ d a pagar pela administração postal portuguesa ao Reino Unido e de 4c, 
aplicado em Londres, a vermelho, relativo à taxa territorial a creditar aos EUA pela adminis-
tração postal britânica. Selos sem reparações, com falta de denteado na margem superior 
em três deles, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

1.000.00

154 F * 1871/80 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA” + . D. Luís I. Fita di-
reita. Novas cores. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA”. Capa de carta circulada do Fun-
chal (30.10.79) para Londres (10.11.79) com selos de 50 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, cunho 
II, sobrecarga C, MF28a e 100 reis, lilás-cinzento, papel liso, denteado 12 ¾, cunho I, sobrecarga C, 
MF20a, para pagar o 3.º porte do correio ordinário de uma carta remetida de Portugal para a Inglaterra 
com o peso entre 30 e 45g. Tabela publicada no Diário do Governo n.º 71 de 29.03.79 para vigorar a 
partir de 01.04.79. Selo de 100 reis sem defeitos nem reparações e o de 50 reis com um canto curto 
sem reparações, ambos com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota..

250.00

     ANGOLA

155  1870/77 – Coroa. Novas cores. MF3, 20 reis, bistre, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Folha 
completa com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 185.00.

35.00

156  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF12, 25 reis, violeta, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II. Folha 
completa com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 840.00.

150.00

157 / 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF 15/23 + MF15a/17a. Séries completas em papel porcelana, 
denteado 12 ¾ e 13 ½, novas, com goma original e leve charneira (sem goma o selo de 50 reis), 
sem defeitos nem reparações (com exceção leve óxido no selo de 20 reis, denteado 13 ½), com 
boa cor. Excetuando os defeitos apontados excelente lote. Valor de catálogo € 466.00.

120.00

158 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF20, 50 reis, azul-escuro, papel porcelana, denteado 12 ¾. Tira 
horizontal com 3 selos em sobrescrito circulado de Benguela (11.06.89) para Montreal / Canadá 
(29.07.89), com trânsito  por Lisboa (13.07.89) e Londres (16.07.89) e reexpedido para Beloit / 
Wisconsin / EUA (31.07.89), para pagar: 100 reis pelo primeiro porte do correio ordinário de uma 
carta circulada para o Canadá com peso até 15g, desde que haja transporte marítimo. Circular 
nº 87 de 30.04.1877 da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar + 50 reis de 
excesso de porte. Exemplar bem conservado com ligeiro defeito num dos selos. MB e MR.

250.00
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159 F /R 1903 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF 53/61. Série completa, mista com reimpres-
sões de 1905 e selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. Os valores de 130 
s/ 50 reis, 400 s/ 5 reis, 400 s/ 20 reis e 400 s/ 25 reis são reimpressões em denteado 13 ½ e 
os restantes valores selos originais. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com sobrecarga “SPECIMEN” a preto, oblíqua no 
canto superior esquerdo. Excelente qualidade.

200.00

160 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 79/86. Série completa, nova, com goma original sem 
charneira, sem reparações, com leves pontos de óxido nos selos de 15 e 400 reis, boa cor e 
com sobrecarga “SPECIMEN”, a preto, obliqua no canto superior esquerdo. Selos originais 
distribuídos com as reimpressões de 1905. B e R.

120.00

161 F * 1915 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com 
sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Sobrescrito circulado registado de Benguela 
(12.10.15) para Moudon / Alemanha (09.11.15), com trânsito por Lisboa (05.11.15) com selos 
de 115 s/ 10 reis, verde, MF179 + 130 s/ 15 reis, castanho, denteado 11 ¾, MF185a + 115 s/ 
150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF184 + 130 s/ 300 reis, azul s/ 
laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Censurado em França.

100.00

162 F IC 1914 – Ceres. OM10, 2 ½ c, violeta sobre cartolina creme, circulado de Benguela (11.07.16) para 
Moudon / Suíça (29.08.16) com selos adicionais de ¼ c (2), sépia-escuro, ½ c, preto e 1 ½ c, 
castanho, todos em papel porcelana, denteado 15x14. Franquia total de 5c para pagar o porte de 
um bilhetes-carta simples remetido para o estrangeiro. Tabela constante do Aviso de 26.10.1907 
da Repartição Superior dos Correios, publicado no Boletim Oficial de Angola nº 45 de 09.11.1907.

40.00

163 F  1932 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF229, 5c, sépia-escuro, papel pontinhado em losangos, 
denteado 12. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com leves 
pontos de óxido num dos selos, com boa cor e IMPRESSÃO MUITO DESLOCADA DA TAXA.

20.00

164 F  1932 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF232d, 20c, cinzento-azul, papel liso, amarela-
do, pouco vulgar na emissão, denteado 12. Bloco com 10 selos (5x2), canto superior direito 
de folha, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com leves vestígios de 
óxido no verso, boa cor e com IMPRESSÃO DESLOCADA DO VALOR.

35.00

165 F / 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa a preto. MF286, 5c s/ 80c, laranja, papel 
levemente pontinhado, denteado 13 ½. Bloco com 9 selos (3x3), bordo direito de folha, novo, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM DUPLA IMPRES-
SÃO DAS BARRAS e IMPRESSÃO DESLOCADA DA SOBRETAXA em todos os selos. MB e R.

75.00

166 F  1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa a preto. MF286, 5c s/ 80c, laranja, 
papel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Par horizontal, novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLA IMPRESSÃO DA SO-
BRETAXA nos dois selos. MB e R.

20.00

167 F / 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa a preto. MF286, 5c s/ 80c, laranja, 
papel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Par horizontal, novo, com goma original sem 
charneira num selo e com leve sinal no outro, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
COM DUPLA IMPRESSÃO DAS BARRAS nos dois selos. MB e R.

15.00

168 F  1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa a vermelho. MF287, 50c s/ 1,75A, azul, pa-
pel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLA SOBRETAXA nos dois selos. MB e R.

20.00

169 F * 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa, a vermelho. MF287, 50c s/ 1,75A, 
azul, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Tira horizontal de 3 selos em sobrescrito 
circulado registado de Malange (11.02.47) para Luanda (13.02.47) para pagar; 1A pelo se-
gundo porte do correio ordinário de uma carta circulada internamente com peso de 16 a 30g 
+ 50c pelo prémio de registo. Exemplar sem defeitos nem reparações com “COM DUPLA 
IMPRESSÃO DA SOBRETAXA” nos três selos. MB e MR.

100.00

170 F  1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa a preto. MF288, 50c s/ 1A, vermelho, 
papel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Bloco com 10 selos (5x2), canto inferior esquer-
do de folha, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e COM SOBRETAXA INVERTIDA em todos os selos. MB e R.

60.00

171 F * 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa a preto. MF288, 50c s/ 1A, vermelho, 
papel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Par horizontal em sobrescrito circulado regista-
do de Sá da Bandeira (15.02.47) para Luanda (27.02.47) para pagar; 50c pelo porte simples 
do correio ordinário de uma carta circulada internamente com peso até 20g + 50c pelo prémio 
de registo. Exemplar sem defeitos nem reparações com “SOBRETAXA INVERTIDA E DUPLA 
IMPRESSÃO DAS BARRAS” nos dois selos. MB e MR.

100.00

172 F  1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa a preto. MF289, 50c s/ 1,75A, azul, papel leve-
mente pontinhado, denteado 13 ½. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLA SOBRETAXA INVERTIDAS nos dois selos. MR

20.00

173 F * 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa, a preto. MF289, 50c s/ 1,75A, azul, papel 
levemente pontinhado, denteado 13 ½. Par vertical em sobrescrito circulado registado de Sá 
da Bandeira (15.02.47) para Luanda (27.02.47) para pagar; 50c pelo porte simples do correio 
ordinário de uma carta circulada internamente com peso até 20g + 50c pelo prémio de registo. 
Exemplar sem defeitos nem reparações com “BARRAS DUPLAS” nos dois selos. MB e MR.

75.00

174 F * 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa a preto. MF289, 50c s/ 1,75A, azul, papel 
levemente pontinhado, denteado 13 ½. Par horizontal em sobrescrito circulado registado de Sá da 
Bandeira (15.02.47) para Luanda (27.02.47) para pagar; 50c pelo porte simples do correio ordinário 
de uma carta circulada internamente com peso até 20g + 50c pelo prémio de registo. Exemplar 
sem defeitos nem reparações com “DUPLA SOBRETAXA INVERTIDAS” nos dois selos. MB e MR.

100.00
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175 F  1946 – Ceres. Novo tipo. Novos valores. Papel filigranado. MF 290/291. Série completa em 
blocos horizontais de 16 selos (8x2), cantos inferiores de folha, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com inscrições marginais “Obra n.º 108 
– 1946 / Máq “L. M.” – Clichés – Oliveira Gomes.” no selo de 35c e “Obra n.º 160 – 1946 / Min. 
“Phoenix V” – Clichés – H. Munhoz” no selo de 1,75A. MB e R. Valor de catálogo € 880.00.

220.00

176 F PRV 1948 – Tricentenário da Restauração de Angola. Prova de cor em azul, sem abertura do valor 
no cunho, com a efígie de Paulo Dias de Novais, aprovada para o selo de 10A, não denteada, 
em papel liso, sem goma. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

40.00

177 F  1949 – Centenário da Fundação de Moçâmedes. MF 318/319. Série completa em quadras, nova, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo €  204.00.

50.00

     MOÇAMBIQUE

178 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF15, 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, bordo direito de folha, sem goma, sem reparações e com vinco vertical, com boa cor e 
relevo e DUPLA IMPRESSÃO DE COR. Valor de catálogo € 180.00.

45.00

179 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado registado de Quelimane (11.09.92) 
para Galveston / Texas / EUA (02.11.92), com trânsito por Lisboa (18.10.92) e Nova York 
(29.10.92), com selos de 10 reis, verde, MF16, 40 reis, castanho, MF19, 100 reis, castanho-
-amarelo, MF21, na frente do sobrescrito e selos de 2x5 reis, preto, MF15, 10 reis, verde, 
MF16 e 40 reis, castanho, MF19, no verso, todos em papel porcelana, denteado 12 ¾. Fran-
quia total de 210 reis para pagar: 160 reis pelo segundo porte de cartas remetidas para os 
países do 2.º grupo de países pertencentes à UPU (fora da Europa), com peso de 16 a 30g + 
50 reis pelo prémio de registo. Tabela aprovada pelo Decreto de 31.03.1879. Embora no so-
brescrito o encaminhamento solicitado tenha sido o de via Cabo, Southampton e Nova York, 
a sobrescrito acabou por circular via Lisboa. Exemplar muito bonito e raro.

750.00
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180 F * 1886/94 – D. Luís I. Fita direita + D. Carlos I, tipo Diogo Neto * Emissão de Lourenço Marques. 
Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (02.07.98) para Neuchâtel / Suíça (25.07.98) 
com para de selos de 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF15 + par de selos de 
20 reis violeta, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF32 + dois selos de 25 reis verde, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, MF33. Franquia total de 100 reis para pagar o primeiro porte do 
correio ordinário de cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 15g de acordo com o 
Guia Postal para 1899, publicado do Relatório e Estatística dos Correios de 1898. Exemplar 
sem defeitos nem reparações. MB e MR.

400.00

181 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF18, violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Dois exempla-
res em sobrescrito circulado da estação ferroviária da Matola, da linha férrea de Ressano 
Garcia (marca batida a violeta do fecho da carta (no verso) com passagem por Lourenço 
Marques (28.07.92) para Lisboa (01.09.92) para pagar o primeiro porte do correio ordinário 
de cartas remetidas para Portugal, de acordo com a tabela de portes aprovada pela Lei Régia 
de 07.07.1880, tabela 2, desde que o transporte de malas do correio pelos paquetes seja 
gratuito. Exemplar muito bonito e muito raro.

1.000.00
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182 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF20, 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par ho-
rizontal em sobrescrito circulado de Moçambique (11.09.90) para Livorno / Itália (20.10.90) 
com trânsito por Zanzibar (28.09.90) e Aden (08.10.90), para pagar o segundo porte do cor-
reio ordinário de cartas circuladas para o 1.º grupo de países da UPU (Europa) com peso 
de 16 a 30g. Tabela aprovada pelo Decreto de 31.03.1879. Exemplar sem defeitos nem 
reparações. MB e R.

300.00

183 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF22, 200 reis, azul-violeta, papel porcelana, denteado 12 
¾. Exemplar em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (26.08.1889) para Estocolmo 
(04.10.89) com trânsito por Lisboa (28.09.89) para pagar o segundo porte do correio ordinário 
de cartas circuladas para o estrangeiros desde que haja transporte marítimo de acordo com 
a circular nº 87 de 30.04.1877 da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar. 
Exemplar obliterado com marca de dupla oval “CORREIO / LOURENÇO MARQUES”, tipo AP 
M3.2. Exemplar de extrema raridade e muito bem conservado. Exemplar de luxo.

1.000.00

184  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF38, 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 924.00.

95.00

185 F PRV 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Lote com doze provas de cor: 2 ½ reis em verde-
-amarelo, 5 reis em violeta, 10 reis castanho-amarelo, 15 reis em carmim, 20 reis em casta-
nho, 25 reis em verde, 50 reis em ultramar, 75 reis em lilás, 100 reis em preto s/ azul, 150 reis 
em laranja s/ rosa, 200 reis em castanho e 300 reis em ultramar-escuro, cores não aprovadas 
para cada um dos valores, não denteadas, em papel levemente pontinhado, com sobrecarga 
a preto “SPECIMEN” oblíqua no canto superior esquerdo. Exemplares sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Conjunto muito raro.

400.00

186 F  1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 53/67. Série completa, nova, com goma original 
e charneira, sem defeitos assinaláveis (alguns dentes curto) nem reparações, com boa cor 
e com sobrecarga a preto “SPECIMEN”, oblíqua a preto no canto superior esquerdo. Selos 
originais distribuídos com as reimpressões de 1905. B e R.

150.00

187 F  1903 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF68b, 65 s/ 20 reis, azul-rosa, papel pontinha-
do vertical, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e marca de charneira, sem 
reparações, com pontos de óxido, com boa cor e com DUPLA SOBRETAXA. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

188 F  1903 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF76, 400 s/ 100 reis, castanho-amarelo, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações e com um dente cur-
to, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

189 F /R 1903 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF 68/76. Série completa, mista com reimpres-
sões de 1905 e selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. Os valores de 65 s/ 
40 reis, 65 s/ 200 reis, 115 s/ 50 reis, 130 s/ 25 reis, 400 s/ 10 reis e 400 s/ 100 reis são reim-
pressões em denteado 13 ½ e os restantes valores selos originais. Exemplares novos, com 
goma original e charneira, sem reparações, com leve óxido nos selos e reimpressões MF70, 71 
e 74, com boa cor, com sobrecarga “SPECIMEN” a preto, oblíqua no canto superior esquerdo.

200.00

190 F  1903 – D. Carlos I. tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF87, 400 s/ 50 reis, azul-claro, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, 
com pontos de óxido, com boa cor e com DUPLA SOBRETAXA. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Não catalogado.

75.00

191 F * 1911/21 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + Taxa de 
Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa + Ceres, com sobretaxa, emissão 
de Lourenço Marques. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (15.06.21) para Dar es Salaam 
(29.06.21) com selos de 500 reis, com valor ajustado à nova moeda de 50c (em segundo período 
de circulação), MF116 + 6c/ 5c, vermelho, MF205 + 4c s/ 2 ½ c, violeta, MF174, no total de 60c 
para pagar o primeiro porte do correio ordinário para cartas circuladas para o estrangeiro com peso 
até 20g. Tabela em vigor a partir de 01.06.21, aprovada pelo Decreto 7.486 de 04.05.31. B e R.

50.00

192 F * 1917/22 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Emissão de Inhambane com sobrecarga “REPUBLI-
CA”, tipografada localmente + Ceres. Novas cores. Sobrescrito circulado aberto de Inhambane 
(26.09.27) para Salónica / Grécia, com selo de 115 reis, laranja s/ rosa, MF96 + selo de 30c, 
verde-oliva, papel liso, denteado 12x11 ½, MF241. Exemplar sem defeitos nem reparações. B.

60.00

     COMPANHIA DO NIASSA

193 F / 1898 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “NYASSA”, ti-
pografada a preto na Casa da Moeda. MF 1/13. Série completa em quadras. Exemplares 
novos, com goma original sem charneira nos selos inferiores e com leve charneira nos selos 
superiores, sem defeitos nem reparações, com exceção de vestígios de óxido nas quadras 
de 80, 200 e 300 reis. Valor de catálogo € 486.00.

100.00

194 F /R 1898 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “NYASSA”, tipo-
grafada a preto na Casa da Moeda. MF 1/13. Série completa, mista com reimpressões de 
1905 e selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. Os valores de 2 ½, 5, 25, 
80, 150 e 300 reis são reimpressões em denteado 13 ½ e os restantes valores selos originais. 
Exemplares novos, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com sobrecarga “SPECIMEN” a preto, oblíqua no canto superior esquerdo. Lote de 
excelente qualidade e grande raridade.

500.00
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195 F / 1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de Moçambique com sobrecarga “NYASSA”, tipogra-
fada a preto na Casa da Moeda. MF 14/26. Série completa em quadras. Exemplares novos, 
com goma original sem charneira nos selos inferiores e com leve charneira nos selos supe-
riores, sem defeitos nem reparações, com exceção de aflorações de óxido nas quadras de 2 
½ e 100 reis. Valor de catálogo € 326.00.

80.00

196 F PRV 1901 – D. Carlos I. Girafa. Desenho de Robert Edgcumbe e gravura de Herbert Bourne, 
impressas a talhe-doce na Waterlow & Sons, Ltd. Folha miniatura com 9 provas de cor em 
preto e verde-oliva (cores não aprovadas) com 3 provas de 2 ½ reis, 3 provas de 5 reis e 3 
provas de 10 reis, denteadas, em papel pontinhado, com furo e sobrecarga a vermelho “WA-
TERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN. B e R.

100.00

197 F PRV 1901 – D. Carlos I. Girafa. Desenho de Robert Edgcumbe e gravura de Herbert Bourne, 
impressas a talhe-doce na Waterlow & Sons, Ltd. Folha miniatura com 9 provas de cor em 
preto e laranja-vermelho (cores não aprovadas) com 3 provas de 75 reis, 3 provas de 80 reis 
e 3 provas de 100 reis, denteadas, em papel pontinhado, com furo e sobrecarga a vermelho 
“WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN. B e R.

100.00

198 F IC 1904 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Bilhetes-postais de Moçambique com sobrecarga “NYAS-
SA”, tipografada a preto na Casa da Moeda + D. Carlos I. Camelo e Girafa. OM6a, 25 reis 
carmim, sobre cartolina creme, circulado como postal ilustrado, de Porto Amélia (28.08.09) 
para Wuerzbourg / Alemanha, com trânsito pelo Ibo (30.08.09), com selo adicional de 20 
reis, vermelho, MF31 para pagar o porte simples de bilhetes-postais circulados para países 
da UPU. Tabela da Repartição Superior dos Correios de Moçambique de 23.05.05, a vigor a 
partir de 01.07.05.

100.00

199 F / 1901 – D. Carlos I. Girafa e Camelo. MF 27/39. Série completa em quadras. Exemplares 
novos, com goma original sem charneira nos selos inferiores e com leve charneira nos selos 
superiores, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 246.00.

70.00

200 F  1901 – D. Carlos I. Girafa e Camelo. MF29, 10 reis, verde, papel levemente pontinhado, 
denteado 13 ½ a 15 de linha. Par horizontal, bordo superior de folha, novo, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e SEM DENTEADO VERTICAL entre os dois selos. 
MB e MR. Não catalogado.

50.00

201 F  1901 – D. Carlos I. Girafa e Camelo. MF27a, 2 ½ reis, castanho-vermelho, papel levemente 
pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Bloco com 9 selos, bordo inferior de folha, novo, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e “CENTRO 
INVERTIDO”. Muito raros os blocos com este erro. Valor de catálogo € 1.440.00.

350.00

202 F  1901 – D. Carlos I. Girafa e Camelo. MF35a, 80 reis, lilás-claro, papel levemente pontinhado, 
denteado 13 ½ a 15 de linha. Bloco com 9 selos, canto inferior esquerdo de folha, novo, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e “CENTRO 
INVERTIDO”. Muito raros os blocos com este erro. Valor de catálogo € 1.440.00.

350.00

203 F / 1903 – D. Carlos I. Selos da emissão de 1901, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. 
MF 45/47. Série completa, nova, com goma original e charneira, com exceção selo de 115 s/ 
150 reis sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 255.00.

50.00

204 F  1910 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobretaxa e sobrecarga “PROVISORIO”, tipografadas 
em Londres. MF 50/51. Série completa em quadras, nova, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 136.00.

35.00

205 F PRV 1911 – D. Manuel II. Motivos diversos. Desenho de Robert Edgcumbe e gravura de Herbert 
Bourne, impressas a talhe-doce na Waterlow & Sons, Ltd. Folha miniatura com 9 provas de 
cor com cercadura em castanho e centro a preto (cores não aprovadas) com valores de 10 
reis, 2 ½ reis, 5 reis, 50 reis, 20 reis, 25 reis, 10 reis, 2 ½ reis e 5 reis, denteadas, em papel 
pontinhado, com furo e sobrecarga a preto “WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN. B e R.

100.00

206 F PRV 1911 – D. Manuel II. Motivos diversos. Desenho de Robert Edgcumbe e gravura de Herbert 
Bourne, impressas a talhe-doce na Waterlow & Sons, Ltd. MF58, 75 reis. Prova de cor em 
preto e azul, cor não aprovada para este valor, não denteada, em papel levemente pontinhado, 
montada sobre cartolina com impressão do número de obra “S. T. 747”, com sobrecarga a preto 
WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN”. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

40.00

207 F  D. Manuel II. Motivos diversos. Desenho de Robert Edgcumbe e gravura de Herbert Bourne, 
impressas a talhe-doce na Waterlow & Sons, Ltd. MF 52/63. Série completa em quadras, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, SEM 
SOBRECARGA “REPUBLICA”, tipos como não emitidos. Valor de catálogo € 1.000.00.

300.00

208 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas localmente. MF64, ¼ c 
s/ 2 ½ reis, castanho-vermelho, papel levemente pontinhado, denteado 14 de linha. Quadra, nova, 
com goma original sem charneira, sem reparações, com vestígios de óxido no 4.º selo, com boa 
cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 2.120.00.

400.00

209 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas localmente. MF65, 
½ c s/ 5 reis, lilás-malva, papel levemente pontinhado, denteado 15 de linha. Quadra, nova, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com exceção de ligeiro óxido em dois 
selos, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 2.120.00.

400.00

210 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas localmente. MF66, 
1c s/ 10 reis, verde, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Quadra, nova, 
com goma original sem charneira, sem reparações, com alguns leves pontos de óxido, com boa 
cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 2.120.00.

400.00



27

211 F PRV 1921/23 – Motivos diversos. Impressão a talhe-doce na Waterlow & Sons, Ltd. MF118, 15c. 
Prova de cor em carmim (cercadura) e azul (centro), cores não aprovadas para este valor, 
não denteada, em papel levemente pontinhado, montada sobre cartolina com impressão do 
número de obra “S. T. 941”, com sobrecarga a preto WATERLOW & SONS, LTD / SPECI-
MEN”. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

40.00

212 F * 1921/23 – Motivos diversos. Sobrescrito circulado registado de Porto Amélia (22.02.28) para 
Guttingen / Alemanha (03.04.28) com trânsito por Londres (02.04.28) e reexpedido para 
Obertstein (04.04.28) com selos de 4c preto e laranja, 5c, azul e preto, 8c, preto e verde-cin-
zento, 10c, preto e castanho-vermelho, 15c, preto e carmim, 20c, preto e azul-esverdeado, 
2x30c, preto e castanho-claro e 1E, preto e castanho-vermelho, MF112, 113, 116/120 e 123, 
totalizando a franquia de 2$22 para pagar: 1$60 pelo primeiro porte para cartas remetidas 
para o estrangeiro com peso até 20g + $40 pelo prémio de registo + $20 pela taxa de última 
hora + $02 de excesso de porte. Tabela em vigor desde 01.10.25 de acordo com o Decreto 
11.096 de 22.09.25.

300.00

213 F PRV 1924 – Porteado. Motivos diversos. Impressão a talhe-doce na Waterlow & Sons, Ltd. MF 
POR6, 6c. Prova de cor em azul, cor não aprovada para este valor, não denteada, em papel 
levemente pontinhado, montada sobre fragmento de cartolina com identificação da casa im-
pressora e com impressão do número de obra “S. T. 1143”, com sobrecarga a preto WATER-
LOW & SONS, LTD / SPECIMEN”. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

50.00
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     TIMOR

214  1888 – D. Luís I. Fita direita. MF11, 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha com-
pleta com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com exceção de selos a separarem-se entre a 4.ª e 5.ª filas, ficadas com uma charneira na 
margem esquerda. Valor de catálogo € 252.00.

60.00

COLEÇÃO IMPÉRIO PORTUGUÊS * 2.ª Parte
     Angola

215 F R Reimpressões de 1885 * 1870/77 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, papel 
branco, denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 315.00.

75.00

216 F 8 1870/77 – Coroa. MF3b, 20 reis, bistre, papel liso fino, denteado 13 ½, tipo I. Exemplar usado, sem 
reparações, com alguns dentes curtos, com boa cor, obliterado com carimbo mudo de 8 barras, 
batido a preto. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 850.00.

150.00

217 F  1870/77 – Coroa. MF5b, 40 reis, azul, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 430.00.

85.00
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218 F 8 1870/77 – Coroa. MF6, 50 reis, verde-azul, papel cartolina, denteado 11 ½, obliterado com 
carimbo mudo de 4 barras. Exemplar FALSO de origem desconhecida.

15.00

219 F 8 1870/77 – Coroa. MF6b, 50 reis, verde-claro, papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar usa-
do, sem reparações, com denteado ligeiramente farpeado no bordo direito, com boa cor, 
obliterado com carimbo de palamas de LOANDA, batido a preto. Valor de catálogo € 600.00.

60.00

220 F () 1870/77 – Coroa. MF6b, 50 reis, verde-claro, papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar novo, com 
goma não original, sem reparações, com um leve adelgaçamento na margem superior, com um 
corte na margem esquerda inferior a 1mm, com leves manchas acastanhadas e com boa cor. 
Exemplar muito raro. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.900.00.

300.00

221 F  1870/77 – Coroa. MF7b, 100 reis, lilás-malva, papel liso fino, denteado 13 ½. Quadra, bordo 
de folha, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com IMPRESSÃO 
DEFEITUOSA no par vertical direito. B e R.

25.00

222 F  1870/77 – Coroa. MF7e, 100 reis, violeta, papel espesso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, 
sem goma, com ligeira reparação no verso, com muito boa cor. Exemplar raro. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 260.00.

70.00

223  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF10, 10 reis, verde-claro, papel liso fino, denteado 12 ¾. 
Folha completa com 28 selos, nova, sem margens, sem goma e sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Notamos algumas variedades de cliché. Valor de catálogo € 1.120.00.

120.00

224  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF10a, 10 reis, verde-claro, papel liso médio, denteado 13 
½. Folha completa com 28 selos, nova, sem margens, sem goma e sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Notamos algumas variedades de cliché. Valor de catálogo € 476.00.

50.00

225 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Série completa de reim-
pressões de 1885, em papel branco espesso, denteado 13 ½. Exemplares sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga horizontal “SPECI-
MEN” a preto. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

226 F PRV 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13, 40 reis. Prova de cor em amarelo, cor aprovada para 
a taxa, não denteada, canto superior direito de folha, papel liso, sem goma. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. MB e MR.

40.00

227 F () 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF 15/23. Série completa, nova, com goma não original ou sem 
goma, sem reparações, com leve mancha no selo de 50 reis. Valor de catálogo € 354.00.

45.00

228 F / 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF 15/23. Série completa, nova, com goma original (com e sem 
charneira), com exceção selo de 300 reis sem goma, sem reparações, com leve óxido no selo 
de 50 reis e dois dentes curtos no selo de 100 reis. Valor de catálogo € 354.00.

60.00

229 F FRG 1890 – Selos fixos de recurso para jornais. Lote com 2 fragmentos de jornais ou cintas de jor-
nais, com selos fixos  tipo grande “JORNAES / 2,5 REIS”, um deles batido a vermelho e outro 
batido a preto, ambos obliterados com carimbo de dupla oval, batidos a preto “DIRECÇÃO 
DOS CORREIOS / PROVINCIA DE ANGOLA”. B e R.

40.00

230 F PRV 1893/94 – D. Carlos I, tipo JORNAES. MF24, 2 ½ reis. Prova de cunho em preto sobre cartão 
calandrado, não denteada, com largas margens. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. MB e MR.

40.00

231 F  1894 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa. MF37c, 25 s/ 2 ½ reis, castanho, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com 
muito ligeiro óxido no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

35.00

232 F () 1894 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa. MF37, 25 s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, 
denteado 13 ½. Par horizontal, novo, com goma não original, sem reparações, com vestígios 
de óxido no verso. Valor de catálogo € 260.00.

50.00

233 F 8 1894 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa. MF37, 25 s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, 
denteado 13 ½. Quadra, bordo de folha, usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 440.00.

90.00

234 F  1898/1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga PROVISO-
RIO. Lote com 7 selos de 150 reis, 300 reis, 700 reis, 75 reis, com sobrecarga PROVISORIO, 
65 reis (com ligeiro óxido), 115 reis e 400 reis, MF48, 50, 52, 78, 82, 84 e 86. Exemplares novos, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua 
no canto superior esquerdo, a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

75.00

235 F * 1902/03 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa + D. Carlos I, tipo Mouchon. Sobrescrito cir-
culado de Luanda (27.08.04) para Berlim (16.09.04) com trânsito por Lisboa (12.09.04) com 
selo de 65 s/ 40 reis, castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I, MF53 e 3 selos de 25 
reis, carmim, papel levemente pontinhado, denteado 11 3/4., MF80, para pagar: 130 reis pelo 
segundo porte de cartas remetidas para o estrangeiro com peso entre 16 e 30g + 10 reis de 
excesso de porte (Tabela publicada no Boletim Oficial de Angola n.º 10 de 17.03.03). Transpor-
tada de Angola para Portugal pelo Paquete Zaire II. Exemplar sem defeitos nem reparações.

150.00

236 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 53/61. Série completa em papel porcelana, 
denteado 12 ¾, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
muito boa cor. Exemplares do tipo I, com exceção dos selos de 400 s/ 20 reis e 400 s/ 25 reis 
do tipo II. Valor de catálogo € 554.00.

120.00

237 F / 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF54, 65 s/ 300 reis, laranja, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo I. Bloco horizontal com 8 selos novos (4x2), goma original sem charneira 
em 6 selos e com charneira em 2 selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Muito raro os múltiplos destes selos e com esta qualidade. Valor de catálogo € 202.00.

50.00
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238 F * 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF54, 65 s/ 300 reis, laranja, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar isolado em sobrescrito circulado de Benguela para Malvern 
(25.11.04) com trânsito por Lisboa (21.11.04), para pagar o porte simples de cartas remetidas 
para o estrangeiro com peso até 15g. (Tabela publicada no Boletim Oficial de Angola n.º 10 
de 17.03.03). Obliterado com carimbo mudo de 9 barras batido a violeta, usado como marca 
de recurso em Benguela, por avaria do carimbo datado. Transportada de Benguela para 
Lisboa pelo paquete Loanda. Exemplar sem defeitos nem reparações.

125.00

239 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF54c, 65 s/ 300 reis, laranja, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo II. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com 
pontos de óxido no verso, com boa cor. Muito raros os exemplares do tipo II. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 120.00.

40.00

240 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF55, 115 s/ 10 reis, verde, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e charneira, 
sem reparações, com pontos de óxido, com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Não 
catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

241 F * 1898/1902 – D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Sobrescrito cir-
culado de Benguela para Malvern (25.11.04) com trânsito por Lisboa (21.11.04) com selo de 
15 reis, castanho, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, MF40 + selo de 115 s/ 10 reis, 
verde, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I, MF55, no total de 130 reis, para pagar o 2.º porte 
de cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 15g. (Tabela publicada no Boletim Oficial 
de Angola n.º 10 de 17.03.03). Obliterado com carimbo mudo de 9 barras batido a violeta, 
usado como marca de recurso em Benguela, por avaria do carimbo datado. Transportada de 
Benguela para Lisboa pelo paquete Loanda. Exemplar sem defeitos nem reparações.

125.00
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242 F / 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF55 + 55a, 115 s/ 10 reis, verde e verde-claro, 
papel porcelana, denteado 13 ½. tipo I. Lote com dois selos novos, um sem goma em verde-
-claro, com o denteado ligeiramente deslocado e outro em verde, ambos sem defeitos nem 
reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 210.00.

50.00

243 F * 1902/1903 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa + D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa 
+ D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. Sobrescrito circulado registado de 
Benguela  (26.03.05) para Birmingham (24.03.05) com trânsito por Lisboa (20.03.05) com selos 
de 65 s/ 40 reis castanho, tipo I, MF53 + 65 reis s/ 200 reis, laranja, tipo I, MF64 + 130 s/ 50 reis, 
azul, tipo I, MF57 + 65 s/ 10 reis, violeta-vermelho, tipo I, MF63 + 65 s/ 20 reis, violeta-azul, tipo 
I, MF64 + 130 s/ 15 reis, castanho, tipo I, MF69 + 25 reis, verde-azul, MF76, no total de 545 reis 
para pagar: 445 reis pelo 7.º porte de cartas remetidas para o estrangeiro com peso entre 91 e 
105g + 50 reis pelo prémio de registo + 40 reis de excesso de porte. (Tabela publicada no Bole-
tim Oficial de Angola n.º 10 de 17.03.03). Carimbo do período pré-adesivo, usado como marca 
de recurso em Benguela do serviço de registos, por avaria do carimbo datado. Transportada de 
Benguela para Lisboa pelo paquete Casengo. Exemplar sem defeitos nem reparações.

350.00

244 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF57a, 130 s/ 50 reis, azul-claro, papel porce-
lana, denteado 13 ½. tipo I. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma, sem reparações, 
com defeitos na porcelana e com um corte no bordo superior e com DUPLA SOBRETAXA, 
uma delas na VERTICAL. Não catalogado.

50.00

245 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF60a, 400 s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. tipo II. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
a SOBRETAXA MUITO DESLOCADA (arabesco no bordo superior). Valor de catálogo € 250.00.

65.00

246 F () 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF60a, 400 s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. tipo II. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

247 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF61, 400 s/ 5 reis, violeta, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. tipo I. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com manchas de óxido, 
com boa cor e relevo e com DUPLA SOBRETAXA. Não catalogado. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota.

125.00

248 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF62, 65 s/ 5 reis, amarelo, papel por-
celana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e charneira, 
sem reparações, com três ligeiros pontos de óxido no verso, boa cor e com a SOBRETAXA 
INVERTIDA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

249 F / 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 62/74. Série completa. Nova, com 
goma original e charneira, com exceção de 3 selos sem goma, em denteado 12 ¾, com ex-
ceção dos selos MF62, 64 e e 70 em denteado 11 ¾, papel porcelana, com exceção selos 
MF64a, 65b e 72c em papel pontinhado. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 295.00.

75.00

250 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 62/74. Série completa com goma original 
e charneira, sem defeitos (com exceção selo de 65 s/ 20 reis com um canto curto) nem repara-
ções, com boa cor, com a sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua no canto superior esquerdo, a preto. 
Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. Lote de excelente qualidade.

250.00

251 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF63, 65 s/ 10 reis, violeta-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e 
charneira, sem reparações, com leves vestígios de óxido no verso, boa cor e com DUPLA 
SOBRETAXA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

252 F / 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF63, 65 s/ 10 reis, violeta-vermelho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, tipo I. Bloco horizontal com 8 selos novos (4x2), goma original sem 
charneira em 6 selos e com charneira em 2 selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Muito raro os múltiplos destes selos e com esta qualidade. Valor de catálogo € 134.00.

40.00

253 F * 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF63, 65 s/ 10 reis, violeta-vermelho, pa-
pel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar isolado em sobrescrito circulado de Benguela 
para Malvern (26.09.04) com trânsito por Lisboa (21.09.04), para pagar o porte simples de 
cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 15g. (Tabela publicada no Boletim Oficial 
de Angola n.º 10 de 17.03.03). Obliterado com carimbo mudo de 9 barras batido a violeta, 
usado como marca de recurso em Benguela, por avaria do carimbo datado. Transportada de 
Benguela para Lisboa pelo paquete Ambaca. Exemplar sem defeitos nem reparações.

125.00

254 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF64, 65 s/ 20 reis, violeta-azul, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e char-
neira, sem reparações, com leves pontos de óxido no verso, boa cor e com SOBRETAXA 
INVERTIDA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

255 F / 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF64, 65 s/ 20 reis, violeta-azul, papel porce-
lana, denteado 11 ¾, tipo I. Bloco horizontal com 8 selos novos (4x2), goma original sem charneira 
em 6 selos e com charneira em 2 selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Muito 
raro os múltiplos destes selos e com esta qualidade. Valor de catálogo € 188.00.

55.00

256 F / 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF65b, 65 s/ 25 reis, verde, papel pon-
tinhado, denteado 12 ¾, tipo I. Bloco horizontal com 8 selos novos (4x2), goma original sem 
charneira em 4 selos e com charneira em 4 selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo. Muito raro os múltiplos destes selos e com esta qualidade. Valor de catálogo € 104.00.

30.00
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257 F * 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF65b, 65 s/ 25 reis, verde, papel pon-
tinhado, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar isolado em sobrescrito circulado de Benguela para 
Malvern (17.07.05) com trânsito por Lisboa (15.07.05), para pagar o porte simples de cartas 
remetidas para o estrangeiro com peso até 15g. (Tabela publicada no Boletim Oficial de 
Angola n.º 10 de 17.03.03). Obliterado com carimbo mudo de 9 barras batido a violeta-azul, 
usado como marca de recurso em Benguela, por avaria do carimbo datado. Transportada 
de Benguela para Lisboa pelo paquete Portugal II. Exemplar sem defeitos nem reparações.

125.00

258 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF67b, 115 s/ 100 reis, castanho s/ castanho-
-claro, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem repa-
rações, com defeito num dente do canto superior direito, com boa cor. Valor de catálogo € 145.00.

35.00

259 F 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF68a, 115 s/ 150 reis, carmim s/ rosa, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem 
reparações, boa cor e com DUPLA SOBRETAXA E DESLOCADAS. Não catalogado.

80.00

260 F / 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF69, 115 s/ 15 reis, castanho, papel por-
celana, denteado 12 ¾, tipo I. Bloco horizontal com 8 selos novos (4x2), goma original sem 
charneira em 6 selos e com charneira em 2 selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Muito raro os múltiplos destes selos e com esta qualidade. Valor de catálogo € 120.00.

35.00

261 F / 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF70b, 130 s/ 75 reis, carmim, papel ponti-
nhado, denteado 11 ¾, tipo I. Bloco horizontal com 6 selos novos (x2), goma original sem charnei-
ra em 5 selos e com charneira em 1 selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Muito raro os múltiplos destes selos e com esta qualidade. Valor de catálogo € 138.00.

40.00

262 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF69, 115 s/ 15 reis, castanho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma, sem re-
parações, com vestígios de óxido no verso, com boa cor e com DUPLA SOBRETAXA. Não 
catalogada. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

263 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF70a, 130 s/ 75 reis, carmim, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

264 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF70a, 115 s/ 75 reis, carmim, papel por-
celana, denteado 11 ¾, tipo I. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma, sem reparações, 
com falhas no papel porcelana, com leves pontos de óxido, com boa cor e com DUPLA SOBRE-
TAXA, quase omissa. Não catalogada. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

265 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF70b, 130 s/ 75 reis, carmim, papel 
pontinhado, denteado 13 ½, tipo I. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

50.00

266 F * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa + D. Carlos 
I, tipo Mouchon, com sobretaxa. Sobrescrito circulado registado de Luanda (27.12.13) para Ulm / 
Alemanha (24.01.14) com trânsito por Lisboa (16.01.14), com selos de 200 reis lilás s/ rosa, MF49, 
500 reis, preto s/ azul, MF51, 130 reis s/ 300 reis, azul s/ salmão, tipo I, MF71 e 50 s/ 65 reis, 
azul, MF87, no total de 880 reis equivalente a 88c na nova moeda, para pagar: 5c pelo primeiro 
porte para cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g + 78c pelo 26.º porte a 3c cada 
fração de 20g + 5c pelo prémio de registo. Tabela publicada no Boletim Oficial de Angola n.º 45 de 
09.11.1907. Transportada no trajeto Luanda a Lisboa pelo paquete Beira. B e R.

150.00

267 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF72a, 400 s/ 50 reis, azul-claro, papel porce-
lana, denteado 12 ¾, tipo II. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com a SOBRETAXA MUJITO DESLOCADA (arabesco no bordo superior do selo. Não catalogado.

75.00

268 F 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF72e, 400 s/ 50 reis, azul-claro, papel 
pontinhado, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com um dente curto, com boa 
cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

269 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF72d, 400 s/ 50 reis, azul-claro, papel 
pontinhado, denteado 12 ¾, tipo II. Bloco com 20 selos (4x5), novo, com goma original sem 
charneira, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido em 11 selos do bloco, com boa cor. 
Valor de catálogo € 420.00.

45.00

270 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF73, 400 s/ 200 reis, azul s/ azul, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, tipo II. Bloco com 16 selos, novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com muito boa cor. Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 384.00.

100.00

271 F  1902 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa. MF74, 400 s/ 2 ½ reis, castanho, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e charneira, sem 
reparações, com pontoa de óxido no denteado, com boa cor e com DUPLA SOBRETAXA. 
Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

272 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF 79/86. Série completa, nova, 
com goma original e charneira (exceto selo de 50 reis com goma não original), sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 87.00.

22.00

273 F  1905 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF87a, 50 s/ 65 reis, azul cinzento, papel levemente pon-
tinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com “5” fendido, tipo I. Valor de catálogo € 40.00.

15.00

274 F  1905 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF87b, 50 s/ 65 reis, azul cinzento, papel levemente ponti-
nhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e com “5” fendido, tipo II, e com sobrecarga oblíqua no canto superior es-
querdo “SPECIMEN” a preto. Selo original distribuído com as reimpressões de 1905. MB e MR.

40.00
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275 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote 
composto por par de 2 ½ reis, cinzento + par de 5 reis, amarelo + selo isolado de 25 reis, 
carmim, MF88, 89 e 93. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem reparações 
e muito leves pontos de óxido nos dois pares, com boa cor e todos com a SOBRECARGA 
INVERTIDA.. Não catalogados.

25.00

276 F () 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote com 
4 exemplares de 115 reis, 130 reis, 400 reis e 700 reis, MF97, 98, 100 e 102. Exemplares 
novos, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga 
horizontal “SPECIMEN”, a violeta. Inutilização para oferta a entidades oficiais e não oficiais.

40.00

277 F  1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF113, 2 ½ s/ 15 
reis, verde, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Dois exemplares, novos, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, um com DUPLA SOBRETAXA e outro com sobretaxa invertida.

15.00

278 F  1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF113, 2 
½ s/ 15 reis, verde, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, e com a SOBRE-
TAXA INVERTIDA nos dois selos. B e R.

15.00

279 F  1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF113, 2 ½ s/ 
15 reis, verde, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Bloco com 20 selos novos, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 240.00.

50.00

280 F /8 1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF114, 5 s/ 15 reis, verde, papel levemente pontinha-
do, denteado 11 ¾. Lote composto por dois exemplares: um em estado novo, com goma original e char-
neira e com a SOBRETAXA INVERTIDA + selo usado com DUPLA SOBRETAXA, uma delas deslocada.

20.00

281 F  1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF115, 10 
s/ 15 reis, verde, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Dois exemplares, novos, com 
goma original e charneira, sem reparações, com boa cor, um com a SOBRETAXA INVER-
TIDA e outro com a SOBRETAXA MUITO DESLOCADA (exemplar com vestígios de óxido).

15.00

282 F 8 1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografa-
das localmente. MF117 + 117a, 25 s/ 75 reis, castanho-violeta, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Par horizontal, usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a 
variedade “REUPBLICA”, no primeiro selo. Valor de catálogo € 98.00.

20.00

283 F  1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas 
localmente. MF117a, 25 s/ 75 reis, castanho-violeta, papel levemente pontinhado, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com a variedade “REUPBLICA”. Valor de catálogo € 180.00.

40.00

284  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de África, Macau e Timor. MF 118/141. Conjunto das 
três séries, completas, em estado de novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Raras nestas condições. Valor de catálogo € 100.00.

25.00
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285 F / 1914 – Ceres. Lote com 3 selos em papel porcelana, denteado 15x14: MF142, ¼ c sépia-escuro + 
MF149, 7 ½ c bistre, com goma original e charneira e com a LEGENDA E VALOR INVERTIDOS + 
MF151, 10c laranja-vermelho, com DUPLA IMPRESSÃO DA LEGENDA E DO VALOR.

20.00

286 F /() 1914 – Ceres. MF 142/157. Série completa com 3 duplicações em papéis diferentes, den-
teado 15x14, sem goma ou com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com sobrecarga horizontal “SPECIMEN”, a violeta. Inutilização para oferta a entidades 
oficiais e não oficiais. 

125.00

287 F PRV 1920/22 – Ceres. Lote com 13 provas de cor, não denteadas, em QUADRAS, em papel 
liso, sem goma, nas cores aprovadas para as taxas de ¼c sépia, ½c preto, 1c verde, 1 ½c 
castanho2c carmim, 2 ½c violeta, 5c azul, 4c carmim, 4 ½c cinzento, 6c lilás, 10c tijolo e 15c 
lilás-vermelho. B e R.

100.00

288 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898 com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente a vermelho. CLANDESTINOS. Exemplar de 2 ½ reis, cinzento, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾, novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Exemplar tido como saído clandestinamente da Imprensa nacional de 
Angola. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e MR.

25.00

289 F /() 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
Lote composto por 3 selos de 2 ½ reis, cinzento com goma original e charneira + 5 reis, laran-
ja, com goma original e charneira e 25 reis, verde, com goma não original. Exemplares novos, 
sem reparações, com pontos de óxido, tidos como saídos clandestinamente da Imprensa 
Nacional de Angola. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00

290 F /() 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a 
vermelho. MF158, 10 reis, verde-amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote 
com dois selos novos, sem defeitos nem reparações: um com DUPLA SOBRECARGA, com 
goma não original, não catalogado e outro com “R” de “REPUBLICA” INVERTIDO, com goma 
original e charneira, tido como saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

20.00

291 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a verde e 
vermelho. Lote com 4 selos em papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, todos com a SOBRECARGA INVERTIDA: 
MF159, 15 reis verde, 2xMF160, 20 reis, violeta, um com sobrecarga a verde e outro com a so-
brecarga a vermelho (não catalogada), MF161, 75 reis, castanho-violeta, com sobrecarga a verde.

40.00

292 F / 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a 
verde. MF160b, 20 reis, violeta, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal, 
novo, com goma original e charneira num dos selos, sem reparações e com óxido no verso, 
com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

293 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a verde 
e vermelho. MF161, 75 reis, castanho-violeta a castanho-violeta claro, papel levemente pon-
tinhado, denteado 11 ¾. Lote com 3 exemplares novos, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, um com a SOBRECARGA INVERTIDA, batida a verde, 
outro com DUPLA SOBRECARGA, batida a vermelho e outro com “REPUBLIAC” em vez de 
“REPUBLICA”, este tido como saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola. 

40.00

294 F  1914 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA 
tipografada localmente. MF167/169. Série completa, nova, em papel porcelana, denteado 12 
¾, sem goma como emitidos na grande maioria, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 223.00.

50.00

295 F  1914 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA tipogra-
fada localmente. MF168, 115 s/ 200 reis, cinzento-violeta, em papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a letra “A” 
de “REPUBLICA invertida, tida como saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

20.00

296 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. MF170, 115 s/ 80 reis, verde-claro, papel porcelana, dentea-
do 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, 
com muito boa cor. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo € 310.00.

90.00

297 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. MF170, 115 s/ 80 reis, verde-claro, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos da sua maioria, sem defeitos nem 
reparações, com muito boa cor e FALHA DE IMPRESSÃO DE PARTE DA COR VERDE no 
bordo esquerdo da moldura. MB e MR.

125.00

298 F () 1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. MF171b, 115 s/ 100 reis, castanho s/ castanho-claro, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitidos em grande maioria, sem 
reparações, com pequenas falhas no papel porcelana provavelmente de origem, com boa cor. 
MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.150.00.

300.00

299 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPU-
BLICA”, tipografada localmente a verde. MF172a, 115 s/ 150 reis, carmim s/ rosa, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, 
com leves pontos de óxido no verso e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 340.00.

85.00
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300 F  1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1902 (PROVISORIO”, com sobrecarga REPUBLI-
CA tipografada localmente. MF176, 50 reis, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 
¾. Lote com dois exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
um deles com “R” de “REPUBLICA” invertido e outro com a sobrecarga invertida, tidos como 
saídos clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

25.00

301 F 8 1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1902 (PROVISORIO”, com sobrecarga REPUBLI-
CA tipografada localmente. MF177, 75 reis, carmim, papel levemente pontinhado, denteado 
11 ¾. Lote com dois exemplares usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um de-
les com “E” de “REPUBLICA” com impressão em espelho e outro com “A” de “REPUBLICA” 
invertido, tidos como saídos clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

25.00

302 F () 1915 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA da 
Casa da Moeda. MF180, 115 s/ 200 reis, cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar novo, com goma não original, sem reparações, com ligeiro adelgaçamento, com 
boa cor e com DUPLA SOBRECARGA, não catalogada. 

25.00

303 F () 1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” 
da Casa da Moeda. MF182 + 183 + 184a + 187b. Lote com 4 selos novos, com goma não original, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a sobrecarga horizontal a violeta “SPECIMEN”.

40.00

304 F  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga REPUBLI-
CA da Casa da Moeda. MF 183a, 184a, 185A, 115 s/ 100 reis, castanho s/ castanho claro, 
115 s/ 150 reis, carmim s/ rosa e 130 s/ 15 reis, castanho, todos em papel porcelana, dentea-
do 11 ¾. Exemplares novos, sem reparações, com dois ligeiros pontos de óxido no selo de 
115 s/ 150 reis, com muito boa cor. Valor de catálogo € 145.00.

35.00

305 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobre-
taxa, tipografada localmente. MF189c, 2 ½ c s/ 100 reis, azul, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Par horizontal novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e com DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

306 F  1919 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e com sobretaxa tipo-
grafada localmente a preto. MF190 + 190a, ½ c s/ 100 reis, bistre, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Fila superior de folha com 4 selos novos, com goma sumida, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com dois selos (1.º e 4.º) com “2” mais finos. Valor de catálogo € 76.00.

20.00

307 F  1919 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e com sobretaxa tipografada 
localmente a preto. MF191s + 191c, 2 ½ c s/ 100 reis, castanho s/ verde, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Dois exemplares novos, com goma original e charneira, sem reparações, com boa cor, um 
deles com DUPLA SOBRETAXA e outro com “traço de fração curto”. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

308 F  1919 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e com sobretaxa tipogra-
fada localmente a preto. MF191c, 2 ½ c s/ 100 reis, castanho s/ verde, papel porcelana, den-
teado 11 ¾. Quadra com goma original, espelhada, sem reparações e com aflorações de óxido 
no verso, boa cor e com DUPLA SOBRETAXA em todos os selos. Valor de catálogo € 200.00.

30.00
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309 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Com sobrecarga e sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF192, ½ c s/ 75 reis, castanho-violeta, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Bloco 
com 8 selos novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com “traço de fração curto no 7.º selo, com “CA” de “REPUBLICA” subido no 4.º selo 
e com “A” de “REPUBLICA” subido no 8.º selo. Valor de catálogo € 185.00.

45.00

310  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa tipografadas 
localmente. MF192, ½c s/ 75 reis, castanho-violeta, papel levemente pontinhado, denteado 
11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações 
e com a goma espelhada como aparecem habitualmente, com 2 selos com variedade “2” de 
tipo diferente, 2 selos com traço de fração curto, dois selos com traço de fração partido, dois 
selos com “A” de “REPUBLICA” subido (16.º e 20.º) e um selo com “CA” de “REPUBLICA” 
subido na posição 12. Valor de catálogo € 605.00.

120.00

311 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Com sobrecarga e sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF193, 2 ½ c s/ 100 reis, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com dois 
selos novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um 
com “1” de “½“ GROSSO, não catalogado e outro com a SOBRETAXA INVERTIDA.

20.00

312 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Com sobrecarga e sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF193, 2 ½ c s/ 100 reis, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Bloco com 8 
selos novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com “traço de fração curto no 3.º selo. Valor de catálogo € 88.50.

22.00

313 F  1921 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas 
localmente. MF194, 4c s/ 130 reis, castanho s/amarelo, papel levemente pontinhado, den-
teado 11 ¾. Quadra nova, sem goma como emitido, sem reparações e com os pares superior 
e inferior unidos com charneira, com boa cor e com a IMPRESSÃO QUASE OMISSA das 
sobrecargas e sobretaxas do par inferior.

35.00

314 F  1925/26 – Ceres. Novas cores e valores. MF 212/221. Série completa, nova, com goma ori-
ginal e charneira, sem defeitos nem reparações (com exceção selo de 2c com ligeiro óxido), 
com boa cor. Valor de catálogo € 315.00.

75.00

315 F PRV 1932 – Padrões e Alegoria da República. Emissão projetada para Angola, mas não emitido. 
Prova de cor em preto sobre papel porcelana branco, não denteada, colada em cartão com as 
dimensões de 52x83mm, com a taxa de 30c. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

30.00

316 F PRV 1932 – Padrões e Alegoria da República. Emissão projetada para Angola, mas não emitido. Pro-
va de cor em azul-cinzento sobre papel porcelana branco, não denteada, com margens largas, 
sem goma, sem abertura da taxa no cunho. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

25.00

317 F PRV 1932 – Ceres. Novo tipo. Lote com duas provas de cor, não denteadas, sem impressão do 
valor: uma azul sobre papel porcelana branco e outra em vermelho s/ papel porcelana colo-
rido em azul. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

318 F PRV 1932 – Ceres. Novo tipo. Filigranado. Lote com 25 provas de cor, denteadas, sem impressão 
da taxa, em cores diferentes e diversas tonalidades. Exemplares sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Raro conjunto.

250.00

319 F / 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa, tipografada localmente. MF288, 50c 
s/ 1Ag, vermelho. Lote com dois exemplares novos, sem defeitos nem reparações, um com 
goma original sem charneira com a SOBRETAXA INVERTIDA e outro com goma original e 
charneira com DUPLA IMPRESSÃO das barras. Erros não catalogados.

20.00

320 F  1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF289, 50c s/ 1,75Ags, azul, papel 
levemente pontinhado, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, 
sem reparações e com mancha no verso, com boa cor, e com DUPLA SOBRETAXA INVER-
TIDAS. B e R. Não catalogada.

15.00

321 F  1948 – Nossa Senhora de Fátima. MF 302/305. Série completa, nova, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 94.00.

25.00

322 F  1949 – Vistas de Angola. MF 311/317. Série completa, nova, com goma original e leve char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 190.00.

45.00

323 F  1951 – Aves de Angola. MF 326/349. Série completa, nova, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 420.00.

90.00

324 F  1951 – Aves de Angola. MF 326/349. Série completa em quadras, nova, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. A maioria das quadras em bordo 
ou canto de folha. Valor de catálogo € 2.640.00.

500.00

325 F  1974 – Ano Mundial da Filatelia Juvenil. Mapa de Angola com sobrecarga. MF 582, $05, po-
licromo. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com aflorações 
de óxido no verso e defeitos na goma, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA E 
DESLOCADA. Não catalogada.

15.00

326 BLC 1950 – 1.ª Exposição Filatélica de Angola. MF BLC2. Lote com dois blocos novos, com goma 
original e charneira, um deles em papel branco e outro em papel amarelado. Variedade de 
papel não mencionada no catálogo especializado.

20.00

327 F  1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-avermelhado, papel leve-
mente pontinhado, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e muito leve charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

40.00
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328 F  1939 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-avermelhado, papel le-
vemente pontinhado, denteado 13 ½. Quadra nova, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR. Valor de catálogo € 840.00.

200.00

329 F  1945 – Correio Aéreo. Emblema dos CTT. Lote com 4 selos dos valores de 1,00Ag castanho, 
2,00Ags, verde-amarelo, 3,50Ags laranja-claro e 6,00, rosa, MF CA 10, 11, 13 e 15. Exem-
plares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 245.00.

60.00

330 F  1947 – Correio Aéreo. Emblema dos CTT. MF CA 10/20. Série completa, nova, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor, e com DUPLO DENTEA-
DO horizontal nos selos de 5 e 100 Ags. Valor de catálogo € 3.300.00.

1.500.00

331 F  1945 – Correio Aéreo. Emblema dos CTT. MF CA12, 3,00Ags, laranja, papel liso, denteado 
11 de linha, irregular. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e DUPLO DENTEADO no bordo inferior. MB e MR.

40.00

332 F 8 1945 – Correio Aéreo. Emblema dos CTT. MF14, 5,00Ags, verde-oliva + MF17, 10,00Ags, 
verde-azul. Lote com dois exemplares usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 217.00.

50.00

333 F 8 1945 – Correio Aéreo. Emblema dos CTT. MF CA16, 9,00Ags, vermelho, papel liso, denteado 
11 de linha, irregular. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 450.00.

120.00

334 F  1945 – Correio Aéreo. Emblema dos CTT. MF CA18, 20,00Ags, azul, papel liso, denteado 11 
de linha, irregular. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 480.00.

120.00
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335 F  1945 – Correio Aéreo. Emblema dos CTT. MF CA19, 50,00Ags, preto, papel liso, denteado 11 
de linha, irregular. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 650.00.

200.00

336 F  1945 – Correio Aéreo. Emblema dos CTT. MF CA20, 100,00Ags, amarelo, papel liso, den-
teado 11 de linha, irregular. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 900.00.

300.00

337 F * 1945 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇUE / TAXA COBRADA”. MF 
SCA3, 1,80Ags, preto s/ azul claro, papel liso, denteado 11 em sobrescrito circulado isento de 
franquia do correio ordinário, para pagar o 2.º porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas 
circuladas internamente com o peso entre 6 a 10g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

338 F  1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis. Com sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. MF POR11, 5 reis, verde-amarelo, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, canto 
de folha, goma original sem charneira, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido, com 
boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogada.

12.00

339 F  1921 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. MF POR 21/30. Série completa, nova, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga horizontal a vio-
leta “SPECIMEN”, inutilização para oferta a entidades oficiais e particulares. 

120.00

340 F  1949 – Porteado. Ceres, papel filigranado, com sobretaxa. MF POR 31/36. Série completa, 
nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a varie-
dade “a” de “Centavos” descido nos selos de 10 s/ 20c, 30 s/ 50c e 50c s/ 2Ag e com a variedade 
“Centa vos” nos selos de 20 s/ 30c e 40c s/ 1Ag. VARIEDADES NÃO CATALOGADAS. 

35.00

341  1949 – Porteado. Ceres, papel filigranado, com sobretaxa. MF POR32, 20 s/ 30c, verde-
-cinzento, papel liso com filigrana Cruz de Cristo, denteado 12x11 ½. Bloco com 16 selos 
novos, canto inferior direito de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com a variedade “S” invertido no 8.º selo. Valor de catálogo € 56.00.

12.00

342  1949 – Porteado. Ceres, papel filigranado, com sobretaxa e sobrecarga. MF POR34, 40c s/ 
1Ag, lilás-vermelho. Bloco vertical com 12 selos (3x4), canto inferior esquerdo de folha, com 
inscrições marginais “Taxa – Serafim”, novo com goma original sem charneira, com boa cor, 
com variedade “P ORTEADO” no 8.º selo. Valor de catálogo € 82.40.

20.00

343 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP1, 15c, violeta (Efígie). Bloco 
com 6 provas de cor lilás (cor aprovada para a emissão de Angola), canto superior esquerdo 
de folha, não denteadas, em papel liso fino, com impressão do valor e legenda “ANGOLA” em 
todos 4 provas e sem legenda e valor em duas provas, com sinalizações para futuras correções 
na chapa e inscrições marginais a vermelho “N.º 124103 / Overptg. correct / for 450.410 stamps 
/ + overs / Improve spaceing / + printing / 25/2/25””.  MB e MR. Único exemplar possível.

75.00

344 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP2, 15c, violeta (Plano). 
Bloco com 12 provas de cor lilás (cor aprovada para a emissão de Angola), canto inferior 
esquerdo de folha, não denteadas, em papel liso fino, com impressão do valor e legenda “AN-
GOLA” em todos as provas, com sinalizações para futuras correções na chapa e inscrições 
marginais a vermelho “N.º 124103 / Overptg. correct for / 450.410 stamps + overs / Improve 
spaceing, etc / 19/2/25 / 6.55””.  MB e MR. Único exemplar possível.

150.00

345 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP3, 15c, violeta (Monumen-
to). Bloco com 15 provas de cor lilás (cor aprovada para a emissão de Angola), bordo inferior 
de folha, não denteadas, em papel liso fino, com impressão do valor e legenda “ANGOLA” 
em 6 provas, e sem legenda e valor em 9 provas, com sinalizações para futuras correções na 
chapa e inscrições marginais a vermelho “N.º 124103 / Overptg. correct for / 450.410 stamps 
+ overs / Improve spaceing, + printing / 14/2/25 / 6.55””.  MB e MR. Único exemplar possível.

175.00

346 F  1939 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Armas de Angola. MF IP5, 0,50Ag, verde-azul, papel 
liso médio e branco, denteado 11 de linha. Tira vertical de 3 selos, canto inferior direito de 
folha, nova, sem goma como emitidos, sem reparações e muito ligeiro óxido, principalmente 
na margem direita, com IMPRESSÃO RETRO-VERSO PARCIAL, por decalque. B e R.

25.00

347 F  1964 – Imposto Postal * ASSISTÊNCIA. Colono. Litografados na Empresa Gráfica de Angola, 
com legenda da base “FOTO-LITO – E.G.A – LUANDA. MF IP7, $50, castanho ocre e sépia, 
papel liso médio, denteado 11 ½ de linha. Quadra NÃO DENTEADA, com selos novos, goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM ACENTUADA DES-
LOCAÇÃO DA COR SÉPIA, aparecendo a legenda da base do selo no selo imediato. MB e MR.

40.00

348 F  1955 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Rapaz. MF IP8, 1$00 laranja-vermelho e sépia, papel 
liso médio, denteado 13. Tira horizontal com 3 selos novos, goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com DESNTEADO MUITO DESLOCADO.

15.00

349 F  1956 – Imposto Postal. Colono, com sobretaxa. Desenho não retocado. MF IP10, $10 s/ $50 
bistre e sépia, com sobretaxa a preto e algarismos pequenos, papel liso espesso, denteado 13. 
Par vertical novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com a SOBRETAXA DESLOCADA e com uma TERCEIRA BARRA a inutilizar o valor primitivo. 
Não catalogado.

20.00

350 F  1932 – Imposto Postal. POVOAMENTO. Homens de 3 raças. MF IP15, $50, policromo, papel liso 
espesso, denteado 10 ½. Exemplar novo, bordo inferior de folha, sem goma como emitido, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e COM IMPRESSÃO DESLOCADA DA COR PRETA.

20.00

351 F  1962 – Imposto Postal. POVOAMENTO. Homens de 3 raças. MF IP16a, 1$00, policromo, papel liso 
espesso, denteado 10 ½. Par vertical novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com OMISSÃO DO VALOR E LEGENDA ANGOLA. Valor de catálogo € 100.00.

25.00
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352 F  1965 – Imposto Postal. POVOAMENTO. Mapa de Angola. MF IP18, $50 policromo, papel liso 
médio, denteado 13. Quadra, bordo superior de folha, nova, com goma original sem char-
neira, sem reparações e com ligeiros pontos de óxido no verso, com boa cor e COM DUPLO 
DENTEADO HORIZONTAL E VERTICAL. B e R.

25.00

353 F  1972 – Imposto Postal. POVOAMENTO. Comércio, Indústria e Agricultura. MF IP21, $50, cin-
zento e vermelho, papel espesso, denteado 13. Par vertical, novo, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, SEM IMPRESSÃO DA COR VERMELHA, no 1.º 
selo e com impressão parcial no 2.º selo. Não catalogado. MB e R.

25.00

354 F 8 1920 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda 
e nova sobretaxa tipografada localmente. Selo de 4c s/ 130 reis s/ 300 reis, azul s/ salmão, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, obliterado com carimbo de cortesia, sem reparações, 
com leves manchas de óxido e com boa cor. Selo tido como saído clandestinamente da Imprensa 
Nacional de Angola. A portaria 198 de 21.06.20 mandou sobretaxar estes selos com o valor de 6c 
em vez do valor de 4c. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00
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355 F 8 1920 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda e nova sobretaxa tipografada localmente. Selo de 4c s/ 130 reis s/ 75 reis, carmim, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, obliterado com carimbo de cortesia, sem 
reparações e com manchas de óxido, com boa cor. Selo tido como saído clandestinamente 
da Imprensa Nacional de Angola. A portaria 198 de 21.06.20 mandou sobretaxar estes selos 
com o valor de 6c em vez do valor de 4c. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00

356 F  1920 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas 
localmente. NÃO EMITIDOS. MF NE4, $00,5 s/ 75 reis, castanho-violeta, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

357 F 8 1920 – Ceres, com sobretaxa. NÃO EMITIDOS. MF NE9, $06 s/ 10c, laranja-vermelho, pa-
pel liso, denteado 12x11 ½. Par horizontal, usado, obliterado com carimbo de cortesia, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Selos mandados emitir pela Portaria Governamental 
n.º 198 de 21.06.1920 mas posteriormente suspensa a sua circulação. Exemplar muito raro. 
Não cotados. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

150.00

358 F  1920/21 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a 
vermelho. NÃO EMITIDOS. MF NE10, 115 reis, laranja s/ rosa, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 180.00.

45.00

359 F  1920/21 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
NÃO EMITIDOS. MF NE11, 130 reis, castanho s/ amarelo, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

     Congo

360 F PRV 1894 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Prova de cor da taxa de 15 reis, em castanho (cor aprovada para 
esta taxa), não denteada com margens de luxo, em papel porcelana médio. Exemplar sem defeitos.

20.00

361 F /() 1894 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Lote com 7 selos originais de 10, 20, 25, 100, 150, 200 e 
300 reis, MF3, 5, 6, 10/13. Exemplares novos, com goma original e charneira (com exceção 
selo de 200 reis com goma não original), sem defeitos nem reparações, com sobrecarga 
“SPECIMEN” oblíqua no canto superior esquerdo, batida a preto. Selos originais distribuídos 
com as reimpressões de 1905.

75.00

362 F / 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 14/28. Série completa nova, com goma original e 
charneira, com exceção selos de 15, 20, 50, 75, 150, 300 e 700 reis sem goma, sem repara-
ções, com leves manchas em dois selos. Valor de catálogo € 170.00.

25.00

363 F / 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 14/28. Série completa nova, com goma original e char-
neira, com exceção selo de 200 reis sem goma e um dos selos de 700 reis com goma não original. 
Inclui  3 selos duplicados (2 ½, 5 e 700 reis) em papel amarelado. Valor de catálogo € 237.80.

50.00
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364 F / 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Lote com 5 selos originais das taxas de 75, 80, 150, 
500 e 700 reis (canto curto), MF21, 22, 24, 27 e 28. Exemplares novos, com goma original e 
charneira nos selos de 150, 500 e 700 reis, sem goma os selos de 75 e 80 reis, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga a preto “SPECIMEN”, oblíqua no canto 
superior esquerdo. Exemplares originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

40.00

365 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 38/40, 400 s/ 80 reis, denteado 11 ¾, 400 s/ 
150 reis, carmim s/ rosa e 400 s/ 200 reis, azul, ambos em denteado 12 ¾. Lote com 3 selos novos, 
em papel porcelana, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com sobre-
carga horizontal a violeta “SPECIMEN”. Inutilização para oferta a entidades oficiais e particulares.

30.00

366 F / 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, som sobretaxa. MF 29/41. Série completa em estado de 
novo, com todas as variedades de papel e denteados, com goma original e charneira (sem 
goma em dois selos), sem defeitos (com exceção selos de 130 s/ 5 reis com canto curto), 
nem reparações, com boa cor. B e R. Valor de catálogo € 375.00.

90.00

367 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF33, 115 s/ 10 reis, violeta-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, e COM DUPLA SOBRETAXA. Não catalogado.

50.00

368 F  1902 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF42, 15 reis, castanho, 
papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, 
sem reparações, com ligeiro óxido no verso e com a SOBRECARGA DESLOCADA.

20.00

369 F / 1898/1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” DA Casa da Moeda + D. Car-
los I, tipo Mouchon. Selos de Angola com sobrecargas “CONGO” e “REPUBLICA”, tipografadas local-
mente. Lote composto por 3 selos: MF14, 2 ½ reis, cinzento, novo, sem goma com DUPLA SOBRE-
CARGA + dois selos MF55, 2 ½ reis, cinzento, novos, com goma original e charneira, um deles com 
as SOBRECARGA “CONGO” DESLOCADA, e outro com a sobrecarga “REPUBLICA” deslocada.

20.00

370  1910/11 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de Angola, com sobrecargas “CONGO” e “REPUBLI-
CA”, tipografadas localmente. MF55, 2 ½ reis, cinzento, papel levemente pontinhado, denteado 
11 ¾, sobrecarga tipo I. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, 
sem reparações, partida entre a 4.ª e 5.ª filas, com boa cor. Valor de catálogo € 168.00.

30.00

371  1910/11 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de Angola, com sobrecargas “CONGO” e “REPU-
BLICA”, tipografadas localmente. MF56, 5 reis, laranja, papel levemente pontinhado, dentea-
do 11 ¾, sobrecarga tipo I. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem char-
neira, sem reparações, partida entre a 3.ª e 4.ª filas, com boa cor. Valor de catálogo € 182.00.

40.00

372 F / 1910/11 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de Angola com sobrecargas “CONGO” e “REPUB;ICA”, 
tipografadas localmente. Lote com dois selos novos: MF58, 15 reis verde, com goma original sem 
charneira + MF59, 25 s/ 200 reis lilás s/ rosa, sem goma. Exemplares sem defeitos nem repara-
ções, com a SOBRECARGA “REPUBLICA” INVERTIDA. Valor de catálogo € 40.00.

20.00

373 F /() 1910/11 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de Angola com sobrecargas “CONGO” e 
“REPUB;ICA”, tipografadas localmente. MF59, 25 s/ 200 reis, lilás s/ rosa. Lote composto por 
dois selos e um par, novos, com goma original e charneira os dois selos isolados e goma não 
original o para, com SOBRECARGAS DESLOCADAS.

15.00

374 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a índia, com sobrecarga RE-
PUBLICA e sobretaxa, sobre selos de Macau. MF84, 1c s/ 2 avos, violeta, papel pontinhado, 
denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, com goma original e muito leve charneira, sem 
defeitos nem reparações, COM DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA “2 AVOS”. Não catalogado.

40.00

375 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
Exemplar de 10 reis, verde-amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, com ano-
tações a lápis no verso, sem goma, sem reparações e leves pontos de óxido no verso, com 
boa cor, com a variedade “E” de “REPUBLICA” em espelho, tido como saído clandestinamen-
te da Imprensa Nacional de Angola. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 

25.00

376 F / 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF120, 500 reis, preto s/ azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa 
com 28 selos, nova, com goma original espelhada, com alguns defeitos, sem charneira em 
24 selos e com charneira em 4 selos, sem reparações, com parte do denteado aberto e se-
guro por charneiras, com variedade “CA” de “REPUBLICA” subido no 12.º selo da folha (não 
mencionada no certificado de peritagem). Variedade não catalogada neste selo. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 4.200.00.

800.00

377 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente a verde. 
MF122, 75 reis, carmim, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitidos na grande maioria, sem defeitos nem reparações, com boa cor, impresso sobre selos 
SEM SOBRECARGA “PROVISORIO”. Tido como clandestino, é nosso entendimento que estes selos 
foram sobrecarregados em 1914 juntamente com os selos do mesmo tipo porém com a sobrecarga 
“PROVISÓRIO”. Deveria constar no catálogo especializado como uma variedade da emissão. B e R.

50.00

378 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO e nova sobrecarga “RE-
PUBLICA”, tipografada localmente. MF122, 75 reis carmim, papel levemente pontinhado, 
denteado 12 ¾. Bloco com 20 selos (4x5), novo, sem goma como emitidos na grande maio-
ria, sem defeitos nem reparações, com variedade “CA” de “REPUBLICA” subido, no 4.º selo. 
Variedade não catalogada neste selo. MB e MR.

50.00

379 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografadas localmente. 
MF123, 50 s/ 65 reis, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a variedade “A” 
invertido na sobrecarga “REPUBLICA”, tido como apostas clandestinamente.

20.00
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380 F () 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografadas localmente. 
MF123, 50 s/ 65 reis, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Dois selos colados 
um ao outro, como sendo um par, novos, com goma não original, sem defeitos nem repara-
ções, com variedade “5” fendido, tipo I, no segundo selo. Valor de catálogo € 53.50.

15.00

381 F  1915 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selo de 1905, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. MF132, 50 s/ 65 reis, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações, com denteado irregular nos bordos laterais, com sobre-
carga “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos 
remetidos pela União Postal Universal. MR.

20.00

     Cabo Verde

382 F /() 1877 – Coroa. MF 1/9. Série completa, nova, em papel liso, denteado 12 ¾, com exceção 
selo de 5 reis em denteado 13 ½, mista com goma original e charneira, goma não original ou 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 533.00.

100.00

383 F R Reimpressões de 1885 * 1877 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, 
papel liso branco e espesso, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
sobrecarga “PROVA” pequena a preto, aposta na horizontal. Reimpressão de 5 reis em par. 
Valor de catálogo € 400.00.

100.00

384 F R Reimpressões de 1885 * 1887 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, 
papel branco espesso, sem goma como emitidos, sem reparações, com leves pontos de 
óxido em 5 exemplares, com boa cor e sobrecarga a preto “SPECIMEN”, oblíqua no canto 
superior esquerdo. Valor de catálogo € 360.00.

75.00

385 F  1877 – Coroa. MF4a, 25 reis, rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, com DEN-
TEADOS MUITO DESLOCADOS, com charneira no verso a segurar o bordo lateral direito do selo.

15.00

386 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Série completa de reim-
pressões de 1885, papel branco espesso, sem goma como emitidos, sem reparações, com 
denteado irregular no valor de 40 reis, com boa cor e sobrecarga a preto “SPECIMEN”, oblí-
qua no canto superior esquerdo. Valor de catálogo € 225.00.

50.00

387 F  1877/85 – Coroa + Coroa. Novas cores. MF 1/14. Folha com os selos tipo Coroa falsificados 
por François Fournier, retirada de um dos livros de fac-similes editados pela L’Union Philaté-
lique de Géneve, com sobrecarga “FAUX”. B e R.

100.00

388 F ()/ 1877 – Coroa. MF9, 300 reis, castanho-vermelho, denteado 12 ¾. Lote com dois pares horizon-
tais, um com goma não original e outro sem goma, sem reparações e com um canto curto num 
dos pares, em tonalidades diferentes, impressos sobre papel parafinado. Não catalogado.

30.00

389 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Série completa de reimpres-
sões de 1885, papel liso branco e espesso, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções, com sobrecarga “PROVA” pequena a preto, aposta na horizontal. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

390 F  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13, 40 reis, amarelo, papel liso médio, denteado 12 ¾. 
Lote composto por dois pares horizontais, novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, um deles denteado e outro não denteado, ambos com o cliché de MOÇAMBI-
QUE no selo direito de cada par. Valor de catálogo € 440.00.

75.00

391  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13, 40 reis, amarelo, papel liso fino. Folha completa com 
28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com muito 
boa cor, com cliché de 40 reis de MOÇAMBIQUE na posição 18 da folha e NÃO DENTEADA. 
Não catalogado. MB e R.

100.00

392  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13, 40 reis, amarelo, papel liso médio, denteado 12 ¾. 
Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com 
pontos de óxido no verso em 5 selos, com muito boa cor, com cliché de 40 reis de MOÇAM-
BIQUE na posição 18 da folha e NÃO DENTEADA. MB e R. Valor de catálogo € 388.00

70.00

393 F () 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF14, 50 reis, azul-escuro, papel liso fino, denteado 12 ¾. 
Bloco com 12 selos, parte superior de folha, novo, com goma não original, , alguns selos da 
fila inferior a separarem-se, unidos com charneira, com boa cor. Valor de catálogo € 156.00.

35.00

394 F () 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF14c, 50 reis, azul, papel liso médio, denteado 13 ½. Exem-
plar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com varie-
dades de cliché no bordo direito, recorrente. B e R.

15.00

395 F /() 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Lote com 5 selos com goma não original ou sem 
goma, todos em denteado 13 ½. MF24b, 2 ½ reis, castanho, papel liso + MF30a, 50 reis, 
azul-claro, papel pontinhado vertical + MF31a, 75 reis, carmim, papel porcelana, com pontos 
de óxido no verso + MF32a, 80 reis, verde-claro, papel pontinhado vertical + MF34b, 150 reis, 
carmim s/ rosa, papel porcelana. Valor de catálogo € 243.00.

50.00

396 F  1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF24/36. Série completa, nova, sem goma, sem repara-
ções, com ligeiros pontos de óxido em 3 selos, com boa cor, em denteado 11 ¾, com exceção selo 
de 75 reis em denteado 12 ¾ e selo de 200 reis em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 362.00.

70.00

397 F  1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF33a, 100 reis, castanho s/ amarelo, papel por-
celana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. MB. Valor de catálogo € 230.00.

60.00
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398 F / 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF39, 10 reis, verde-amarelo, papel levemente pon-
tinhado, denteado 11 ¾. Lote composto por selo novo, sem goma, sem defeitos nem repa-
rações, NÃO DENTEADO + selo novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, COM O VAOR E LEGENDA INVERTIDOS. B e R.

30.00

399 / 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF40/41 e 47, 15 reis castanho, 20 reis, violeta e 
150 reis, bistre s/ amarelo. Lote composto por 3 tiras de 4 selos, bordo inferior, com inscrição 
impressa a preto nas margens “CABO VERDE”. Exemplares novos, com goma original sem 
charneira nos selos centrais e com charneira nos selos laterais, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 138.00.

35.00

400 F FRG 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 47/49, 150, 200 e 300 reis. Exemplares novos, sobre 
fragmento de folha de álbum, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga “SPE-
CIMEN” a violeta, aplicado pelas entidades postais do Natal nos selos remetidos pela UPU. MR.

50.00

401 F / 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF60, 400 s/ 40 reis, castanho, papel porcelana. 
Lote com dois exemplares novos, um em denteado 12 ¾, sem goma e outro em denteado 
13 ½ com goma original e charneira, ambos sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

402 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF63b, 65 s/ 100 reis, castanho s/ 
castanho-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo II. Exemplar novo, com goma original 
e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB. Valor de catálogo € 50.00.

20.00

403 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Lote com dois selos com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor: MF63b, 65 s/ 100 reis, castanho s/ 
amarelo, papel porcelana, denteado 12 ¾ + MF66a, 115 s/ 150 reis, carmim s/ rosa, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Valor de catálogo € 140.00.

35.00

404 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF64a, 115 s/ 5 reis, amarelo, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

405 F /() 1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF65a, 65b e 65c, 50 s/ 65 reis, azul-
-cinzento, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com 3 exemplares novos, com 
goma original e não original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
variedades do “5” fendido, tipos I, II e III. MB. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

406 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF66, 115 s/ 150 reis, carmim s/ rosa, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com a SOBRECARGA DESLOCADA. Não catalogado.

30.00

407 F () 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF70, 400 s/ 300 reis, azul s/ laranja, papel 
porcelana, denteado 11 ¾ + MF72, 400 s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 11 ¾. Exempla-
res novos, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga 
horizontal “SPECIMEN”, a violeta. Inutilização para oferta a entidades oficiais e particulares.

25.00
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408 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. N>ovas cores e valores. MF 77/84. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

409 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF78, carmim-rosa, papel levemen-
te pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com o VALOR E LEGENDA INVERTIDOS. Não catalogado.

15.00

410 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF84, 400 reis, azul s/ amarelo, pa-
pel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Quadra, bordo de folha, nova, com goma original 
sem charneira, ligeiramente espelhada como é normal, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 144.00.

35.00

411 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote 
composto por selo isolado MF88, 10 reis, verde-amarelo, com goma original e charneira e 
SOBRECARGA INVERTIDA + par horizontal MF91, 25 reis, carmim, goma original e charnei-
ra, com pontos de óxido no verso e com a SOBRECARGA DESLOCADA.

15.00

412 F  1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF89, 15 
reis, verde, papel amarelado, levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal, canto 
superior esquerdo de folha, novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA deslocada no primeiro selo.

15.00

413 F () 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 
94/96 e 98/100, 100, 115, 130, 400, 500 e 700 reis. Exemplares novos, com goma não origi-
nal, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga horizontal “SPECIMEN”, 
a violeta. Inutilização para oferta a entidades oficiais e particulares.

60.00

414 F  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 111/112, 400 reis, azul 
e preto + 500 reis, castanho e sépia. Lote com 2 blocos com 8 selos cada (4x2), goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 144.00.

35.00

415 F  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF112, 500 reis, 
castanho e sépia, papel porcelana, denteado 14x15. Exemplar novo, bordo esquerdo de 
folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM 
DENTEADO HORIZONTAL DESLOCADO. Muito raros os erros nesta emissão.

15.00

416 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a índia, com sobrecarga RE-
PUBLICA e sobretaxa, sobre selos de Macau. MF84, 1c s/ 2 avos, violeta, papel pontinhado, 
denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, com goma original e muito leve charneira, sem 
defeitos nem reparações, COM DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA “2 AVOS”. Não catalogado.

40.00

417 F  1914 – Ceres. Lote composto por par vertical de selos de ¼ c, sépia, papel porcelana, MF137 
+ selo isolado de 2c, carmim, papel liso, MF141a. Exemplares novos, sem goma, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor, NÃO DENTEADOS.

15.00

418 F  1914 – Ceres. MF138, ½c, preto, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Quadra, canto infe-
rior esquerdo de folha, nova, com goma original e charneira, sem reparações e ligeiros pontos de 
óxido, com boa cor, COM DUPLO DENTEADO. Não catalogado neste tipo de papel e denteado.

30.00

419 F / 1920/21 – Ceres. MF139a, 1c, verde-amarelo, papel liso, denteado 15x14. Quadra com selos 
novos, com goma original, com charneira apenas num selo, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor me COM DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR E DA LEGENDA. Não catalogado.

25.00

420 F  1921 – Ceres. MF148a, 20c, verde-claro, papel liso, denteado 12x11 ½. Par horizontal, novo, 
com goma original e charneira, sem reparações, com um canto curto, com boa cor e com 
DUPLO DENTEADO PARCIAL.

15.00

421 F /() 1913/14 – D. Carlos I, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. MF 153/154. Série 
completa, nova, em denteado 11 ¾, com goma não original, sem defeitos nem reparações + selo 
MF154a, 75 reis, novo, sem goma, com a variedade “REP UBLICA”. Valor de catálogo € 149.00.

35.00

422 F  1915 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. MF 155/58 + 155b/156b. Séries completas novas em denteados 12 ¾ e 13 ½, papel porce-
lana. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações (exceto selo 
MF156, com um canto curto), com boa cor  e relevo. R. Valor de catálogo € 377,50.

90.00

423 F  1915 – D. Luís I, fita direita + D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com 
sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote com 6 selos de 130 s/ 100 reis, 115 s/ 25 
reis, 115 s/ 150 reis, 130 s/ 75 reis, 130 s/ 80 reis e 130 s/ 200 reis, MF158, 160a, 161a, 162a, 
163 e 164a. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga 
horizontal a violeta “SPECIMEN”. Inutilização para oferta a entidades oficiais e particulares.

50.00

424 F  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLI-
CA” da Casa da Moeda. MF 159/161. Série completa, nova, papel porcelana, em denteado 
11 ¾, sem reparações, com ligeiro óxido no 1.º selo, com boa cor. Valor de catálogo € 135.50.

35.00

425 F  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLI-
CA da Casa da Moeda. Lote com três selos novos, sem goma: MF160a, 115 s/ 25 reis, papel 
porcelana, denteado 12 ¾ + MF162a, 130 s/ 75 reis, carmim, papel porcelana, denteado 13 
½ + MF161, 130 s/150 reis, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplares sem reparações 
com um canto curto no selo MF162a, com sobrecarga “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas 
entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

40.00

426 F  1921 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Selos de 1913 com 
sobretaxa tipografada localmente sobre selos de África. MF 165, 2c s/ 15c s/ 150 reis, bistre. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga 
“SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remeti-
dos pela União Postal Universal. MR.

20.00
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427 F  1921 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobretaxa e 
nova sobretaxa, tipografada localmente, sobre selos de Macau. MF166A, 4c s/ 10c s/ 16 
avos, castanho-amarelo, papel pontinhado vertical, dentado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar 
novo, assinado no verso, com goma original e leve charneira, sem reparações e com um leve 
ponto de óxido. Valor de catálogo € 400.00.

90.00

428 F  1921 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente. MF167, 6c s/ 100 
reis, azul s/ azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par vertical, canto direito 
inferior de folha, novo, com goma original sem charneira, sem reparações com afloramento 
de óxido apenas nas margens, com boa cor, e com variedade “BARRA GROSSA” no bar-
ramento do 2.º selo. NÃO CATALOGADA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00

429 F / 1921 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente. MF167 + 167a, 6c 
s/ 100 reis, azul s/ azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Dois exemplares no-
vos, sem defeitos nem reparações e boa cor, um deles com goma original e charneira e outro 
sem goma com a variedade “U” de “REPUBLICA” sem acento. Valor de catálogo € 45.50.

20.00

430 F  1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga, tipografada localmente. 
MF168b + 169c + 170a. Série completa, nova, em papel liso, denteado 15x14, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com todos os selos com 
SOBRECARGA E SOBRETAXA INVERTIDAS. Valor de catálogo € 90.00.

30.00

431 F  1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga e sobretaxa tipogra-
fadas localmente. MF 168/169, ¼ c s/ 0$01 e ½ c s/ 0$01, papel liso, denteado 15x14. 
Exemplares novos, sem goma, sem reparações e com defeito no denteado do 1.º selo, com 
sobrecarga “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos 
selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

30.00

432 F  1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga, tipografada localmente. 
MF169, ½ c s/ 1c, verde, papel liso, denteado 15x14. Exemplar novo, sem goma, sem repa-
rações, com ligeiro ponto de óxido, boa cor e com a IMPRESSÃO DESLOCADA DA TAXA 
PRIMITIVA. Não catalogado.

15.00

433 F / 1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga, tipografada localmente. 
MF169 + MF169a + MF169b, ½ c s/ 1c, verde, papel liso + Lote composto por selo isolado 
novo, com goma original e charneira, com a variedade “1” GROSSO + par novo, com goma 
original sem charneira, com variedade “1” e “2” nivelados em “½“ no 2.º selo. Exemplares 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 61,50.

20.00

434 F  1922 – Ceres. Novas cores e valores. MF171a, 3c, amarelo-laranja, papel liso médio, dentea-
do 15x14. Par horizontal, novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e COM DUPLA INPRESSÃO DO VALOR E LEGENDA. Não catalogado.

25.00

428431430427426

429425424423422421

418

420419417414410

416

415413412411409408



46

435 F  1922 – Ceres. Novas cores e valores. MF179, 60c, azul escuro, papel liso, denteado 12x11 
½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor e 
com DUPLA IMPRESSÃO da legenda “CABO VERDE”. Não catalogado.

20.00

436 F /() 1922 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF185e + MF185f + MF185g, $04 s/ 130 reis s/ 80 reis, denteado 11 ¾. Lote com 3 selos 
isolados, novos, sem goma ou com goma não original, sem reparações, um deles com “$” 
pequeno, outro com “$” partido (faltam as pontas superiores) e outro com a SOBRECARGA 
INVERTIDA. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

437 F  1922 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF185 + MF186. Lote com 3 pares horizontais, novos, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, um deles MF185a, $04 s/ 130 reis s/ 80 reis, den-
teado 13 ½, incluindo um selo com “$” pequeno + outro em denteado 11 ¾ também incluindo 
um selo com “$” pequeno, MF185e, e um terceiro MF186a, $04 s/ 130 reis s/ 200 reis em 
denteado 13 ½, incluindo um selo com “$” pequeno. Valor de catálogo € 138,50.

35.00

438 F  1925 – D. Carlos I, tipo JORNAES. Selos de 1902, sobretaxados, com nova sobretaxa, ti-
pografada localmente. MF187b + MF187c, 40c s/ 400 reis s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, 
denteado 13 ½. Bloco com 6 selos (3x3) novos, com goma original sem charneira, sem 
reparações, com muito ligeiro óxido no verso, com boa cor e com 3 selos com a variedade 
“BARRAS AFASTADAS”, todas com o afastamento de 3,5mm, contrariando a versão do ca-
tálogo especializado qua afirma existirem apenas dois selos com barras afastadas em cada 
folha, um com 3,5mm na posição 187 e outro com 4,8mm na posição 188.

50.00

439 F « 1926 – Ceres. Novas cores e valores. MF197, 20E, verde-azul claro, papel lustrado espesso, 
denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem reparações e 
um dente curto, com REPINTE DA TAXA E VALOR.

40.00

440 F PRV 1934 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. Lote com 8 quadras de provas de cor em verde-
-esmeralda, castanho, preto, laranja-vermelho, verde-azul, sépia, cinzento e azul-claro, não 
denteadas, em papel pontinhado muito fino (não aprovado), sem impressão do valor. MB e MR.

100.00

441 F /8 1948 – Império Colonial Português e Ceres, papel filigranado, com sobretaxa. Lote composto 
por dois selos: MF239, $10 s/ 30c lilás, novo, com goma original e leve charneira, com a SO-
BRETAXA INVERTIDA + MF240, $25 s/ 40c, laranja-vermelho, usado, com o VALOR “$25” 
OMISSO, não catalogado.

25.00

442 F / 1948 – Império Colonial Português e Ceres, papel filigranado, com sobretaxa, tipografada 
localmente. Lote com dois selos: MF239, $10 s/ 30c, lilás, novo, com goma original sem 
charneira, “SEM TRAÇO” antes de “$10” + MF240, $25 s/ 40c, laranja-vermelho, novo, sem 
goma, com “5” bandeira curta e “2” partido. Exemplares sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com “as variedades” não catalogadas.

25.00

443 F  1961 – Escudos de Armas de Cabo Verde. MF292, policromo (Cidade da Praia), papel es-
malte, denteado 13 ½. Par horizontal, bordo lateral de folha, novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a cor de fundo impressa para 
além da moldura e sobre a fita do escudo de armas. Não catalogado.

20.00

444 F  1939 – Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 
NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho avermelhado, papel liso, denteado 13 ½. 
Par horizontal, novo, assinado no verso, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 420.00.

110.00

445 F () 1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 
POR 16/20. Lote com 5 selos, fecho de série, novos, com goma não original, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com sobrecarga horizontal “SPECIMEN”, a violeta. Inutiliza-
ção para oferta a entidades oficiais e particulares.

50.00

446 F  1921 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. MF21, 23, 25/29, ½ c, 2c, 5c, 6c, 10c, 
13c e 20c. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
sobrecarga “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos 
selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

75.00

447 F  1958 – Imposto Postal. Rainha Santa Isabel, com sobretaxa. MF IP6, $50 s/ 1$00, castanho-
-vermelho, papel esmalte, denteado 11 ½ de linha. Quadra, nova, bordo inferior de folha, com 
goma original sem charneira, sem reparações, com goma parcialmente espelhada e com 
pontos de óxido, com variedade “BARRAS JUNTAS” no 3.º selo. Variedade não catalogada. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

448  1967/1971 – Imposto Postal. Selos fiscais de “Especialidades Farmacêuticas”, com sobre-
taxa. MF12/13 + MF14/15 + MF16/17 + MF18/21. Lote composto pelas 4 séries completas, 
a primeira em pares horizontais e as restantes em selos isolados, novas, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 154.50.

40.00

449 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. EMITIDOS MAS NÃO CIRCULADOS. MF ENC1, 115 s/ 150 
reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾ + ENC MF3, 130 s/ 200 reis, azul s/ 
azul, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplares novos, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

450 F () 1938 – Império Colonial Português. NÃO EMITIDOS. MF NE1, 2E, lilás-vermelho, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma não original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, pertencente à folha de 100 selos do arquivo da Bradbury Wilkinson 
& Co, Ltd de Londres. MB e MR.

400.00
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     Guiné

451 F 8 1879/1882 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ”, pequena. NÃO EMITI-
DOS. MF2, 10 reis, amarelo-laranja, papel liso, fino, denteado 12 ¾, irregular, normal nestes 
selos. Exemplar usado, assinado a lápis no verso, sem reparações, com muito ligeiro adel-
gaçamento, com boa cor, obliterado com carimbo mudo de circunferências concêntricas. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.600.00.

350.00

452 F  1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. NÃO EMITI-
DOS. MF3, 20 reis, bistre, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, como 
emitidos, sem reparações com irregularidades no denteado normais nestes selos em papel 
fino, com aderências e manchas castanhas no verso, com boa cor. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

453 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. NÃO EMITIDOS. MF3, 
20 reis, bistre, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem reparações, 
com irregularidades no denteado, normas neste tipo de selos em papel fino, com um adelgaçamento, 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 600.00..

100.00

454 F  1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. NÃO EMITI-
DOS. MF7, 100 reis, lilás malva, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, assinado 
no verso, sem goma como emitidos, com uma pequena reparação num canto, com irregula-
ridades no denteado, normais neste tipo de selo em papel fino, com boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 500.00.

100.00

455 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. NÃO EMITI-
DOS. MF7, 100 reis, lilás malva, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, com ano-
tações a lápis no verso, sem defeitos nem reparações, com irregularidades no denteado nor-
mais neste tipo de selo, com boa cor, obliterado com carimbo mudo de círculos concêntricos. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 400.00.

80.00

456 F 8 1879/1882 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ”, pequena. NÃO EMITI-
DOS. MF8, 200 reis, laranja, papel liso, fino, denteado 12 ¾, irregular, normal nestes selos. 
Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado 
de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00
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457 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. NÃO EMITI-
DOS. MF8, 200 reis, laranja, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no 
verso, sem defeitos nem reparações, com irregularidades no denteado, normais neste tio de 
selos em papel fino. com boa cor, obliterado com carimbo mudo de círculos concêntricos. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

458 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. NÃO EMITIDOS. 
MF9, 300 reis, chocolate, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, com anotações 
no verso, sem reparações, com irregularidades no denteado, normais neste tipo de selos em 
papel fino, um canto curto e um pequeno corte na margem superior, com boa cor, obliterado 
com carimbo mudo de círculos concêntricos. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 1.000.00.

200.00

459 F  1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. NÃO EMITI-
DOS. MF9, 300 reis, castanho, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, assinado 
no verso, sem goma, como emitidos, sem reparações, com ligeiro adelgaçamento, boa cor 
e COM DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota.

300.00

460 F  1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ” grande. Novas cores. MF 22/23, 
40 reis, amarelo, denteado 12 ¾ + 50 reis, azul, denteado12 ¾. Exemplares novos, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLA SOBRECARGA. B e R.

40.00

461 F  1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. Lote com 
dois selos novos, papel liso, denteado 12 ¾, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
DUPLA SOBRECARGA: MF20, 20 reis, rosa + MF22, 40 reis, amarelo. Não catalogados.

40.00

462 F / 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Lote com dois 
selos novos, com a SOBRECARGA INVERTIDA: MF12, 20 reis, bistre, papel liso, denteado 
12 ¾, com goma original e charneira + MF16, 100 reis, lilás-malva, papel liso, denteado 12 
¾. Exemplares com denteado irregular, normal nestes selos.

40.00

463 F  1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINE” grande. MF16a, 100 reis, 
lilás-claro, papel liso, fino, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações “com È – acento grave”. Variedade não catalogada.

20.00

464 F R Reimpressões de 1885 * 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINÈ” 
grande. Novas cores. MF19, 10 reis, verde + MF23, 50 reis, azul. Lote com duas quadras 
de reimpressões de 1885, novas, papel espesso branco, denteado 13 ½, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

465 F / 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF20, 
20 reis, rosa, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Bloco com 8 selos (4x2), novos, com goma 
original sem charneira em 5 selos e com sinal de charneira em três selos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

40.00

466 F  1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF22, 
40 reis, amarelo, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO TOTAL. Não catalogada.

50.00

467 F R Reimpressões de 1885 * 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” 
grande. MF 10/18. Série completa de reimpressões de 1885, bordo direito de folha, papel liso 
branco médio, sem reparações e com leve óxido no par de 25 reis e 100 reis, com sobrecarga 
a preto “PROVA” pequena, aposta na horizontal. Valor de catálogo € 630.00.

125.00

468 F / 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Lote com 6 selos em 
papel liso, denteado 13 ½ (falta selo de 50 reis para série completa no denteado) dos valores 5, 
10, 20, 25, 40 e 100 reis, MF10a, 11, 12a, 13b, 14a e 16b. Exemplares sem defeitos nem repa-
rações, com exceção selo de 40 reis com canto curto, com boa cor. Valor de catálogo € 922.00.

200.00

469 F R Reimpressões de 1885 * 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINÈ” 
grande. MF 10/18. Série completa de reimpressões de 1885, papel espesso branco, dentea-
do 13 ½, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga horizon-
tal a preto “PROVA” pequena. Valor de catálogo € 315.00.

75.00

470 F R Reimpressões de 1885 * 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” 
grande. Novas cores. MF 19/23. Série completa de reimpressões de 1885, papel espesso 
branco, denteado 13 ½, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com sobrecarga horizontal a preto “PROVA” pequena. Valor de catálogo € 175.00.

40.00

471 F  1877/85 – Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINÉ” pequena + Coroa. Selos de 
Cabo Verde com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF 1/18. Folha com os selos tipo Coroa falsi-
ficados por François Fournier, retirada de um dos livros de fac-similes editados pela L’Union 
Philatélique de Géneve, com sobrecarga “FAUX”. B e R.

150.00

472 F PRV 1886 – D. Luís I. Lote com 10 provas de cor em pares horizontais, em preto, verde, rosa, 
violeta, castanho, azul, castanho-amarelo, lilás-cinzento e laranja (cores aprovadas para a 
emissão), todos com a taxa de 5 reis, papel porcelana, não denteadas, sem goma. Exempla-
res sem defeitos nem reparações, com boa cor. Conjunto muito raro e bonito.

400.00

473 F /() 1886 – D. Luís I. MF 24/33. Série completa, nova, papel porcelana, denteado 12 ¾, com ex-
ceção selos de 40 e 80 reis em denteado 13 ½, com goma original e charneira e 3 selos com 
goma não original, sem reparações e com ligeiros defeitos. Exemplares originais, com so-
brecarga “SPECIMEN” horizontal a preto, distribuídos com as reimpressões de 1905. B e R.

250.00
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474 F  1886 – D. Luís I. Lote de 7 selos, em denteado 12 ½, papel porcelana, das taxas de 20, 
100, 200 e 300 reis, todos com defeitos na goma e adelgaçamentos no local da charneira 
com sobrecarga SPECIMEN a preto na horizontal + 10, 20 e 200 reis, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com a sobrecarga a preto “SPECIMEN”, oblíqua no 
canto superior esquerdo. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

50.00

475 F / 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 47/61. Série completa, nova, com a maioria dos selos sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua a preto no 
canto superior esquerdo. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. B e MR.

200.00

476 F  1902 – D. Luís I, com sobretaxa. MF 62/71. Série completa de selos originais, novos, em 
papel porcelana, denteado 12 ¾, com exceção selos de 115 s/ 40 reis, 130 s/ 80 reis e 130 
s/ 100 reis em denteado 13 ½, sem goma, sem defeitos nem reparações, com exceção selo 
de 115 s/ 50 reis com falta de um canto, boa cor, e com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, 
tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos 
remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

250.00

477 F  1902 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa. MF84c, 115 s/ 2 ½ reis, castanho, papel 
liso, fino, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

40.00

478 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF 89/96. Série completa, nova, 
sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com sobrecarga “SPE-
CIMEN”, oblíqua a preto no canto superior esquerdo. Selos originais distribuídos com as 
reimpressões de 1905. B e MR.

125.00

479 F / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 
98/112. Série completa em quadras, nova, com goma original e sem goma, como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. As quadras com goma apresentam os dois pri-
meiros selos com charneira e os restantes sem charneira. Valor de catálogo € 266.60.

65.00

480 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF110, 
400 reis, azul s/ amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM A SOBRE-
CARGA DESLOCADA.

20.00

481 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLI-
CA e sobretaxa, sobre selos de Macau. MF123, 1c s/ 2 avos violeta, papel pontinhado, denteado 13 
½ a 16 de linha. Bloco com 9 selos (3x3), novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com “A” de “REPUBLICA” partido no 6.º selo. Variedade não catalogada.

40.00
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482 F / 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga RE-
PUBLICA e sobretaxa, sobre selos de Macau. MF123, 1c s/ 2 avos violeta, papel pontinhado, 
denteado 13 ½ a 16 de linha. Bloco com 9 selos (3x3), novo, com goma original sem charnei-
ra (dois selos com charneira), sem defeitos nem reparações, com boa cor e dois selos (5.º e 
6.º selos) com a variedade “DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR “2 AVOS” e com a variedade 
“A” de “REPUBLICA” partido. Variedades não catalogadas.

80.00

483 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga e so-
bretaxa, sobre selos de Macau. MF127a, 10c s/ 16 avos, castanho-amarelo, papel pontinhado 
leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com manchas 
no verso e COM A SOBRETAXA E SOBRECARGA INVERTIDAS. Valor de catálogo € 70.00.

30.00

484 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de Macau. MF127a, 10c s/ 16 avos, castanho amarelo, 
papel pontinhado, denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA E SOBRETAXA 
INVERTIDOS. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

485 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF138, 139a e 142, 75 reis, castanho + 
100 reis, azul s/ azul e 75 reis, carmim, com sobrecarga “PROVISORIO”. Exemplares novos, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com as SOBRECAR-
GAS INVERTIDAS. Apenas a sobrecarga invertida do selo de 100 está catalogada.

60.00

486 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF139a, 100 reis, azul s/ azul, papel 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Quadra nova, sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA, em todos os selos. Valor de 
catálogo € 480.00.

100.00

487 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF140, 200 reis, lilás s/ rosa, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, 
sem goma, como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM A SOBRE-
CARGA INVERTIDA. Não catalogada.

40.00

488 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO, e com nova sobrecarga 
REPUBLICA tipografada localmente. MF141, 15 reis, castanho, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Bloco com 16 selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.120.00.

150.00

489 F / 1914 – Ceres. Lote com 6 selos em papel liso, denteado 12x11 ½: MF143p, ¼ c, sépia, es-
trelas II/II + MF144f, ½ c, preto, estrelas II/IV + MF147i, 2c, carmim, estrelas I/IV + MF150d, 
7 ½ c, bistre, estrelas I/IV + MF151c, 8c, ardósia, estrelas I/II + MF153c, rosa-malva, estelas 
I/II. Valor de catálogo € 100.00.

35.00

490  1914 – Ceres. MF143b + 143e, ¼ c sépia, papel pontinhado horizontal, denteado 15x14. Tira 
horizontal com 5 selos, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com o denteado ligeiramente deslocado, com estrelas I/III no 1.º selo e I/I nos restan-
tes. Valor de catálogo € 40.00.

15.00

491  1914 – Ceres. MF143o, ¼ c, sépia escuro, papel liso, denteado 12x11 ½. Quadra, nova, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com LEGENDA 
E VALOR DESLOCADOS.

20.00

492 F  1914 – Ceres. MF148 + 148a, 2 ½ c violeta, papel porcelana médio, denteado 15x14. Par ho-
rizontal, bordo superior de folha, novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem 
reparações, boa cor e com estrelas II/I no 1.º selo e I/I no segundo selo. Valor de catálogo € 55.00.

20.00

493 F  1914 – Ceres. MF149d + 149e, 5c, azul-esverdeado, papel liso, denteado 12x11 ½. Par ho-
rizontal novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com estrelas III/II no primeiro selo. Valor de catálogo € 51.10.

20.00

494 F  1914 – Ceres. MF150 + 150a, 7 ½ c bistre, papel porcelana médio, denteado 15x14. Par 
horizontal, novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor 
e com estrelas I/I no 1.º selo e II/II no segundo selo. Valor de catálogo € 58.00.

20.00

495 F  1914 – Ceres. MF150c, 7 ½ c, bistre, papel liso, denteado 12x11 ½. Par horizontal, novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com estrelas II/III (não catalogado) no 1.º 
selo e I/II no 2.º selo. 

25.00

496 F () 1915 – D. Luís I, fita direita + D. Carlos I, tipo Diogo Neto + D. Carlos I, tipo Mouchon, com 
sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote composto por 7 selos novos, com goma 
não original, sem defeitos nem reparações, de 115 s/ 40 reis, 115 s/ 50 reis, 115 s/ 5 reis, 130 
s/ 150 reis, 130 s/ 200 reis, 130 s/ 300 reis e 50 reis (PROVISORIO), MF159, 160, 164a, 166, 
167, 168 e 171. Exemplares com sobrecarga horizontal a violeta “SPECIMEN”. Inutilização 
para oferta a entidades oficiais e particulares.

70.00

497 F  1915 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1905, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. MF171, 171a e 171c, 50 s/ 65 reis, azul-esverdeado, papel pontinhado leve, denteado 11 
¾. Três exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
um com “5” fendido, tipo I, outro com “5” fendido, tipo II e outro com “5” fendido, não catalogado.

45.00

498 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. 
MF173, 700 reis, violeta s/ amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Bloco com 
8 selos (4x2), novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 344.00.

50.00
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499  1920 – Ceres, com sobretaxa. MF 174/175. Série completa em quadras, novas, em papel liso, 
denteado 12x11 ½, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, tidos como FALSOS.

25.00

500  1920 – Ceres, com sobretaxa. MF 174/175. Série completa em blocos de 8 selos (4x2), nova, 
papel porcelana, denteado 15x14, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

501  1920 – Ceres, com sobretaxa. MF175a, $06 s/ ½ c, preto, papel porcelana, denteado 15x14. 
Par horizontal, novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com estrelas I/I no primeiro selo e III/I no 2.º selo. Valor de catálogo € 110.00.

35.00

502  1922 – Ceres. MF179, 4 ½ c, cinzento, papel liso, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com pronunciado 
“PLIÉ”. B e R.

15.00

503 F /() 1925 – Ceres. MF 192/200. Série completa, nova, com goma original e charneira (com exce-
ção selos de 1E e 20E com goma não original), sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 240.00.

60.00

504 F  1925 – Ceres. Novas cores e valores. MF198b, 5E, bistre, papel lustrado espesso, denteado 
12x11 ½, estrelas II/IV. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

505 () 1938 – Império Colonial Português. MF 223/240. Série completa em blocos de 9 selos (3x3), novos, 
com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 990.00.

140.00

506 () 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa em blocos de 
9 selos (3x3), novos, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 792.00.

110.00

507 F  1939 – Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 
NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho avermelhado, papel liso, denteado 13 ½. 
Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 840.00.

200.00
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508 F  1921 – Porteado. Emissão regular. Tipo de 1904, com valor em centavos. MF 29/38. Série 
incompleta, faltando selo de 13 centavos, azul e com dois selos de 3 centavos em tonali-
dades diferentes. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem reparações, com 
dois selos com leve óxido, com sobrecarga manual “SPECIMEN” na diagonal e preto. B e R.

125.00

509 F  1919 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada 
localmente. MF POR22, 20 reis, castanho-claro, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Quadra, 
canto inferior de folha, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogada.

30.00

510  1919 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada 
localmente. MF POR24, 50 reis, castanho-cinzento, papel pontinhado horizontal, denteado 
11 ¾. Folha completa, nova, sem goma com emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e COM SOBRECARGA INVERTIDA em todos os selos.. Não catalogado.

80.00

511 F  1919 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada local-
mente. MF POR27, 200 reis, carmim, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Par vertical, canto inferior 
esquerdo de folha, novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
SOBRECARGA INCOMPLETA no último selo, por ter sido impressa com a margem dobrada. B e MR.

25.00

512 F  1919 – Imposto Postal. Estampilha fiscal, com sobrecarga “TAXA DE GUERRA”. NÃO CA-
TALOGADO. Selo de 40 reis, castanho e bistre, papel liso, denteado 11 ½. Exemplar novo, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Não catalogado no 
Mundifil mas catalogado no Eládio dos Santos (ES176).

40.00

513 F  1919 – Imposto Postal. Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE 
GUERRA”. MF IP1/2 e 4, 10 reis, 50 reis e $05 s/ 60 reis. Três exemplares novos, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 510.00.

120.00

514 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP5, 15c azul (Efígie). Bloco com 
15 provas de cor, em vermelhão (cor aprovada para a emissão da Guiné), canto superior esquer-
do de folha, não denteadas, em papel liso fino, com impressão do valor e legenda “GUINÈ” em 
10 selos e sem valor e legendas em 5 valores, com sinalizações para futuras correções na chapa 
e inscrições marginais a vermelho “N.º 124103 / Overptg. correct for 434.410 stamps / +overs / 
Improve priting, etc. 26/?/25 / Type is slightly “boved”. MB e MR. Único exemplar possível.

175.00

515 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP6, 15c azul (Plano). Bloco 
com 15 provas de cor, em vermelhão (cor aprovada para a emissão da Guiné), bordo inferior 
de folha, não denteadas, em papel liso fino, com impressão do valor e legenda “GUINÈ” em 
6 selos e sem valor e legenda em 9 selos, com sinalizações para futuras correções na chapa 
e inscrições marginais a vermelho “N.º 124103 / Overptg. correct for / 434.410 stamps +overs 
/ Improve spacing. 24/2/25”. MB e MR. Único exemplar possível.

175.00

516 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP7, 15c azul (Monumento). 
Bloco com 15 provas de cor, em vermelhão (cor aprovada para a emissão da Guiné), canto 
inferior direito de folha, não denteadas, em papel liso fino, com impressão do valor e legenda 
“GUINÈ” em 6 selos e sem legenda e valor em 9 selos, com sinalizações para futuras corre-
ções na chapa e inscrições marginais a vermelho “N.º 124103 / Overptg. correct for / 434.410 
stamps / Improve were marked. 12/2/25”. MB e MR. Único exemplar possível.

175.00

517  1942 – Imposto Postal. Assistência (Formato pequeno). MF IP11, 50c, verde-oliva e preto, 
papel liso, fino, denteado 11 de linha. Folha completa com 20 selos, nova, sem goma como 
emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

35.00

518 F  1942 – Imposto Postal. Assistência (Formato pequeno). MF IP11a, 50c, amarelo e preto, 
papel liso, médio, denteado 11 de linha. Par horizontal, novo, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e SEM DENTEADO VERTICAL entre os selos.

20.00

519 F  1942 – Imposto Postal. Assistência (Formato pequeno). MF IP11a, 50c, amarelo e preto, papel liso, 
médio, denteado 11 de linha. Par horizontal, canto inferior esquerdo de folha, novo, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DENTEADO MUITO DESLOCADO.

20.00

520  1959 – Imposto Postal. Assistência (Formato pequeno). MF IP12, 30c, castanho e preto, papel 
liso, denteado 11 de linha. Folha completa com 20 selos, nova, sem goma como emitido, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor, COM DESLOCAÇÃO PROGRESSIVA DA COR CASTANHA.

30.00

521 F PRV 1967/68 – Imposto Postal. Assistência. Artesanato. MF IP22, 1$00. Quadra de provas de cor, 
nas cores aprovadas, em papel esmalte e amarelado, não denteadas, em bordo de folha. B e R.

20.00

522 PRV 1967/68 – Imposto Postal. Assistência. Artesanato. MF IP26, 10$00. Quadra com provas de cor, 
não denteadas, em papel esmalte já usado em outras provas, sem impressão da cor preta. B e R.

20.00

523 F PRV 1968 – Imposto Postal. Defesa. Lote com 3 provas progressivas, com acréscimo progressivo 
das várias cores, denteadas, em papel esmalte, sem impressão das legendas e valor. B e R.

15.00

524 F PRV 1968 – Imposto Postal. Defesa. Lote composto por duas provas de cor da taxa de $50, nas 
cores aprovadas, não denteadas, em papel esmalte, com deslocações nas impressões das 
cores + prova de cor, sem impressão da cor de fundo, denteada, em papel esmalte. B e R.

25.00

525 F PRV 1968 – Imposto Postal. Defesa. MF IP 30/30I. Série completa de provas de cor em pares 
horizontais, nas cores aprovadas, não denteadas, em papel esmalte. MB e R.

60.00

526 F PRV 1968 – Imposto Postal. Artesanato. NÃO EMITIDOS. MF NE2, 2$00 – Tocador de Bombolon. 
Par de provas de cor progressivas, sem impressão da cor azul, não denteada, em papel 
esmalte, sem goma, sem reparações e com adelgaçamento. MR.

25.00
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527 F  1919 – Porteado. Emissão regular, valor em reis, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada lo-
calmente. MF NE POR1, 60c, castanho-lilás, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 460.00.

100.00

528 F  1878 – Imposto do Selo * Armas do Reino. Estampilhas de Cabo Verde, com sobrecarga 
“GUINÉ PORTUGUEZA”. PB 1/25. Série incompleta (falta selo de 80 reis), nova, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 877.00.

200.00

529 F  1920 – Fiscais * Imposto do Selo. D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moe-
da e sobretaxa tipografada localmente. PB83B, $05 s/ 130 reis, castanho s/ amarelo, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com duas quadras, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, uma delas com a SOBRETAXA DESLOCADA. 
Valor de catálogo das estampilhas € 200.00.

50.00

     Índia

530 F  1877 – Coroa. MF49a, 10 reis, amarelo-laranja, papel fino, denteado 12 ¾. Bloco com 6 selos 
(3x2), novos, sem goma, sem reparações, dois selos com pequenas manchas, com boa cor. 
Valor de catálogo € 126.00.

25.00

531 F  1877 – Coroa. MF50b, 20 reis, bistre, papel fino, denteado 13 ½. Bloco com 6 selos (2x3), 
novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 102.00.

25.00

532 F  1877 – Coroa. MF51a, 25 reis, rosa, papel fino, denteado 13 ½. Tira horizontal de 3 selos, 
novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 63.00.

15.00
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533 F () 1877 – Coroa. MF52a, 40 reis, azul-escuro, papel fino, denteado 13 ½. Quadra com selos novos, 
goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 136.00.

30.00

534 F  1877 – Coroa. MF55, 200 reis, laranja, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com 
anotação a lápis no verso, sem goma, sem reparações e com denteado irregular, normal nos 
selos de papel fino, com um vinco, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DE COR. Não 
catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

535 F //() 1877 – Coroa. MF 45b/56a. Série completa, em papel liso fino e médio, denteado 13 ½, nova, 
com um selo sem goma, dois com goma original e charneira e restantes com goma não origi-
nal, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 304.00.

75.00

536 F  1877 – Coroa. MF48, 5 reis, preto, papel fino, denteado 12 ¾. Bloco com 8 selos (4x2), novos, 
sem goma, sem reparações, com defeito num selo, com boa cor. Valor de catálogo € 104.00.

25.00

537 F R Reimpressões de 1885 * 1877 – Coroa. MF 48/55. Série completa de reimpressões de 1885, 
papel branco espesso, denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 225.00.

55.00

538 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 57/61. Série completa de reim-
pressões de 1885, papel branco espesso, denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

539 F  1880/81 – Coroa. Novas cores. MF 57d/61c. Série completa, nova, em papel liso médio, denteado 
13 ½, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

540 F R Reimpressões de 1905 * 1877 – Coroa. MF49/54. Série incompleta (faltam 5 reis, 200 e 300 reis) 
de reimpressões de 1905, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com so-
brecarga a preto “SPECIMEN”, oblíqua no canto superior esquerdo. Valor de catálogo € 270.00.

65.00

541 F R Reimpressões de 1885 * 1880/81 – Coroa. Novas cores. MF 57/61. Série completa de reimpressões 
de 1885, denteado 13 ½, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
as reimpressões de 10 e 40 reis com a sobrecarga “PROVA” pequena. Valor de catálogo € 170.00.

35.00

542 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF62, 5 s/ 10 reis preto, tipo II, sobre-
carga A, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma, com 
corte horizontal reparado, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

80.00

543 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF62a, 5 s/ 10 reis preto, tipo IA, 
sobrecarga A, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, assinado 
no verso, com anotações a lápis, com goma não original, sem defeitos nem reparações, COM 
DUPLO DENTEADO ESQUERDO, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

544 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF62d, 5 s/ 10 reis preto, tipo IIB, sobre-
carga A, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor com DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO, obliterado com carimbo de 
barras “K “ de Quepém. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

150.00

545 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF62d, 5 s/ 10 reis, preto, tipo IIB, 
sobrecarga A, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Lote composto por 4 
exemplares isolados e um par horizontal, usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e obliterados com carimbos numéricos de barras, batidas a preto “1 – PANGIM”, “2 – MAPU-
ÇA”, “3 – BICHOLIM”, “4 – PONDÁ” e “5 – MARGÃO”. B e R.

50.00

546 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo ID. MF62f, 5 s/ 10 reis, preto, papel azula-
do, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com filigrana R. L.

25.00

547 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF62f, 5 s/ 10 reis, preto, tipo ID, 
sobrecarga A, papel azulado fino, com filigrana, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Bloco co0m 
9 selos novos (3x3), sem goma, sem defeitos nem reparações ( apenas um selo com ligeiro 
defeito), com boa cor. Ex-Roger Lawson.

75.00

548 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF62f, 5 s/ 10 reis, preto, tipo ID, sobrecarga 
A, papel azulado fino, com filigrana, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Par vertical, novo, com goma 
original sem charneira no selo inferior e com charneira no selo superior, sem defeitos nem repara-
ções, com denteado vertical  deslocado e SEM DENTEADO HORIZONTAL entre os dois selos. B e R.

50.00

549 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF62h, 5 s/ 10 reis, preto, tipo III, sobre-
carga A, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, com goma original 
e charneira, sem reparações e com um ponto de óxido, boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

35.00

550 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF62j, 5 s/ 10 reis, preto, tipo IIIB, 
sobrecarga A, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

551 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo IIA. MF63a, 5 s/ 15 reis, rosa, papel azu-
lado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Bloco com 6 selos novos (3x2), canto superior 
esquerdo de folha, com goma original sem charneira em 4 selos e com charneira em 2 selos, 
sem reparações, com ligeiras aflorações de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 166.00.

40.00

552  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF63a, 5 s/ 15 reis, rosa-vermelho, tipo IIA, 
sobrecarga A, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Quadra, nova, com goma original 
sem charneira, sem reparações e com pequena aderência no 3.º selo, com boa cor, SEM DENTEADO 
HORIZONTAL no bordo superior e entre as duas filas de selos. Não catalogado. Ex-Roger Lawson.

75.00
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553 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF63a, 5 s/ 15 reis, rosa-vermelho, tipo 
IIA, sobrecarga A, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA SOBRETAXA a preto. Não catalogado.

35.00

554 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF63a, 5 s/ 15 reis, rosa-vermelho, tipo 
IIA, sobrecarga A, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Lote com dois exemplares 
novos, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um deles com charneira 
e NÃO DENTEADO e outro sem charneira e DUPLA SOBRETAXA. Não catalogados.

35.00

555 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF63a, 5 s/ 15 reis, rosa-vermelho, 
tipo IIA, sobrecarga A, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Quadra, nova, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e SEM DENTEADO 
VERTICAL entre os selos do 1.º par. Ex-Roger Lawson.

60.00

556 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF63e, 5 s/ 15 reis, rosa-vermelho, 
tipo IIA, sobrecarga B, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Quadra, usada, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor obliterada com carimbo de barras literal, batido a 
preto “J – CHINCHINIM”. MB e MR. Ex-Roger Lawson.

60.00

557 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF63e, 5 s/ 15 reis, rosa-vermelho, tipo 
IIA, sobrecarga B, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Bloco horizontal com 45 
selos novos (9x5), com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, COM OMISSÃO DE DENTEADOS VERTICAL OU HORIZONTAL, total ou parcial em alguns 
selos, com filigrana HODGKINSON na parte superior do bloco. MB e MR. Ex-Roger Lawson.

400.00

558 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF64c, 5 s/ 20 reis, vermelho, tipo ID, 
sobrecarga A, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Quadra, nova, com goma 
original e charneira no par superior, sem charneira no par inferior, sem reparações, com um 
leve vinco vertical, com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA no par inferior. MB e MR. 
Ex-Roger Lawson. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00
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559 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF64c, 5 s/ 20 reis, vermelho, tipo ID, so-
brecarga A, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Quadra, nova, com goma original e 
charneira em 3 selos, sem charneira em um selo, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
DUPLO DENTEADO VERTICAL E HORIZONTAL. Não catalogado. MB e MR. Ex-Roger Lawson.

100.00

560 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF64k, 5 s/ 20 reis, vermelho, tipo ID, 
sobrecarga B, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Par horizontal, novo, com 
goma original e charneira, sem reparações, com um pequeno adelgaçamento na margem, 
com posto de óxido, com boa cor, com SOBRETAXA OMISSA no segundo selo. Não catalo-
gado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

561 / 1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF64k, 5 s/ 20 reis, vermelho, tipo ID, 
sobrecarga B, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Bloco horizontal com 50 
selos (10x5), novo, com goma original sem charneira, com exceção de 4 selos com charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 500.00.

150.00

562 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF64i, 5 s/ 20 reis, vermelho, tipo IIB, 
sobrecarga B, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Quadra, nova, assinada no 
verso, com goma original e charneira, sem reparações, com dois leves vincos verticais, com 
boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO no 4.º selo. MB e MR. Ex-Roger Lawson. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 824.00.

250.00

563 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF64o, 5 s/ 20 reis, vermelho, tipo 
II, sobrecarga C, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com marca de correio de Damão (13). 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.300.00.

325.00

564 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. MF64p, 5 s/ 20 reis, laranja-vermelho, tipo IA, 
sobrecarga C, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, assinado a lápis 
no verso, sem reparações, com afloramentos de óxido, com boa cor, obliterado com carimbo numé-
rico da Índia Inglesa. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 700.00.

175.00

565 F  1881 – Nativos, com sobretaxa, tipografada localmente. Valores em moeda local. MF65d. 1 ½ reis 
s/ 20 reis, tipo IA, carmim-tijolo, papel fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, sem 
goma, sem reparações, com um pequeno corte na margem inferior, fora do quadro de impressão, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 350.00.

110.00

566 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa, tipografada localmente. Valores em moeda local. MF65k. 1 ½ 
reis s/ 20 reis, tipo IIIB, carmim, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar 
usado, com aderências no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com 
carimbo retangular de barras nominativo “DIU”. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 270.00.

70.00

567 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa, tipografada localmente. Valores em moeda local. MF65b. 1 ½ 
reis s/ 20 reis, tipo I, carmim-tijolo, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar 
usado, assinado no verso sem reparações, com leve adelgaçamento, com boa cor, obliterado 
com carimbo numérico de barras “5 – MARGÃO”. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 550.00.

140.00

568 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa, tipografada localmente. Valores em moeda local. MF65d. 
1 ½ reis s/ 20 reis, tipo IA, laranja-vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo 
numérico de barras “1 – PANGIM”. Valor de catálogo € 320.00.

80.00

569 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa, tipografada localmente. Valores em moeda local. MF65e. 1 ½ 
reis s/ 20 reis, tipo IIA, vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo numérico de 
barras “2 – MAPUÇA”. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

570 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. MF65f, 1 ½ s/ 20 reis, vermelho, 
tipo IIB, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar usado, sem repara-
ções, com alguma sujidade, com boa cor, obliterado com carimbo de dupla oval “CORREIO / 
2 AGO 81 / NOVA GOA”. Valor de catálogo € 200.00

40.00

571 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa, tipografada localmente. Valores em moeda local. MF65f. 
1 ½ reis s/ 20 reis, tipo IIB, vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. 
Exemplar usado, assinado no verso, sem reparações, com um vinco num canto, com boa cor, 
obliterado com carimbo circula datado “NOVA GOA / AO 15 82”. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

572 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa, tipografada localmente. Valores em moeda local. MF65g. 1 ½ 
reis s/ 20 reis, tipo IIB, vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exem-
plar usado, sem reparações, com leves vincos em dois cantos, com boa cor e SOBRETAXA 
INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 550.00.

140.00

573 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa, tipografada localmente. Valores em moeda local. MF65i. 1 ½ 
reis s/ 20 reis, tipo ID, vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exem-
plar usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

574 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. Lote com 3 selos novos, sem 
goma, papel liso fino ou médio, denteado 12 ¾: MF66a, 1 ½ reis s/ 5 reis, preto, com varieda-
de “1” deitado em vez de “traço de fração” + MF67a, 1 ½ reis s/ 10 reis, verde, com variedade 
“1” deitado em vez de “traço de fração” + MF66b, 1 ½ reis s/ 10 reis, verde, com sobretaxa 
manual. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 100.00.

30.00
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575 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente. MF68 + MF68a, 1 ½ reis s/ 20 reis, 
papel liso médio. Lote com dois exemplares em denteado 12 ¾ e 13 ½, novos, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 88.00.

25.00

576 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF68, 1 ½ reis s/ 20 reis, bistre, 
papel liso médio, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emi-
tidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a variedade “1” e “2” de “½” afastados 
(3mm). Variedades não catalogadas. Valor de catálogo sem variedades € 1.232.00.

300.00

577 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente. MF73a, 4 ½ reis s/ 20 reis, bistre, 
papel liso médio, denteado 13 ½. Quadra, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com “½” DESCIDO no 3.º selo. Variedade não catalogada.

30.00

578 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente. MF73a, 4 ½ reis s/ 100 reis, lilás-
-cinzento, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com sobrecarga manual. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

579 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF76a, 6 reis s/ 10 reis, amarelo-
-laranja, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

580 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF81a, 6 reis s/ 40 reis, azul-es-
curo, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

60.00

581 F 8 1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF83a, 6 reis s/ 50 reis, verde-azul, papel 
liso fino, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com denteado irregular normal nos selos em papel fino, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

582 F () 1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF84a, 6 reis s/ 50 reis, azul-es-
curo, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 185.00.

55.00

583 F 8 1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF85a, 1T s/ 10 reis, verde-ama-
relo, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar usado, assinado no verso, sem reparações 
e com ligeiro adelgaçamento, com boa cor, obliterado com carimbo numérico de barras “1 
– PANGIM”. Valor de catálogo € 330.00.

80.00

584 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF86a, 1T s/ 20 reis, bistre, papel 
liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emitido, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 155.00.

50.00

585 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF88b, 1T s/ 25 reis, violeta, pa-
pel liso fino, denteado 13 ½, com variedade “1” GROSSO. Exemplar novo, sem goma como 
emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 52.00.

15.00
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586 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF89a, 1T s/ 40 reis, azul-escuro, 
papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 125.00.

35.00

587 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF91, 1T s/ 50 reis, azul, papel 
liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 75.00.

25.00

588 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF91b, 1T s/ 50 reis, azul-escuro, 
papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 138.00.

40.00

589 F 8 1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF93a, 1T s/ 200 reis, laranja, 
papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, obliterado com carimbo de barras literais “J – CHINCHINIM” . Valor de catálogo € 110.00.

35.00

590 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF96a, 2T s/ 40 reis, azul-escuro, 
papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 92.00.

30.00

591 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF97, 2T s/ 40 reis, amarelo, pa-
pel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 92.00.

30.00

592 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF98b, 2T s/ 50 reis, verde-azul, 
papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, com 
denteado irregular, normal nos selos em papel fino, com boa cor. Valor de catálogo € 65.00.

20.00

593 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF101, 2T s/ 200 reis, laranja, pa-
pel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, com 
denteado irregular, normal nos selos em papel fino, com boa cor. Valor de catálogo € 125.00.

35.00

594 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF102, 2T s/ 300 reis, castanho-
-amarelo, papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 105.00.

35.00

595 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente. MF103, 4T s/ 10 reis, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 58.00.

20.00

596 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF105a, 4T s/ 200 reis, laranja, 
papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações 
e com leve adelgaçamento, com boa cor. Valor de catálogo € 132.00.

30.00

597 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF108a, 8T s/ 40 reis, azul-es-
curo, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como 
emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 138.00.

45.00

598 F () 1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF109a, 8T s/ 100 reis, lilás-cin-
zento, papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 110.00.

35.00

599 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF110a, 8T s/ 200 reis, laranja, 
papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 92.00.

30.00

600 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF111, 8T s/ 300 reis, castanho-
-amarelo, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 110.00.

35.00

601  1877/83 – Coroa + Coroa. Novas cores + Coroa, com sobretaxa. MF 48/55 + MF 57/61 + MF 66/111. 
Cinco folhas com os selos tipo Coroa, carimbos e sobretaxas falsificados por François Fournier, 
retiradas de um dos livros de fac-similes editados pela L’Union Philatélique de Géneve. B e R.

400.00

602  1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF115h, 1 ½ reis, preto, papel liso médio, denteado 
13 ½, tipo II. Folha completa com 28 selos, novos, sem goma, sem reparações, com ligeiros 
defeitos em dois selos, boa cor, com variedade “1” GROSSO em “½“ na posição 15 e “traço 
fração” partido na posição 22. 

35.00

603 F / 1882 – Coroa. Valores em moeda local. Lote composto por dois selos de 1 ½ reis, preto, 
papel liso, tipo I, com “RÉIS”, MF115b, não denteados + selo de 6 reis, verde, papel liso, tipo 
I, com “RÉIS”, MF117a, não denteado. Não catalogados.

25.00

604 F R Reimpressões de 1905 * 1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF 115/121. Série completa de reim-
pressões de 1905, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
sobrecarga a preto “SPECIMEN” oblíqua no canto superior esquerdo. Valor de catálogo € 315.00. 

75.00

605  1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF116d, 4 ½ reis, bistre esverdeado, papel liso mé-
dio, denteado 13 ½, tipo I. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem reparações, 
com denteado farpeado, boa cor, com a variedade “RÈIS” nas posições 13, 14, 21, 22, 23, 25 
e 26 e “RÉIS” nos restantes selos. Valor de catálogo € 196.00.

50.00

606  1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF117, 6 reis, verde, papel liso médio, denteado 12 
¾, tipo I. Folha completa com 28 selos, novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, com omissão da impressão do “E” de “REIS” nas posições 7 e “R” de “REIS” na 
posição 23. Valor de catálogo sem variedades € 70.00.

25.00
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607  1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF119, 2 tangas, azul-escuro, papel liso médio, den-
teado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações e 
boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

608  1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF119c, 2 tangas, azul, papel liso médio, denteado 
13 ½. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem reparações, com ligeiro óxido e 
boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

609 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 123a, 4 ½ reis s/ 40 reis, azul, tipo II, 
papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, sem reparações, com dois 
pequenos adelgaçamentos, com boa cor, obliterado com carimbo de barras a preto “2 – MA-
PUÇÁ”. Valor de catálogo € 75.00.

15.00

610 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 123d, 4 ½ reis s/ 40 reis, azul, tipo IIB, 
papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Dois exemplares novos, um com goma 
original e charneira e outro sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, o primeiro 
com repinte na sobretaxa. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

611 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 123d, 4 ½ reis s/ 40 reis, azul, tipo IIB, 
papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 75.00.

20.00

612 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local, aposta manualmente a preto. MF123d, 4 ½ 
s/ 40 reis, azul, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Tira vertical com 3 selos 
novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
DENTEADO OMISSO entre o 2.º e 3.º selos. Ex-Roger Lawson.

60.00

613 F « 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local, aposta manualmente a preto. MF124a, 
4 ½ reis s/ 100 reis, verde-escuro, papel espesso, tipo II + MF124b, 4 ½ reis s/ 110 reis, 
verde-escuro, papel avergoado, tipo II. Dos exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

614 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local, aposta manualmente a preto. MF124c, 4 
½ reis s/ 100 reis, verde, papel azulado fino, tipo IIB. Exemplar usado, sem reparações, com 
manchas de óxido, com boa cor e DUPLA SOBRETAXA PARCIAL. Não catalogado. Certifi-
cado de peritagem de J. Miranda da Mota.

300.00

615 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local, aposta manualmente a preto. MF126b, 6 reis s/ 
200 reis, amarelo, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha, tipo II. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo numérico de barras “1 – PAN-
GIM”. MB. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00

80.00

616 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local, aposta manualmente a preto. MF126c, 6 
reis s/ 200 reis, amarelo, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo IIB. Exem-
plar usado, com anotações a lápis, sem reparações, com um leve vinco, com boa cor, oblite-
rado com carimbo numérico de barras “5 – MARGÃO”, com data manuscrita “19-7-83”. MB. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 720.00

180.00
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617 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local, aposta manualmente a preto. MF126d, 6 
reis s/ 200 reis, amarelo, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo IIIB. Exem-
plar usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com 
carimbo numérico de barras “4 – PONDÁ”. MB e R. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 720.00.

180.00

618 F 8 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIIC. MF 127, 1 ½ reis, preto, papel azulado 
fino, não denteado. Tira horizontal com 3 selos usados, sem reparações, e com ligeiras man-
chas, com boa cor. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 330.00.

80.00

619 F 8 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIIC. MF128b, 6 reis, verde, papel azulado 
fino, não denteado. Exemplar usado, com boas margens, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, obliterado com carimbo circular datado de “MORMUGÃO / 31JL. / 8?”, e com 
IMPRESSÃO ALBINA DA TAXA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo € 800.00.

200.00

620 F  1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF129, 1 ½ reis, preto, papel azulado 
fino, não denteado. Exemplar novo, sem goma, com boas margens, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor, e com DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO. Não catalogado. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota.

300.00

621 F  1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF 129, 1 ½ reis, preto, papel azulado 
fino, denteado 12 ou 13 irregular. Bloco com 6 selos (3x2), bordo superior de folha, novos, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com DOIS 
SELOS SEM TRAÇO DE FRAÇÃO. MB. Valor de catálogo € 110.00.

25.00

622 F 8 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF130b, 4 ½ reis, verde-oliva, papel azulado 
fino, não denteado. Exemplar usado, com boas margens, sem reparações com dois leves vincos, 
com boa cor, obliterado com carimbo circular datado de “NOVA GOA / OC 12 / 85”, e com VALOR 
OMISSO. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 750.00.

200.00

623 F  1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF131d, 6 reis, verde, papel azulado 
fino, não denteado. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma, com boas margens, sem 
reparações, com um pequeno corte na margem esquerda fora do quadro de impressão, com 
boa cor, e com DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 500.00.

125.00

624 F  1886 – D. Luís I, fita direita. MF 132/138. Série completa, nova, sem goma, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, com exceção selo de 20 reis em denteado 13 ½, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com traço de 18mm a preto, com exceção selo de 5 reis com traço a 
vermelho. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

175.00

625 F  1886 – D. Luís I, fita direita. MF 132/138. Série completa, nova, com goma original e char-
neira, papel porcelana, denteado 12 ¾, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
sobrecarga “SPECIMEN” a preto e horizontal. Selos originais distribuídos com as reimpres-
sões de 1905. MB e MR.

175.00

626 F () 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF 133b, 4 ½ reis, bistre, papel porcelana, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 160.00.

40.00

627 F / 1895/96 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 139/146. Série completa, nova, em papel pon-
tinhado vertical, denteado 12 ¾. Exemplares com goma original e charneira com exceção 
selos de 1 ½ e 6 reis sem goma, sem reparações e com dois selos com ligeiros pontos de 
óxido no verso. Valor de catálogo € 101.70.

25.00

628 F  1900/03 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Lote com 4 selos nas cores lilás-claro, verde-azul, azul-
-escuro e carmim, novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, COM OS VALORES OMISSOS. B e R.

20.00

629 * 1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Sobrescrito circulado registado de Nova Goa para Bombaim 
(26.10.99) com selos de 6 reis castanho, MF157, 1Tg, verde-azul, MF159 e 2Tgs, azul, MF160. 

30.00

630 F 8 1900 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente, a preto. MF166d, 1 
½ s/ 2 Tgs, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, sobretaxa tipo III (1 com ponta curta) e com a SOBRETAXA 
INVERTIDA. Não catalogado neste tipo de sobretaxa. B e MR.

120.00

631 F R Reimpressões de 1905 * 1902 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobretaxa. Série incom-
pleta de reimpressões de 1905 (falta 5T s/ 4T, azul * D. Carlos I), com goma original e charneira, 
denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 240.00.

60.00

632 F R Reimpressões de 1905 * 1902 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com 
sobretaxa. Lote com 3 reimpressões de 1 real s/ 1Tgs, azul + 1 real s/ 6 reis verde + 2 ½ reis 
s/ 9 reis, lilás-malva, MF167, 174 e 176, com goma original e charneira, denteado 13 ½, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e sobrecarga a preto “SPECIMEN” oblíqua no canto 
superior esquerdo. Valor de catálogo € 180.00. 

45.00

633 F  1902 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Lote composto por 
9 selos de 2 ½ reis s/ 6 reis, MF169 + 2 ½ reis s/ 4Tgs, MF172a + 3 reis s/ 1Tg, MF170 (com 
canto curto) + 1 real s/ 6 reis, MF174 + 2 reis s/ 8 Tgs, MF175 + 3 reis s/ 4 ½ reis, MF177 + 
3 reis s/ 1Tg, MF178 e 5 Tgs s/ 4 Tgs, MF181a. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com sobrecarga “ULTRAMAR” a azul, aplicada pelo Ministério 
do Ultramar nos selos enviados pela UPU e destinados às coleções das diversas direções 
postais das colónias. MB e MR.

175.00
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634 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Lote com 5 selos, MF174/177 em denteado 
12 ¾ + MF181 em denteado 11 ¾. Exemplares novos, sem goma, sem reparações e um selo com 
canto curto, com boa cor, com a sobrecarga manual “SPECIMEN” a violeta, aplicado pelas entida-
des postais da Bechuanalândia no selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

75.00

635 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Lote com 3 selos de 2 reis s/ 8 Tgs, lilás, den-
teado 12 ¾ + 3 reis s/ 4 ½ reis, amarelo, denteado 12 ¾ e 3 reis s/ 1Tg, azul-claro, denteado 11 ¾, 
MF176/78. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, boa cor e com a sobre-
carga “SPECIMEN” a violeta, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da 
Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

45.00

636 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF177a, 3 reis s/ 4 ½ reis, amarelo, 
papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾. Quadra, nova, sem goma, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e com SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

637 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF180, 5Tgs s/ 2Tgs, papel pontinhado 
vertical, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com dois ou três leves 
pontos de óxido, com boa cor. B e MR. Valor de catálogo € 350.00.

100.00

638 F  1902 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 183/84. Série incompleta, 
falta selo de 6 reis, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobre-
carga “SPECIMEN” a violeta, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da 
Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

30.00

639 F / 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF189, 3 reis, azul, papel levemen-
te pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com 3 selos novos, com goma original, dois selos com 
sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, dois com a IMPRESSÃO DESLOCADA DA 
TAXA e outro SEM IMPRESSÃO DA TAXA. Não catalogados.

20.00

640 F  1902 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF189, 3 reis, azul, papel liso a levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, bordo superior de folha, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Não catalogado.

15.00

641 F / 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF190, 6 reis, verde, papel levemente pon-
tinhado, denteado 11 ¾. Lote composto por par horizontal, sem goma e SEM IMPRESSÃO DA TAXA 
+ exemplar isolado, com goma original e charneira, NÃO DENTEADO E COM A IMPRESSÃO DA 
TAXA DESLOCADA + exemplar isolado, com goma original e charneira e DENTEADO DESLOCADO.

20.00
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642 F PRV 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF190, 6 reis. Quadra, bordo de 
folha, de provas de cor em verde, não denteadas, em papel levemente pontinhado, sem 
impressão da taxa, com goma amarela. B e R.

30.00

643 F PRV 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF190, 6 reis. Folha completa com 
28 provas de cor em verde, não denteadas, em papel levemente pontinhado, sem impressão 
da taxa, com goma amarela. B e R.

200.00

644 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF200, 
1 real, cinzento, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, canto 
de folha, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, SEM 
IMPRESSÃO DO VALOR. Não catalogado.

15.00

645 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF201, 
1 ½ reis, ardósia, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Quadra, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM A SOBRECARGA 
INVERTIDA em todos os selos. Não catalogado.

30.00

646 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF201, 
1 ½ reis, ardósia, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com DUPLA SOBRE-
CARGA. Não catalogada.

15.00

647 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF206, 
6 reis, verde, papel levemente pontinhado. Quadra, canto superior direito de folha, nova, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, NÃO DENTEADA e com a IMPRESSÃO 
DESLOCADA da taxa. Não catalogado.

40.00

648 F / 1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901 perfurados “ao meio”, com sobre-
taxa tipografada localmente, sobretaxa tipo A. MF216, 1 ½ reis s/ 4 ½ reis, verde-amarelo, 
papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com 3 selos novos, um com perfuração 
deslocada, “traço de fração curto” e “I” de “REIS” subido, outro com sobretaxa e perfuração 
deslocada e “traço de fração vertical” à esquerda e “traço de fração curto” á direita (com leve 
óxido) e outro sem goma, com a SOBRETAXA INVERTIDA SEM PERFURAÇÃO AO MEIO 
(não catalogada). Valor de catálogo das variedades catalogadas € 250.00.

60.00

649 F / 1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901 perfurados “ao meio”, com sobre-
taxa tipografada localmente, sobretaxa tipo A. MF217, 1 ½ reis s/ 9 reis, lilás-malva, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote composto por: selo e meio, com goma original e 
charneira, com pequeno furo, SEM PERFURAÇÃO ao meio no selo completa e para horizon-
tal com papel vegetal no verso e com a SOBRETAXA INVERTIDA nos dois selos.

20.00

650  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1900, perfurados “a meio”, com sobreta-
xa, tipografada localmente. MF217, 1 ½ reis s/ 9 reis, lilás-malva, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos completos, novos, sem goma, sem 
reparações, com restos de papel vegetal no verso, com sobretaxa tipo (1) dos selos completos 
nas posições 1 a 8, com sobretaxa tipo (2) nas posições 9 a 21 e com a sobretaxa tipo (4) nas 
posições 22 a 28, “E” maior no posição 4, “R” defeituoso nas posições 4 e “traço de fração curto” 
nas posições 14 e 25, dois selos com “2” em itálico posições 1 e 5. Valor de catálogo € 182.00.

45.00

651 F  1911/13. D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901, perfurados “ao meio”, com sobreta-
xa. MF217f, 1 ½ s/ 9 reis, lilás-malva, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, sobretaxa 
A. Quadra, canto superior esquerdo de folha, nova, sem goma, sem reparações, com papel 
vegetal colado no verso, boa cor, com “½” tipo (2) em todos os selos e com a SOBRETAXA 
INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

652  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1900, perfurados “a meio”, com sobreta-
xa, tipografada localmente. MF218, 1 ½ reis s/ 4 tangas, azul, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos completos, novos, sem goma 
como emitidos, sem reparações, com restos de papel vegetal no verso, com sobretaxa tipo 
(1) dos selos completos nas posições 1 a 8, com sobretaxa tipo (2) nas posições 9 a 21 e com 
a sobretaxa tipo (4) nas posições 22 a 28, “E” maior no posição 4, “R” defeituoso nas posi-
ções 4 e “traço de fração curto” nas posições 14 e 25, “traço de fração partido” nas posições 
1, dois selos com “2” em itálico posições 1 e 5. Valor de catálogo € 193.00.

45.00

653  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1900, perfurados “a meio”, com sobretaxa, 
tipografada localmente. MF219, 2 reis s/ 4 tangas, azul, papel levemente pontinhado, denteado 
11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos completo, novos, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e “E” de “REIS” maior nas posições 3 e 9 + “I” maior na 
posição 28, “S” diferente na posição 21 e “S” maior na posição 23. Valor de catálogo € 212.00.

50.00

654 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901 perfurados “ao meio”, com sobreta-
xa tipografada localmente, sobretaxa tipo A. MF220, 6 reis s/ 4 ½ reis, verde-amarelo, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote composto por 3 selos isolados, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, um com “6” pequeno do lado direito, outro com DUPLA SOBRETA-
XA INVERTIDAS, não catalogado e outro com a SOBRETAXA INVERTIDA. 

25.00

655  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1900, perfurados “a meio”, com sobre-
taxa, tipografada localmente. MF220, 6 reis s/ 4 ½ reis, verde-amarelo, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos completo, novos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e “E” de “REIS” maior nas posições 3 e 9 + “I” maior 
na posição 28, “S” diferente na posição 21 e “S” maior na posição 23 e “6” pequeno direito na 
posição 6. Valor de catálogo € 202.00.

50.00
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656 F / 1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901 perfurados “ao meio”, com so-
bretaxa tipografada localmente, sobretaxa tipo A. MF221, 6 reis s/ 9 reis, lilás-malva, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote composto por par horizontal sem goma com “6” 
pequeno no 1.º selo á direita e “s” invertido no 2.º selo, selo isolado com goma original e char-
neira e SEM PERFURAÇÃO AO MEIO, não catalogado e par horizontal com goma original e 
charneira com “6” pequeno no 1.º selo á direita e “s” invertido no 2.º selo.

35.00

657  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1900, perfurados “a meio”, com sobreta-
xa, tipografada localmente. MF221, 6 reis s/ 9 reis, lilás-malva, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos completo, novos, sem reparações 
e com ligeiras manchas, com boa cor e “E” de “REIS” maior nas posições 8 e 9, “S” invertido 
na posição 12 e “6” pequeno direito na posição 11 (direito), 19 (direito) e 26 (esquerdo), “6” 
partido em cima na posição 3 e “6” partido em baixo na posição 23. Valor de catálogo € 209.00.

50.00

658  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1900, perfurados “a meio”, com sobre-
taxa, tipografada localmente. MF221, 6 reis s/ 9 reis, lilás-cinzento claro, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos completo, novos, sem 
reparações e com ligeiras manchas e papel vegetal no verso, com boa cor e “E” de “REIS” 
maior nas posições 8 e 9, “S” invertido na posição 12 e “6” pequeno direito na posição 11 
(direito), 19 (direito) e 26 (esquerdo), “6” partido em cima na posição 3 e “6” partido em baixo 
na posição 23. Valor de catálogo € 209.00.

40.00

659  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1900, perfurados “a meio”, com sobretaxa, 
tipografada localmente. MF221, 6 reis s/ 9 reis, lilás-malva claro, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos completo, novos, sem reparações e 
com ligeiras manchas, com boa cor e “E” de “REIS” maior nas posições 8 e 9, “S” invertido na 
posição 12 e “6” pequeno direito na posição 11 (direito), 19 (direito) e 26 (esquerdo), “6” partido em 
cima na posição 3 e “6” partido em baixo na posição 23. Valor de catálogo € 209.00.

50.00

660 F  1911/13 – D. Luís I, fita direita, sobretaxados na Casa da Moeda. Selos de 1902, perfurados 
ao meio e com sobretaxa em cada metade. MF 222c, 3 reis s/ 5 tangas, papel porcelana, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo, COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 60.00.

15.00
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661 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, perfurados “ao meio”, 
com sobretaxa tipografada localmente. Lote com dois selos novos, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações. MF 227, 2 reis s/ 2 ½ reis s/ 9 reis, lilás, denteado 12 ¾, papel 
porcelana, COM A SOBRETAXA TIPO A INVERTIDA + MF229, 3 reis s/ 5T s/ 4T, azul, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, com a SOBRETAXA TIPO B INVERTIDA. Não catalogados.

40.00

662 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto sobretaxados na Casa da Moeda. Selos de 1902, 
perfurados ao meio e com sobretaxa em cada metade, tipografada localmente. MF228, 3 reis 
s/ 2T, rosa, denteado 11 ¾, papel porcelana, sobretaxa B. Exemplar novo, sem goma, como 
emitidos, COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogada.

20.00

663 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto sobretaxados na Casa da Moeda. Selos de 1902, 
perfurados ao meio e com sobretaxa em cada metade, tipografada localmente. MF229, 3 reis 
s/ 5T s/ 4T, azul, denteado 11 ¾, papel porcelana, sobretaxa B. Exemplar novo, sem goma, 
como emitidos, COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogada.

20.00

664 F / 1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados “ao meio” com sobretaxa 
tipografada localmente. MF230, 1 real s/ 2 reis, laranja, papel levemente pontinhado, dentea-
do 11 ¾. Lote composto por selo isolado com goma original e charneira e par horizontal com 
goma original sem charneira com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 67.00.

20.00

665 F  1911/13 – D, Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados ao meio e com sobretaxa 
em cada metade, tipografada localmente. Lote composto por 5 selos, 1 real s/ 1 real, 1 real 
s/ 1T, 3 reis s/ 2T e 6 reis s/ 9 reis, MF230e, 233g, 234e, 235c e 236, sobretaxa A, novos, 
sem goma como emitidos alguns selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM A 
SOBERTAXA INVERTIDA. Não catalogado o erro no selo 236.

30.00

666 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados “ao meio” com sobretaxa tipo-
grafada localmente. MF233, 1 ½ reis s/ 2 ½ reis, castanho-amarelo, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Lote com 3 selos isolados e um par horizontal, novos, sem goma, um com “1/2” em 
vez de “ ½ “, outro com SOBRETAXA OMISSA á direita, outro com a SOBRETAXA INVERTIDA e 
“traço de fração curto” e outro (par), com o 2.º selo SEM PERFURAÇÃO AO MEIO, não catalogado.

40.00

667  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados “a meio”, com sobretaxa, 
tipografada localmente. MF233, 1 ½ reis s/ 2 ½ reis, castanho-amarelo, papel levemente pon-
tinhado, denteado 11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos completos, novos, sem 
goma como emitidos, sem reparações, com restos de papel vegetal no verso, com sobretaxa 
tipo (1) dos selos completos nas posições 1 a 8, com sobretaxa tipo (2) nas posições 9 a 21 e 
com a sobretaxa tipo (4) nas posições 22 a 28 nos selos direitos e tipo (2) nos selos direitos, 
“E” maior no posição 4, “traço de fração curto” nas posições 14 e 25, “traço de fração partido” 
na posição 1 (não catalogado), dois selos com “2” inclinado na 2.ª fração, “1/2” em vez de 
“½“, nas posições 10 e 12. Valor de catálogo € 345.00.

75.00

668 F /8 1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados “ao meio” com sobretaxa tipo-
grafada localmente. MF234, 2 reis s/ 2 ½ reis, castanho-amarelo, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Lote com 2 selos novos sem charneira e um usado, um deles com “s” invertido, 
outro (usado) com SOBRETAXA OMISSA á direita e outro com a SOBRETAXA INVERTIDA.

25.00

669  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados “a meio”, com sobretaxa, tipo-
grafada localmente. MF235, 3 reis s/ 2 ½ reis, castanho-amarelo, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos completos, novos, sem goma, sem re-
parações, com restos de papel vegetal no verso e manchas ligeiras, com variedade “E” de “REIS” 
maior nas posições 3, 8 e 9 e “S” invertido na posição “12”. Valor de catálogo € 142.00.

35.00

670 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados “a meio”, com sobretaxa, tipo-
grafada localmente. MF237, 6 reis s/ 8 tangas, lilás-claro s/ rosa, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾, sobretaxa B. Folha completa com 28 selos completos, novos, sem goma, sem 
reparações, com manchas ligeiras, com variedade “E” de “REIS” maior nas posições 3, 8 e 9 e “S” 
sem serifa nas posições 19 e 27, “S” maior na posição18, “I” maior na posição 15 e “6 pequeno 
nas posições 1 (esquerdo), 20 (esquerdo) e 28 (esquerdo). Valor de catálogo € 390.00.

95.00

671 F  1911/13. D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados “ao meio”, com sobretaxa. SE-
LOS CLANDESTINOS. Par horizontal de 3 reis s/ 6 reis verde, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, não emitidos e tidos como clandestinos.

40.00

672 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos com “REPUBLICA” de 1911, perfurados “ao 
meio”, com sobretaxa tipografada localmente. MF238, 1 real s/ 1 real, cinzento, papel le-
vemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote composto por par horizontal e selo isolado, sem 
goma, o primeiro SEM PERFURAÇÃO AO MEIO no 2.º selo, não catalogado e o segundo 
com a SOBRETAXA INVERTIDA.

20.00

673  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, perfurados “a meio”, com sobretaxa, 
tipografada localmente. MF238, 1 real s/ 1 real, cinzento-claro, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos completos, novos, com goma original sem 
charneira, sem reparações, com ligeiro óxido no verso, boa cor. Valor de catálogo € 84.00.

20.00

674  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, perfurados ao meio, com sobretaxa em 
cada metade. MF238, 1 real s/ 1 real, cinzento, papel liso a levemente pontinhado, denteado 
11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos completos (56 metades), sem goma como 
emitidos, com 3 selos seguros com charneira, COM FALTA DE PERFURAÇÃO AO MEIO EM 
TODA A 4.ª COLUNA, e variedade “RFAL” em vez de “REAL” no 24.º selo. B e MR.

40.00
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675  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, perfurados “a meio”, com sobretaxa, 
tipografada localmente. MF238, 1 real s/ 1 real, cinzento-sépia, papel levemente pontinhado 
e amarelado, denteado 11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos completos, novos, 
sem goma, sem reparações, com papel vegetal de origem colado no verso, boa cor, com “L” 
de “REAL” maior na posição 1 e “A” nas posições 5 e 6. Valor de catálogo € 91.00.

25.00

676 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911 com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda, perfurados “ao meio” com sobretaxa tipografada localmente. MF239, 1 real s/ 2 
reis, laranja, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote composto por selo isolado 
com DUPLA PERFURAÇÃO, e par horizontal SEM PERFURAÇÃO  e com a SOBRETAXA 
INVERTIDA, com leve óxido num selo. Não catalogados.

25.00

677  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, perfurados “a meio”, com sobretaxa, tipo-
grafada localmente. MF239, 1 real s/ 2 reis, laranja, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, 
sobretaxa A. Folha completa com 28 selos completos, novos, sem goma, sem reparações, com 
manchas no verso e um selo com defeito, boa cor com “L” de “REAL” maior na posição 1 e “A” nas 
posições 5 e 6 e “L” subido na posição 3 (não catalogado). Valor de catálogo € 91.00.

25.00

678  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, perfurados “a meio”, com sobretaxa, ti-
pografada localmente. MF239, 1 real s/ 2 reis, laranja, papel levemente pontinhado, denteado 
11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos completos, novos, com goma original sem 
charneira, sem reparações, com leves pontos de óxido no verso, boa cor, com a sobretaxa 
ligeiramente deslocada para a esquerda,  sem variedades na chapa. Valor de catálogo € 84.00.

20.00

679 F /8 1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos com “REPUBLICA” de 1911, perfurados “ao 
meio”, com sobretaxa tipografada localmente. MF240, 1 real s/ 2 reis, laranja. Dois selos 
novos, SEM PERFURAÇÃO AO MEIO, um deles com a SOBRETAXA INVERTIDA + MF241, 
1 real s/ 1T, rosa, usado, com a SOBRETAXA INVERTIDA, não catalogada. 

25.00

680  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, perfurados “a meio”, com sobretaxa, tipo-
grafada localmente. MF240, 1 real s/ 2 reis, laranja, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, 
sobretaxa C (perfuração em diagonal). Folha completa com 28 selos completos, novos, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor, com “A” de “REAL” maior nas posi-
ções 2, 7, 11, 23 e 28, “E” maior na posição 16 e “L” maior na posição 8. Valor de catálogo € 164.00.

40.00

681 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, perfurados “a meio”, com sobretaxa, 
tipografada localmente. MF240d, 1 real s/ 2 reis, laranja, papel levemente pontinhado, den-
teado 11 ¾, sobretaxa C (corte de guilhotina em diagonal). Folha completa com 28 selos 
completos, novos, com goma original com charneira a segurar os selos, sem defeitos nem 
reparações, boa cor, com “A” de “REAL” maior nas posições 2, 7, 11, 23 e 28, “E” maior na 
posição 16 e “L” maior na posição 8. Valor de catálogo € 1.420.00.

300.00

682 / 1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, perfurados “a meio”, com sobretaxa, tipogra-
fada localmente. MF241, 1 real s/ 1 tanga, rosa, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, so-
bretaxa A. Folha completa com 28 selos completos, novos, com goma original sem charneira (com 
charneira em 6 selos), sem reparações, com adelgaçamento em dois selos e leve óxido no verso, 
boa cor, com “A” de “REAL” maior numa sobretaxa nas posições 1 e 13, “A” maior nas duas sobre-
taxas na posição 9, “E” maior na posição 3 e “L” maior na posição 4. Valor de catálogo € 153.00.

40.00

683 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, perfurados ao meio, com sobretaxa em 
cada metade. MF242, 1 real s/ 5T, castanho s/ amarelo, sobretaxa A. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM A SOBRETAXA IN-
VERTIDA e SEM A SOBRECARGA “REPUBLICA”. Não catalogado.

25.00
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684 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos com “REPUBLICA” de 1911, perfurados “ao meio”, 
com sobretaxa tipografada localmente. MF242d, 1 real s/ 5 tangas, castanho s/ amarelo, papel le-
vemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com anotações a lápis no verso, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor, com a sobretaxa tipo B. MB e MR. 
Valor de catálogo € 2.500.00. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

750.00

685 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911 com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda, perfurados “ao meio” com sobretaxa tipografada localmente. MF242d, 1 real s/ 5 Tgs, 
castanho s/ amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, sobretaxa tipo B. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações, com um dente curto, com um pequeno adelgaçamento, com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.900.00.

500.00

686 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos com “REPUBLICA” de 1911, perfurados “ao meio”, 
com sobretaxa tipografada localmente. MF244, 3 reis s/ 2 tangas, castanho, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com dois selos novos, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções, boa cor, um deles com a SOBRECARGA “REPUBLICA” INVERTIDA. Não catalogado.

40.00

687 F  1911/13. D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda, perfurados “ao meio”, com sobretaxa. SELOS CLANDESTINOS. Quadra de 6 reis s/ 2 ½ 
reis castanho-amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, não emitidos e tidos como clandestinos.

60.00

688  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, perfurados “a meio”, com sobretaxa, tipogra-
fada localmente. MF246, 6 reis s/ 9 reis, lilás-malva, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, 
sobretaxa A. . Folha completa com 28 selos completos, novos, com goma original sem charneira, 
sem reparações, com ligeiros pontos de óxido no verso, boa cor, com variedade “E” de “REIS” 
maior nas posições 1 e 3 e “S” invertido na posição 12, “S” subido na posição 2 e “6 pequeno nas 
posições 11 (direito), 19 (direito) e 26 (esquerdo). Valor de catálogo € 276.00.

65.00

689 F PRV 1914 – Ceres. Lote com 13 provas tidas como clandestinas, não denteadas, em papel liso 
(11 provas) ou em porcelana colorido em rosa e azul (duas provas), com margens de luxo, 
nas cores e taxas seguintes: 1 real em sépia-escuro, 2 ½ reis em verde-escuro, 3 reis em 
lilás-cinzento, 5 reis em verde-azul, 9 reis em ultramar, 10 reis em carmim, 1Tg em violeta-
-cinzento, 2 Tgs em azul-escuro, 3 Tgs em bistre, 4 Tgs em ardósia, 8 Tgs em lilás-vermelho, 
1 Rp em castanho s/ rosa e 3 Rps em verde s/ azul. 

60.00

690 F PRV 1913/15 – Ceres. Tira horizontal com três provas não denteadas do valor de 3 Rupias, em 
verde s/ azul , papel porcelana colorido, impressas com largas margens, não denteadas, 
tidas como clandestinas.

25.00

691 F / 1914 – Ceres. Lote com 7 selos novos, 4 com goma original com charneira e 3 sem goma, em 
papel porcelana médio, denteado 15x14: MF254, 1 real, sépia, MF256, 2 reis, preto, MF258, 
3 reis, lilás-claro e MF259, 4 ½ reis, tijolo, todos com a LEGENDA E TAXA INVERTIDAS + 
selo MF254, 1 real, sépia com DUPLA LEGENDA E TAXA + MF257, 2 ½ reis, verde-oliva 
com DUPLA LEGENDA E TAXA, uma delas INVERTIDA + MF261, 6 reis, castanho claro com 
LEGENDA E TAXA DESLOCADAS. Não catalogados.

40.00

692 F PRV 1914 – Ceres. MF254/72. Série incompleta  (faltam 2 reis, 12 tangas e 5 rupias) de provas de cor, nas 
cores aprovadas, em tiras de 3 provas cada, com margens largas, não denteadas, em papel liso (14 
tiras de 3 provas)) e porcelana colorido (2 tiras de 3 provas), tidas como clandestinas. Conjunto raro.

200.00

693 F / 1914 – Ceres. Lote composto por duas quadras, novas, papel pontinhado vertical, denteado 
15x14, com goma original sem charneira (com charneira num dos selos de cada quadra), 
sem defeitos nem reparações: MF255g, 1 ½ reis, verde-amarelo, com estrelas II/II em 3 selos 
e II/IV no 1.º selo + MF259g, 4 ½ reis, tijolo, com estrelas II/II no 2.º e 3 .º selos, estrelas II/IV 
no 1.º selo e estrelas I/II no 4.º selo. B e R. Valor de catálogo € 130.00,

40.00

694 F  1914 – Ceres. MF264/69. Lote com 6 selos de 1Tg, 2Tgs, 3Tgd, 4Tgs, 8Tgs e 12Tgs, novos, 
em papel porcelana, denteado 15x14, com exceção selo de 4 Tgs em papel liso, denteado 
12x11 ½, sem goma, sem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a vio-
leta, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos 
selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

60.00

695 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901 e 1903 com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. Lote composto por 4 selos novos, sem goma, como emitidos: MF274, 
2 ½ reis, castanho-amarelo + MF275, 4 ½ reis, verde-amarelo + MF276, 9 reis, lilás-malva + 
MF281 2 rupias, ardósia s/ amarelo. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e todos com DUPLA SOBRECARGA. Não catalogados.

75.00

696 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1903, com sobrecarga REPUBLICA, tipo-
grafada localmente. MF 276, 9 reis, lilás-malva, papel liso, denteado 11 ¾. Par horizontal 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA MUI-
TO DESLOCADA. Não catalogada.

20.00

697 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901 e 1903, com sobrecarga “REPUBLI-
CA” tipografada localmente. MF281, 2 rupias, ardósia s/ amarelo, papel levemente pontinha-
do, denteado 11 ¾. Quadra, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 480.00.

120.00

698 F  1914 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA, tipografada localmen-
te. MF282, 2 ½ s/ 6 reis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. Quadro com selo novos, sem 
goma como emitidos, sem reparações, com denteado farpeado, normal em alguns selos, com 
boa cor, COM A SOBRECARGA INVETIDAS EM TODOS OS SELOS. Não catalogada.

40.00
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699  1914 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. MF282, 2 ½ reis s/ 6 reis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Lote com 3 selos novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, boa cor, um 
deles com a SOBRECARGA INVERTIDA, outro com DUPLA SOBRECARGA e outro com a 
SOBRECARGA IMPRESSA PARCIALMENTE. Não catalogados.

30.00

700  1914 – D. Luís I, fita direita de 1902, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. 
MF282 + 283a e 283b. Lote com os três selos, novos, sem goma como emitidos, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

701  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “RE-
PUBLICA”, tipografada localmente. MF 284, 5 tangas s/ 2 tangas, rosa, papel pontinhado 
vertical, denteado 11 ¾, sobrecarga a verde. Quadra nova, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

702  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “RE-
PUBLICA”, tipografada localmente. MF 285a, 5 tangas s/ 4 tangas, azul, papel pontinhado 
vertical, denteado 11 ¾, sobrecarga a verde. Tira horizontal com 4 selos novos, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

703  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911/13, perfurados “ao meio”, com sobrecarga “RE-
PUBLICA” tipografada localmente. MF291, 3 reis s/ 2 tangas, castanho, sobretaxa A, papel leve-
mente pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, sem goma como emitido, sem defeitos 
nem reparações, boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA nos dois selos. Não catalogado.

25.00

704  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911/13, perfurados “ao meio”, com sobrecarga “RE-
PUBLICA” tipografada localmente. MF292, 6 reis s/ 4 ½ reis, verde-amarelo, sobretaxa A, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote composto por selo isolado com a SOBRETAXA E 
SOBRECARGA INVERTIDAS + selo isolado com “6” pequeno à direita. Exemplares novos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com algumas variedades não catalogadas.

30.00

705  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911/13, perfurados “ao meio”, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. MF293, 6 reis s/ 9 reis, lilás-cinzento, sobretaxa A, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com dois selos novos, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, um deles com “6” pequeno á direita e outro com a SOBRECARGA INVERTIDA..

20.00
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706 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911/13, perfurados “ao meio”, com sobrecarga 
“REPUBLICA” tipografada localmente. MF294, 6 reis s/ 8 tangas, lilás s/ rosa, sobretaxa B, 
papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, sem goma como emitido, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, com “6” pequeno esquerdo no 2.º selo e “s” sem 
serifa no 1.º selo. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

707 F  1914 – D. Carlos, tipo Mouchon. Selos de 1911, com sobretaxa local. MF296, 1 ½ s/ 9 reis 
+ MF302, 3 reis s/ 2 rupias. Exemplares novos, sem goma, sem reparações e um selo com 
canto curto, com boa cor, com a sobrecarga manual “SPECIMEN” a violeta, aplicado pelas 
entidades postais da Bechuanalândia no selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

30.00

708 F / 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobre-
taxa tipografada localmente. MF 296, 1 ½ reis s/ 9 reis, lilás malva, sobretaxa A. Lote com 3 
selos, um deles com a SOBRETAXA INVERTIDA, outro com “traço de fração partido” e outro 
com a SOBRECARGA “REPUBLICA” OMISSA, não catalogado. Exemplares novos, sem 
defeitos nem reparações com o último selo sem goma.

20.00

709 F / 1914 – D. Carlos I, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda, com sobretaxa, tipogra-
fada localmente. MF 296h, 1 ½ s/ 9 reis, lilás-malva, papel levemente pontinhado, denteado 11 
¾. Par vertical, novo, com goma original sem charneira no 2.º selo e com charneira no 1.º selo, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo.

12.00

710  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa 
tipografada localmente. MF298, 3 reis s/ 1 tanga, rosa, papel levemente pontinhado e amarelado, 
denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem reparações, com leves manchas, 
com “REI S” na posição 12, com “S” partido na posição 27 (não catalogado). Valor de catálogo € 92.00.

25.00

711 F / 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobre-
taxa tipografada localmente. Lote composto por 3 selos novos, sem defeitos nem reparações: 
MF298, 3 reis s/ 1 tanga, rosa, sem goma, COM SOBRETAXA DUPLA, não catalogada + 
MF299, 3 reis s/ 2 tangas, castanho, dois exemplares, um com goma original e charneira com 
a SOBRETAXA INVERTIDA e outro com “S” de “REIS” sem serifa. R.

35.00

712 F / 1914 – D. Carlos I, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda, com sobretaxa, tipo-
grafada localmente. Lote com dois selos: MF299a, 3 reis s/ 2T castanho, novo, sem goma + 
MF300, 3 reis s/ 8T, lilás-claro s/ rosa, sem goma. Ambos sem defeitos nem reparações com 
boa cor e SEM SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 90.00.

22.00

713 / 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa 
tipografada localmente. MF301, 3 reis s/ 1 rupia, azul s/ amarelo, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original, sem reparações, com a 
goma espelhada e defeitos, e ligeiro óxido no verso, com “S” sem serifa nas posições 4, 8 e 12 
e com “S” partido na posição 27 (não catalogado). Valor de catálogo € 149.00.

40.00

714 F / 1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “REPU-
BLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa local. MF305, 1 ½ reis s/ 4 ½ reis, vermelho, papel ponti-
nhado, denteado 13 ½ a 16 de linha. Lote com 4 selos novos, 2 com goma original sem charneira, 
um com charneira e outro sem goma, com as seguintes variedades: “1” grosso, SOBRETAXA 
INVERTIDA, “1” de “ ½ “ invertido e “1/ 1

2” em vez de “1 ½”. Valor de catálogo € 107.00.

25.00

715  1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLI-
CA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. MF305, 1 ½ reis s/ 4 ½ reis, vermelho, 
papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Folha completa com 25 selos, nova, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, boa cor, com “1” partido no 1.º selo (não catalogado), “1” de “½“ inver-
tido na posição 4, “S” partido na posição 25 (não catalogado). Valor de catálogo € 64.50.

20.00

716 F / 1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa local. Lote composto por 3 selos novos, com 
goma original, um sem charneira: MF305, 1 ½ s/ 4 ½ reis, vermelho + MF307, 3 reis s/ 1 tan-
ga, azul + MF310, 3 reis s/ 8 tangas, bistre. Exemplares sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e todos com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 105.00.

30.00

717  1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga RE-
PUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. MF306, 1 ½ reis s/ 9 reis, 
verde-amarelo, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Folha completa com 25 
selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, boa cor, com “1” pequeno e “1” de “½“ 
partido (não catalogados) na posição 1, “S” partido na posição 25 (não catalogado).

20.00

718 F  1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. Lote com dois selos: 
MF306a, 1 ½ reis s/ 9 reis, verde-amarelo + MF307a, 3 reis s/ 1 Tg, azul-escuro. Exemplares 
novos, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa e com as 
SOBRETAXAS INVERTIDAS. Valor de catálogo € 44.00.

20.00

719  1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. MF307, 3 reis s/ 1 tan-
ga, azul-escuro, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Folha completa com 25 
selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, boa cor, com “S” partido na posição 9 
(não catalogado) e “S” com serifa nas posições 15, 16 e 25. Valor de catálogo € 75.00.

20.00

720  1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga RE-
PUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. MF308, 3 reis s/ 2 tanga, 
castanho, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Folha completa com 25 selos, 
nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, boa cor, com “S” partido na posição 9 (não 
catalogado) e “S” com serifa nas posições 15, 16 e 25. Valor de catálogo € 220.00.

50.00
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721  1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. MF309, 3 reis s/ 4 tan-
gas, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Lote com 2 folhas completas com 
25 selos, novas, uma em castanho-amarelo e outra em castanho-vermelho, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, boa cor, com “S” partido na posição 9 (não catalogado) e “S” com 
serifa nas posições 15, 16 e 25. Valor de catálogo € 132,50.

35.00

722 F  1922 – Ceres. MF 314/321. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 232.00.

60.00

723 F  1922/32 – Ceres, com sobretaxa. MF 322, 1 ½ s/ 2 reis, preto, papel porcelana, denteado 15x14 
+ MF 325e/326, série completa em papel liso, denteado 12x11 ½. Exemplares novos, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 118.00.

25.00

724 F  1922 – Ceres, com sobretaxa. MF322g, 1 ½ s/ 2 reis, preto, papel pontinhado vertical, den-
teado 15x14. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com a goma 
espelhada, com boa cor e com estrelas II/IV no primeiro selo. Valor de catálogo € 75.00.

25.00

725 F  1931/32 – Ceres, com sobretaxa. MF 325/326. Série completa, nova, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor + dois selos de 1 ½ reis s/ 8 tangas, 
em denteado 12x11 ½, com estrelas II/II e II/IV. Valor de catálogo € 130.50.

35.00

726 F PRV 1933 – Padrões. Lote com 11 provas de cor (MF 333/43), 9 delas em bordo de folha, nas co-
res aprovadas para cada uma das taxas de 1 real em bistre, 2 reis a sépia, 4 reis a violeta, 6 
reis em verde-escuro, 8 reis em preto, 1 tanga em cinzento, 1 ½ tangas em carmim, 2 tangas 
em castanho, 2 ½ tangas em azul, 3 tangas em azul-claro, 5 tangas em laranja-vermelho e 
duas em cores não aprovadas para os valores de 2 ½ tangas em bistre e 3 tangas em preto. 
Provas não denteadas em papel liso com filigrana “Cruz de Cristo”, sem goma. B e R.

100.00

727 F  1933 – Padrões. MF 333/347. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 143.00.

35.00

728 F PRV 1933 – Padrões. MF340, 2 Tgs. Prova de cor em castanho (cor aprovada ) em bloco medin-
do 65x66mm, não denteada, em papel liso, sem filigrana e sem goma. Exemplar raro, sem 
defeitos nem reparações.

30.00

729 * 1933 – Padrões. MF341, 2 ½ Tgs, azul-escuro. Exemplar no verso do sobrescrito circulado regis-
tado de Cuncolim (15.05.44) para Bombaim, com cinta de censura tipo P.C.90, em papel camurça.

25.00

730 () 1938 – Império Colonial Português. MF 348/362. Série completa em blocos de 9 selos (3x3), novos, 
com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.026.00.

150.00

731  1942 – Padrões, com sobretaxa. MF 363/366. Série completa em quadras, nova, com goma 
original sem charneira, sem reparações e com vestígios de óxido no verso, com boa cor. 
Valor de catálogo € 134.00.

25.00

732 / 1942 – Padrões, com sobretaxa. MF 363/366. Série completa em blocos de 8 selos (4x2), novos, 
com goma original sem charneira, com exceção de um selo em cada bloco com charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, cantos inferiores direitos de folhas, com inscrições margi-
nais com o n.º de obra, ano, e outras informações diversas. MB e MR. Valor de catálogo € 258.00.

65.00

733 F PRV 1946 – Motivos históricos. Prova em denteado 11 da taxa de 7 reis em sépia-escuro, com desenho de 
S. Francisco Xavier. Taxa não aprovada para este desenho, ao qual foi atribuída a taxa de 1 real. B e R.

20.00
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734 PRV 1948 – Monumentos de Diu. Emissão projetada. Bloco medindo 190x128mm, em papel liso, com 
9 provas de cor, não denteadas, em laranja e azul, nos valores de 1Rp (3), 3T, 9T, 4T, 14T, 1T 
(2), com gravuras da Sé de Diu, Fortaleza de Diu, Forte do Mar – Diu e Entrada de Diu. B e R.

30.00

735 PRV 1948 – Monumentos de Diu. Emissão projetada. Bloco medindo 190x128mm, em papel liso, com 
9 provas de cor, não denteadas, em castanho e rosa, nos valores de 1Rp (3), 3T, 9T, 4T, 14T, 1T 
(2), com gravuras da Sé de Diu, Fortaleza de Diu, Forte do Mar – Diu e Entrada de Diu. B e R.

30.00

736 PRV 1948 – Monumentos de Diu. Emissão projetada. Bloco medindo 190x128mm, em papel liso, com 
9 provas de cor, não denteadas, em violeta e azul, nos valores de 1Rp (3), 3T, 9T, 4T, 14T, 1T 
(2), com gravuras da Sé de Diu, Fortaleza de Diu, Forte do Mar – Diu e Entrada de Diu. B e R.

30.00

737 F  1949 – Nossa Senhora de Fátima, coroada. MF391. Amarelo, papel esmalte, denteado 14 ¼. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
COM A COR SÉPIA DESLOCADA, provocando um efeito de dupla impressão.

20.00

738 F  1951 – Ano Santo. MF414, 4Tgs, castanho-púrpura, papel liso, denteado 13 ½. Par vertical, 
novo, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com DUPLO DENTEA-
DO ENTRE OS DOIS SELOS. MB e MR.

20.00

739 F  1959 – Vice-Reis com sobretaxa. Valores em escudos. MF477a, $80 s/ 3R (D. Constantino 
de Bragança). Par horizontal, canto superior direito de folha, novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA SOBRETAXA. Não 
catalogado. MB e R.

30.00

740 F BLC 1952 – 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier. MF BLC3. Exemplar novo, com goma ori-
ginal sem charneira, sem reparações, com duas pequenas falhas na goma, uma delas com ligei-
ro adelgaçamento, com boa cor e COM DUPLA IMPRESSÃO DA COR “PRATA” sobre o túmulo 
do selo de 4Tgs. Não catalogado. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00

741 () 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. MF CA 1/8. Série completa em blocos de 
9 selos (3x3), novos, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 459.00.

65.00

742 F  1939 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORL 1939 – 1940”. MF CA4a, 4 ½ Tgs, azul, papel levemente pontinha-
do, denteado 13 ½ x 13. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

743 F  1939 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORL 1939 – 1940”. MF CA4a, 4 ½ Tgs, azul, papel levemente pontinha-
do, denteado 13 ½ x 13. Exemplar novo, com goma original e muito leve charneira, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

150.00

744 F  1939 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939 – 1940”. MF CA4a, 4 ½ Tgs, azul, papel levemente pon-
tinhado, denteado 13 ½. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 840.00.

220.00

745 F  1904 – Porteado. Emissão regular. MF POR 1/11. Série completa, nova, papel pontinhado, 
denteado 11 ¾, com goma original e leve charneira, sem defeito nem reparações, com boa 
cor e com sobrecarga a preto “SPECIMEN”, oblíqua no canto superior esquerdo. Selos origi-
nais distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e R.

150.00

746 F  1904 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA”  da Casa da Moeda. MF POR 
12/22. Série completa, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e sobrecar-
ga a violeta “SPECIMEN”, horizontal. Inutilização para oferta a entidades oficiais e particulares.

100.00

747 F  1914 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
MF23, 2 reis, verde + MF25a, 4 reis, amarelo-ocre + MF26, 5 reis, cinzento-violeta. Lote com 
3 selos, novos, goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
a SOBRECARGA INVERTIDA em todos os selos. Não catalogado.

30.00

748 F  1914 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
MF POR 23/33. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem reparações, com 
vestígios de óxido no verso. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

749  1948/1960 – Imposto Postal. Assistência Pública. MF IP 6/20. Lote com todos os valores 
emitidos da Assistência Pública, novos, com e sem goma, conforme emitidos, com e sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, incluindo ainda mais dois exemplares 
MF IP8, um sem denteado horizontal bordo superior e outro com variedade de cliché no canto 
superior direito e um exemplar MF IP11 sem o denteado horizontal superior. 

35.00

750 F  1951 – Imposto Postal. Assistência Pública, com sobrecarga “Revalidado / P.A.P.”. MF IP9, 1Tg, 
rosa, papel liso, denteado 11 de linha. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com variedade “I” em vez de “l” em “Revalidado”, não catalogado.

40.00

751  1952 – Imposto Postal. Assistência Pública. MF IP10, 1Tg, cinzento-escuro, papel liso, den-
teado 12 ½ de linha. Folha completa com 12 selos novos, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e NÃO DENTEADA. Não catalogada.

40.00

752 F  1956 – Imposto Postal. Assistência Pública, som sobretaxa “Uma tanga”. MF IP13, 1Tg s/ 
4Tgs, azul, papel liso médio, denteado 11 de linha. Folha completa com 12 selos, novos, com 
goma original sem charneira, sem reparações e com um ponto de óxido no 2.º selo, com boa 
cor. B e MR. Valor de catálogo € 324.00.

75.00
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753 F / 1958 – Brasões. NÃO EMITIDOS. MF NE 1/8. Série completa, nova, com goma original e 
charneira nos selos de 4Tgs, 5Tgs e 11 Tgs e sem goma nos restantes selos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. R.

150.00

754 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA local, clandestina. MF SC2, 
3 reis, azul, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal com goma ori-
ginal e charneira, sem reparações, com aflorações de óxido, COM DUPLA SOBRECARGA.

20.00

755 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1903, com sobrecarga REPUBLICA, local 
e clandestina. MF SC2, 3 reis, azul, papel liso, denteado 11 ¾. Dois exemplares novos, com 
goma e charneira, sem reparações e com vestígios de óxido num dos selos, com boa cor, um 
com sobrecarga norma e outro com DUPLA SOBRECARGA.

15.00

756 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901 e 1903, com sobrecarga “REPUBLI-
CA”, local clandestina. MF SC 2/5, 3 reis, azul, 6 reis (Provisorio), 6 reis, verde e 1 tanga, 
verde-azul. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 165.00.

50.00

757 F  1914 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA 
local clandestina. MF SC 12/14, 1 real s/ 2Tgs, azul + 2 reis s/ 4 ½ reis, bistre, assinado no 
verso + 3 reis s/ 1Tg, rosa. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 135.00.

40.00

758 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901 perfurados “ao meio”, com sobretaxa 
tipografada localmente, sobretaxa tipo A. MF219, 2 reis s/ 4 tangas, azul s/ azul, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Lote composto por selo completo isolado com DUPLA SOBRETAXA 
INVERTIDAS, não catalogado e par horizontal com o 1.º selo NÃO PERFURADO AO MEIO, não 
catalogado. Exemplares sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações.

30.00

759 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLI-
CA local clandestina. MF SC17, 3 reis s/ 4 ½ reis, amarelo, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Par horizontal, novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
São raros os múltiplos destes selos clandestinos. Valor de catálogo € 110.00.

35.00
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760 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPU-
BLICA local clandestina. MF SC 16/18, 1 real s/ 6 reis, verde + 3 reis s/ 4 ½ reis, amarelo 
e 3 reis s/ 1Tg, azul-claro. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 165.00.

50.00

761 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911/13, perfurados “ao meio”, com sobreta-
xa e sobrecarga “REPUBLICA”, local clandestina. MF SC24/27 e 29, 1 ½ reis s/ 2 ½ reis, 
castanho-amarelo + 1 ½ reis s/ 9 reis, lilás-malva + 1 ½ reis s/ 4Tg, azul s/ azul + 2 reis s/ 2 ½ 
reis, castanho-amarelo + 3 reis s/ 2 ½ reis, castanho-amarelo. Exemplares novos, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

45.00

762 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911/13, perfurados “ao meio”, com sobrecarga 
“REPUBLICA” tipografada localmente. CLANDESTINOS. MF SC29, 3 reis s/ 2 ½ reis, cas-
tanho-amarelo, sobretaxa A, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Dois exemplares 
novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, um deles com a SOBRETA-
XA INVERTIDA  e outro com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogados.

25.00

763 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1914 com sobretaxa e com sobrecarga “REPU-
BLICA”, local clandestina. MF SC30, 1 ½ reis s/ 4 ½ reis, verde-amarelo, papel pontinhado, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, com canto ligei-
ramente curto, boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

25.00

764 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1914 com sobretaxa e com sobrecarga “REPU-
BLICA”, local clandestina. MF SC 30/33, 1 ½ reis s/ 4 ½ reis, verde-amarelo, 1 ½ reis s/ 9 
reis, lilás-malva, 3 reis s/ 1R, azul e 3 reis s/ 2R, violeta s/ amarelo. Exemplares novos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos (com exceção selo SC32 com pequeno adelgaçamento) 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 195.00.

55.00

765 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobretaxa. Selos de 1914, com sobrecarga REPUBLICA local 
clandestina. MF SC33, 3 reis s/ 2 rupias, violeta s/ amarelo. Exemplar novo, sem goma como 
emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Embora considerado clandestino no catá-
logo de referência existem provas de que ele foi realmente emitido. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

766 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados ao meio e com sobretaxa 
em cada metade, tipografada localmente. Quadra com selos de 3 reis s/ 1 ½ reis, ardósia, 
papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾, novo, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, tidos como clandestinos.

40.00

767 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados ao meio e com sobretaxa 
em cada metade, tipografada localmente. Quadra com selos de 6 reis s/ 1 ½ reis, ardósia, 
papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾, novo, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, tidos como clandestinos.

40.00

768 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901 e 1903, perfurados “ao meio” com 
sobretaxa, tipografada localmente. CLANDESTINOS. Lote com seis selos novos, com goma 
original e charneira: 3 reis s/ 1 ½ reis, ardósia + 3 reis s/ 6 reis, verde + 3 reis s/ 9 reis, 
lilás-malva + 6 reis s/ 1 ½ reis, ardósia + 6 reis s/ 2 ½ reis, castanho e 6 reis s/ 1Tg, rosa. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, tidos como saído clandestinamente da Imprensa 
Nacional de Goa. Não catalogados.

90.00

769765764763
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769 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Selos de 1911, 
perfurados “ao meio” com sobretaxa, tipografada localmente. CLANDESTINOS. Lote com cinco selos 
novos, com goma original e charneira: 3 reis s/ 1 ½ reis, ardósia + 3 reis s/ 9 reis, lilás-malva + 6 reis 
s/ 2 ½ reis, castanho-amarelo, 6 reis s/ 4 ½ reis, verde e 6 reis s/ 1Tg, rosa. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, tidos como saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Goa. Não catalogados.

75.00

770 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Selos de 1911, 
perfurados “ao meio” com sobretaxa, tipografada localmente. CLANDESTINOS. Par horizontal de 
6 reis s/ 2 ½ reis, castanho-amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA INVERTI-
DA, tido como saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Goa. Não catalogado.

30.00

771 F  1878 – Fiscais. Armas do reino, com valor em reis. PB 1/25. Série incompleta, falta estampi-
lha de 80 reis, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e 
MR. Valor de catálogo € 568.00.

120.00

     Macau

772 F / 1884 – Coroa. MF3a, 20 reis bistre, papel liso, denteado 13 ½. Quadra, canto inferior direito 
de folha, nova, com goma original sem charneira no par da esquerda e com charneira no par 
da direita, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 194.00.

50.00

773 F  1884 – Coroa. MF6b, 50 reis verde, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

40.00

774 F  1884 – Coroa. MF7, 100 reis, lilás-malva, papel liso fino, denteado 12 ¾. Bloco com 6 selos 
(3x2), novo, sem goma, sem reparações, com o denteado irregular, normal nos selos de 
papel fino, com boa cor. Valor de catálogo € 276.00.

60.00

775 F / 1884 – Coroa. MF 1/2 e 4/9. Série incompleta (falta selo de 20 reis), papel liso, denteado 12 
¾, com exceção selo de 5 reis em denteado 13 ½. Exemplares novos, com goma original e 
charneira (3 selos) e sem goma (5 selos), sem reparações e ligeiros defeitos no denteado, 
com boa cor. Valor de catálogo € 730.00.

175.00

776 F  1884 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF10a, 80 s/ 100 reis, lilás-malva, 
denteado 12 ¾, com “e” de “reis” sem acento + MF10c, 80 s/ 100 reis, lilás-malva, denteado 13 ½, 
assinado no verso. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem reparações e com peque-
nos defeitos no denteado, normais nestes selos, boa cor. Valor de catálogo € 350.00.

85.00

777 F  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF11 + 11a, 5 reis s/ 25 reis, 
rosa, papel liso fino, denteado 12 ¾. Lote com dois exemplares com barra grossa (1,1mm), 
um com “e” de “reis” sem acento e outro com acento, novos, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

778 F  1885 – Coroa, com sobretaxa tipografada localmente a preto, . MF11 + MF11a + MF11b, 5 
reis s/ 25 reis, rosa, papel liso fino, denteado 12 ¾. Lote com 3 selos, um com “e” de “reis” 
sem acento e barra grossa, outro com acento e também com barra grossa e outro com “e” de 
“reis” com acento e barra fina, novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

779 F  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF11e, 5 reis s/ 25 reis, rosa, 
papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com “e” de “reis” com acento, barra fina 
(0,70mm), sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM A 
SOBRETAXA INVERTIDA. MB e MR. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

780 F  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a azul. MF12, 10 reis s/ 25 reis, rosa, 
papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com a BARRA OMISSA quase na totalidade.

25.00

781 F  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a azul. MF12a, 10 reis s/ 25 reis, rosa, 
papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com “s” de “reis” descaído e “0” de “10” partido.

20.00
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782 F 8 1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a azul. MF13, 10 reis s/ 50 reis, verde, 
papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com o denteado irregular, 
normal nestes selos, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

783 F  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF14 + MF14a, 20 s/ 50 reis, 
verde, papel liso fino, denteado 12 ¾. Lote com dois selos, um com barra fina (0,90mm) não 
catalogada e com “s” de “Reis” subido e outro com barra grossa (1,10mm). Exemplares sem 
defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

784 F  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF14d + MF14e, 20 s/ 50 reis, 
verde, papel liso fino, denteado 13 ½. Par horizontal, assinado a lápis no verso, novo, com 
“s” de “Reis” subido no primeiro selo, sem goma como emitidos, sem reparações e com um 
dente curto no 1.º selo, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

45.00

785 F  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho. MF15, 40 s/ 50 reis, verde, 
papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, 
com o denteado irregular, normal nestes selos, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

45.00

786 F  1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF19 + MF21, 40 reis, amarelo + 80 reis, cinzento. 
Lote com dois selos, papel liso, denteado 13 ½, novos, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 375.00.

90.00

787 F /8 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF20b, 50 reis, azul-escuro, papel liso médio, 
denteado 12 ¾. Lote composto por dois selos, um deles usado, outro novo, com goma origi-
nal e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, ambos com “fendas de cunho” 
idênticas, o que pressupõe ser recorrente na emissão. B e R.

40.00

788 F R Reimpressões 1885 * 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF 16/21. Série completa de 
reimpressões de 1885, nova, papel liso espesso, denteado 13 ½, sem goma como emitidas, 
sem defeitos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 420.00.

100.00

789 F R Reimpressões de 1885 * 1885/86 – Coroa. Novas cores. MF 16/21. Série completa em qua-
dras de reimpressões de 1885, nova, papel branco espesso, denteado 13 ½, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga “PROVA” 
pequena, horizontal a preto. Valor de catálogo € 2.280.00.

600.00

790 F /() 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF 16/21. Série completa, papel liso, denteado 12 
¾, com exceção selos de 20 e 50 reis em denteado 13 ½. Exemplares novos, com goma 
original e charneira, com exceção selo de 80 reis com goma não original, sem reparações, 
com dente curto e pequeno adelgaçamento no selo de 20 reis. Valor de catálogo € 345.00.

65.00

791 F  1884/85 – Coroa + Coroa, com sobretaxa + Coroa, com sobretaxa + Coroa. Novas cores e 
valores. MF 1/21. Duas folhas com os selos tipo Coroa falsificados por François Fournier, 
retirada de um dos livros de fac-similes editados pela L’Union Philatélique de Géneve, com 
sobrecarga “FAUX”. B e R.

200.00

792 F 8 1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF22, 5 s/ 25 reis, carmim-
-rosa, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com o denteado 
irregular, normal nestes selos, com boa cor e COM BARRA OMISSA. Não catalogado.

75.00

793 F  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF22/23a. Série completa, nova, 
denteados 12 ¾ e 13 ½ respetivamente, com barramento grosso, sem goma como emitidos, 
sem reparações, com o denteado irregular, normal nestes selos. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

794 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF23, 10 s/ 50 reis, verde, papel liso, denteado 12 ¾. Exem-
plar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com variedade de cliché 
e barra grossa incompleta. 

20.00

795 F  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF23a, 10 s/ 50 reis, verde-
-claro, papel liso fino, denteado 13 ½, barra grossa. Exemplar novo, sem goma como emiti-
dos, sem reparações, com o denteado irregular, normal nestes selos, com boa cor, com “1” 
de “10” partido e quase omisso.

30.00

796 F  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF23a, 10 s/ 50 reis, verde-claro, pa-
pel liso fino, denteado 13 ½, barra fina. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, 
com o denteado irregular, normal nestes selos, com boa cor, com “0” de “10” partido. Não catalogado.

20.00

797 F  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF23a, 10 s/ 50 reis, verde-claro, pa-
pel liso fino, denteado 13 ½, barra fina. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, 
com o denteado irregular, normal nestes selos, com boa cor, com “0” de “10” partido. Não catalogado.

20.00

798 F /8 1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF23, 10 s/ 50 reis, verde-
-claro, papel liso fino. Lote composto por 4 selos, sendo dois novos, em denteado 13 ½, barra 
grossa e 12 ¾, barra fina e dois selos usados em denteado 13 ½, um com barra grossa e 
outro com barra fina. Exemplares novos sem goma como emitidos, todas sem reparações 
com denteado irregular, normal nestes selos. Não catalogadas as variedades das barras.

30.00

799 F 8 1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF24b, 5 reis s/ 80 reis, cin-
zento, papel liso, denteado 12 ¾, sobrecarga A. Exemplar usado, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

800 F  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF26, 10 s/ 80 reis, cinzento, 
papel liso, denteado 13 ½, sobrecarga A. Dois exemplares novos, sem goma como emitidos, 
sem reparações, com vestígios de óxido num deles, com boa cor, e com excesso de tintagem 
na impressão de um dos selos. Valor de catálogo € 140.00.

35.00
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801 F 8 1887 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF26, 10 s/ 80 reis, cinzento, 
papel liso, denteado 13 ½. Lote com dois selos, um deles com “R” de “Reis” partido, novos, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

25.00

802 F 8 1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF27b, 10 s/ 200 reis, laranja, 
papel liso, denteado 12 ¾, sobrecarga A. Exemplar usado, sem reparações, com denteado 
irregular, normal nestes selos, com boa cor. Valor de catálogo € 220.00.

60.00

803 F  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF27b, 10 s/ 200 reis, laranja, 
papel liso, denteado 12 ¾, sobrecarga A. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem repa-
rações, com denteado irregular, normal nestes selos, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

90.00

804 F 8 1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF28a, 20 s/ 80 reis, cinzento, 
papel liso, denteado 13 ½, sobrecarga B. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

40.00

805 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29b, 5 s/ 30 reis, verde e amarelo, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. MB e MR. Valor de catálogo € 550.00.

150.00

806 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29, 29a e 29c, 5 s/ 10 reis + 5 s/ 20 reis 
+ 5 s/ 60 reis. Lote com 3 selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 450.00.

75.00

807 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29c, 5 s/ 60 reis, verde e amarelo, papel 
liso, denteado 12 ¾. Bloco com 8 selos (4x2), canto inferior esquerdo de folha, novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.200.00.

200.00

808 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29c, 5 s/ 60 reis, verde e amarelo, papel 
liso, denteado 12 ¾. Quadra, canto superior esquerdo de folha, nova, sem goma como emiti-
do, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 600.00.

100.00

809 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF30, 10 s/ 30 reis + MF30c, 10 s/ 60 reis, 
verde e amarelo, papel liso, denteado 12 ¾. Dois exemplares novos, sem goma como emiti-
do, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 380.00.

95.00

810 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF30c, 10 s/ 60 reis, verde e amarelo, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

40.00
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811 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF31a, 40 s/ 20 reis, verde e amarelo, 
papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, com 
adelgaçamento no verso. MB e MR. Valor de catálogo € 260.00.

65.00

812 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF31a, 40 s/ 20 reis, verde e amarelo, 
papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, sem 
uma margem, com boa cor. Valor de catálogo € 260.00.

65.00

813 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF31a, 40 s/ 40 reis, verde e amarelo, 
papel liso, denteado 12 ¾ de linha. Exemplar novo, completo, sem 2oma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR. Valor de catálogo € 290.00.

80.00

814 F  1887 – D. Luís I, fita direita. MF 32/41. Série completa, nova, em papel porcelana, denteado 
12 ¾, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor 
de catálogo € 487.00.

120.00

815 F 8 1887 – D. Luís I. Fita direita. MF33, 10 reis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com o DENTEADO DESLOCADO.

12.00

816 F  1887 – D. Luís I, fita direita. MF 33b/41b. Série completa, nova, em papel porcelana, e den-
teado 13 ½. Exemplares sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 429.00.

100.00

817 F 8 1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF42, 2 ½ s/ 10 reis, verde, papel porcelana, 
denteado 13 ½. Tira horizontal com 3 selos usados, sem reparações, com pequenos defeitos 
no papel porcelana, com boa cor e com REPINTE no segundo selo. Não catalogado. Certifi-
cado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

818 F  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF42, 2 ½ s/ 10 reis, verde, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Lote com dois exemplares novos, sem goma como emitidos, um com adelgaçamento e 
com “traço de fração curto” e outro sem defeitos “sem traço de fração” (variedade não catalogada).

25.00

819 F  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF 42d/45b. Série completa, em papel 
porcelana, denteado 13 ½, nova, sem goma como emitidos, sem reparações, com ligeiro 
adelgaçamento no selo de 2 ½ s/ 80 reis. Valor de catálogo € 180.00.

30.00

820 F  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF43, 2 ½ s/ 40 reis, castanho, papel por-
celana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com “R” de “JORNAES” partido. Variedade não catalogada.

20.00

821 F  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF44, 2 ½ s/ 80 reis, cinzento, papel porce-
lana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com “O” de “JORNAES” partido. Variedade não catalogada.

25.00

822  1892/93 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF44, 2 ½ s/ 80 reis, cinzento, papel porce-
lana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com as 4 margens, boa cor, com “1”  de “½“ com a variedade “sem 
ponta” no valor da esquerda dos selos nas posições 21, 22, 23 e 24 (não catalogadas).

60.00

823 F /8 1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda local. 
MF60b + MF60d, 1 avo s/ 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Lote com dois 
exemplares, um em estado de novo, sem goma como emitidos, com variedade “1” pequeno 
+ outro em estado de usado com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

824 F  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda local. 
MF 60/68. Série completa, nova, sem goma como emitidos, sem reparações, com 3 selos (4, 
13 e 31 avos) com ligeiros adelgaçamentos. Valor de catálogo € 311.00.

50.00

825 F  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga PROVISORIO e sobretaxa em moeda local. 
MF62b, 4 avos s/ 25 reis, violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com a variedade 
“AYOS”. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

826 F  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. MF69b, 5 avos s/ 
30 s/ 300 reis, cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

827 F  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda local. MF66b, 
16 avos s/ 100 reis, castanho-amarelo, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

35.00

828 F  1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF78b, ½ avo, cinzento, papel levemente pontinhado, den-
teado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com LEGENDA E VALOR INVERTIDOS. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

829 F / 1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 78/90. Série completa, nova, papel levemente ponti-
nhado, denteado 11 ¾, incluindo selos de ½ e 1 avo em denteado 12 ¾. Exemplares sem 
reparações e sem defeitos assinaláveis, com boa cor. Valor de catálogo € 211.00.

50.00

830 F  1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF79, 1 avo, laranja, papel levemente pontinhado, dentea-
do 11 ¾. Par horizontal. Canto inferior direito de folha, novo, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, NÃO DENTEADO. Não catalogado no Mundifil. Valor 
de catálogo Yang’s HK$ 4.000,00.

100.00

831 F 8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa da Casa da Moeda. MF 104c + 110a, 6 avos s/ 40 
reis e 18 avos s/ 300 reis, ambos em papel porcelana, denteado 13 ½. Lote com duas quadras 
com selos usados, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor. Valor de catálogo € 176.00.

30.00
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832 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 111/123. Série completa, nova, sem goma 
como emitida, sem defeitos nem reparações, com boa cor, em denteado 11 ¾, com exceção selos 
de 6 avos s/ 100 reis e 18 avos s/ 2 ½ reis em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 184.00.

45.00

833 F  1902 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF125, 4 avos, verde, 
papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Quadra, nova, sem goma como emitidos, sem 
reparações e com leve vestígio de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

834 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF129b, 2 avos, verde, papel leve-
mente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com VALOR E LEGENDA INVERTIDOS. Valor de catálogo € 50.00.

20.00

835 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF 129/139. Série completa, nova, 
sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 215.00.

55.00

836 F 8 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF131, 4 avos, carmim, papel levemente pontinhado, den-
teado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com variedade 
de cliché no bordo direito (selo 7 da folha). Não catalogado.

25.00

837 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. Lote com 4 selos de 6 avos, 12 
avos, 18 avos e 47 avos, MF133, 135, 137 e 139. Exemplares novos, sem goma, como emi-
tidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, 
tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos 
remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

60.00

838 F  1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga. MF 141a/143a. Série completa, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Todos os exemplares 
com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 220.00.

60.00
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839 F  1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga. MF142, 1 avo, verde-amarelo, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado 
pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal 
e retirados do livro oficial. MR.

15.00

840 F / 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144 + 144a + 144b, 1 avo s/ 5 reis, castanho, 
bistre e preto, papel liso, denteado 12x12 ½. Lote com 3 selos novos, um normal com goma 
original e charneira, outro com a SOBRETAXA INVERTIDA sem goma, e outro sem “1” em 
“1 Avo” com goma original e charneira. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 158.00.

35.00

841 F  1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144 + 144b, 1 avo s/ 5 avos, papel liso, denteado 
12x12 ½. Par horizontal, novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e sem “1” de “1 avo”. Valor de catálogo € 98.00.

25.00

842 F  1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144a, 1 avo s/ 5 reis, castanho, bistre e preto, 
papel liso, denteado 12x12 ½. Tira horizontal com 3 selos, novos, goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com a SOBRETAXA INVERTIDA, em todos os selos. 
Valor de catálogo € 270.00.

65.00

843 F  1911 - D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF145, 2 
avos s/ 4 avos, carmim, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Selo bipartido, metade 
inferior, novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a 
SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

844 F 8 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho. MF146, 
5 avos s/ 10 avos, azul esverdeado “PROVISORIO”, papel levemente pontinhado, denteado 11 
¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, Valor de catálogo € 120.00.

30.00

845 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho. MF146, 
5 avos s/ 10 avos, azul esverdeado “PROVISORIO”, papel levemente pontinhado, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
e com algarismo “5” inferior à esquerda de “Avos”. Variedade não catalogada.

65.00

846 F  1911 – Etiqueta. Tipografada na Imprensa Nacional de Macau, com rúbrica a azul e nume-
ração manual. MF147, 1 avo, preto, papel avergoado, denteado 12 de linha. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, com boa cor. Valor de catálogo € 540.00.

125.00

847 F  1911 – Etiqueta. Tipografada na Imprensa Nacional de Macau, com rúbrica a azul e numeração 
manual. MF148, 2 avo, preto, papel pontinhado, denteado 12 de linha. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 600.00.

150.00

848 F 8 1911 – Etiqueta. Tipografada na Imprensa Nacional de Macau, com rúbrica a azul e numera-
ção manual. MF148, 2 avo, preto, papel pontinhado, denteado 12 de linha. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 600.00.

125.00

849 F  1911 – Etiqueta. Tipografada na Imprensa Nacional de Macau, com rúbrica a azul e nume-
ração manual. MF148, 2 avo, preto, papel avergoado, denteado 12 de linha. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com número de série 
muito baixo “19”. Valor de catálogo € 600.00.

150.00

850 F / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 
149/164. Série completa, nova, com goma original e charneira ou sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 155.00.

40.00

851 F  1905/11 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa + D. Carlos I, tipo Mouchon, com so-
brecarga REPUBLICA. MF140, 10 s/ 12 avos, lilás-malva + MF150, 1 avo, laranja + MF152, 
3 avos, ardósia + MF153, 4 avos, carmim. Exemplares novos, sem goma, sem reparações, 
com falta parcial do selo de 1 avo e canto curto noutro selo e com a sobrecarga “SPECIMEN” 
a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia 
nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

40.00

852 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF155, 
6 avos, castanho-vermelho, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e variedade de cliché 
no bordo direito, recorrente na posição 7 da folha. Não catalogado.

30.00

853 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados e D. Carlos I, com sobreta-
xa, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF165, 178/180 e 197. Lote com 
5 selos, novos, sem goma como emitidos, sem reparações, com cantos curtos nos selos de 
18 avos s/ 150 reis e 10 avos s/ 12 avos e com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 
(Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos 
pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

75.00

854 F  1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA 
tipografada localmente. MF 166/171. Série completa, nova, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, denteado 12 ¾ com exceção selo de 18 avos s/ 300 
reis em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 253.00.

65.00

855 F  1912 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA 
tipografada localmente. MF167b, 6 avos s/ 10 reis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 80.00.

25.00
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856 F  1912 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA 
tipografada localmente. MF168b, 6 avos s/ 40 reis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

857 F  1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA 
tipografada localmente. MF 170c/171c, 18 avos s/ 100 reis + 18 avos s/ 300 reis, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 207.00.

50.00

858 F  1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA tipo-
grafada localmente. MF171b, 18 avos s/ 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, com adelgaçamento na zona da 
charneira, com boa cor e relevo e com SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

859 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga REPU-
BLICA tipografada localmente. MF172a, 6 avos s/ 10 reis, violeta-vermelho, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com a sobrecarga a VERMELHO. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

860 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA 
tipografada localmente. MF172b, 6 avos s/ 10 reis, violeta-vermelho, papel porcelana, denteado 
11 ¾, sobrecarga vermelha. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

861 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA 
tipografada localmente. MF174a, 6 avos s/ 25 reis, verde, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e SOBRECARGA INVERTIDA.

20.00

862 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLI-
CA tipografada localmente. MF176b, 6 avos s/ 100 reis, castanho s/ laranja, papel porcelana, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e SOBRECAR-
GA INVERTIDA. Não catalogada neste denteado.

60.00

863 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLI-
CA tipografada localmente. MF179a, 18 avos s/ 75 reis, carmim, papel porcelana, denteado 
11 ¾, sobrecarga verde. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

864 F 8 1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1913, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF182a, 2 avos s/ 18 avos s/ 20 reis, violeta-vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar usado, sem reparações, com um canto curto, com boa cor e SOBRETAXA INVER-
TIDA. Valor de catálogo € 120.00.

30.00
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865 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1913 sobretaxados, com nova sobretaxa, tipografa-
da localmente. MF 182/183 e 185. Série incompleta (faltando 2 avos s/ 18 avos s/ 75 reis), nova, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, e com a sobrecarga “SPE-
CIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalân-
dia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

50.00

866 F 8 1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1913, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF185, 2 avos s/ 18 avos s/ 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar usado, sem reparações, com um canto curto, com boa cor e SOBRECARGA “RE-
PUBLICA” INVERTIDA. Não catalogada.

50.00

867  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1913 com sobretaxa. MF185, 2 avos s/ 18 avos 
s/ 150 reis, carmim s/ rosa. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

60.00

868 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF186/197. Série completa, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com variedade de cliché no selo de 6 avos (posição 7 da folha). 
Valor de catálogo € 2.600.00.

750.00

869 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF187, 5 avos, castanho-amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

50.00

870 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1905, com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF197 + MF197a, 10 s/ 12 avos, lilás-malva, papel levemente pontinhado, den-
teado 11 ¾. Par horizontal, novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com variedade “1” com “ponta curta” no 2.º selo. Valor de catálogo € 135.00.

35.00

871 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1905, com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF197 + MF197a + MF197b, 10 s/ 12 avos, lilás-malva, papel levemente ponti-
nhado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, apenas com a margem inferior, nova, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com variedade de 
cliché n.º 7.º selo, “1” com “ponta curta” no 28.º selo, “V” de “AVOS” partido no 23.º selo e “A” 
de “AVOS” partido no 25.º selo. MB e MR..

300.00

872 F /8 1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA + D. Carlos I, tipo Mou-
chon, com sobretaxa. Lote composto por selo MF151, 2 avos, verde, em usado e MF198, ½ 
avo s/ 5 avos, castanho-amarelo, novo, sem goma como emitido. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, com “fenda de cunho” idêntica em ambos selos.

15.00

873 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobre-
taxa tipografada localmente. MF198a, ½ avo s/ 5 avos + MF199a, 4 avos s/ 8 avos. Exempla-
res novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com as 
SOBRETAXAS INVERTIDAS. Valor de catálogo € 145.00.

35.00

874 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e so-
bretaxa tipografada localmente. MF198a, ½ avo s/ 5 avos + MF199a, 4 avos s/ 8 avos. 
Exemplares usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com as SOBRETAXAS 
INVERTIDAS. Valor de catálogo € 110.00.

25.00

875 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF199, 4 s/ 8 avos, castanho-cinzento, 
papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, boa cor, com fendas de cliché nos selos 5 e 
20, “s” de “Avos” partido no selo 17 e “4 Avos” subido no selo 14. MB e MR.

150.00

876 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa tipogra-
fados localmente. MF 201, 1 avo s/ 13 avos, violeta-cinzento, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Quadra, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

877 F PRV 1913/15 – Ceres. Par de provas não denteadas do valor de 6 avos, em violeta-claro, papel 
liso, impressas com largas margens, não denteadas, tidas como clandestinas.

15.00

878 F PRV 1913/15 – Ceres. Par de provas não denteadas do valor de 5 avos, em castanho, papel liso, 
impressas com largas margens, não denteadas, tidas como clandestinas.

15.00

879 F PRV 1914 – Ceres. Lote com duas provas de cor em verde e castanho-vermelho, não denteadas, 
com moldura, sem goma e sem impressão do valor e legenda, a primeira em papel esmalte 
e a segunda em papel porcelana. Cores aprovadas para as taxas de 2 avos e 8 avos. Exem-
plares sem defeitos nem reparações. MB e MR.

50.00

880 F PRV 1914 – Ceres. Prova de cor em violeta sobre papel porcelana colorido em rosa, canto supe-
rior esquerdo de folha, não denteada, sem goma e sem impressão do valor e legenda. Cor 
não aprovada para qualquer taxa em papel aprovado para a taxa de 76 avos. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. MB e MR.

40.00

881 F PRV 1914 – Ceres. Tira com 3 provas de cor em verde, sobre papel porcelana colorido azul (cor e 
papel aprovados para o valor de 3 patacas), não denteadas, impressas com largas margens, 
emolduradas, sem impressão do valor e da legenda, tidas como clandestinas. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. MB e MR.

50.00
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882 F PRV 1914 – Ceres. Tira com 3 provas de cor em violeta, sobre papel liso, fino (cor aprovada para 
o valor de 6 avos e papel não aprovado para a emissão), não denteadas, impressas com lar-
gas margens, emolduradas, sem impressão do valor e da legenda, tidas como clandestinas. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

40.00

883 F PRV 1913 – Ceres. Lote com dois pares verticais de provas de cor em carmim e verde-amarelo, 
sobre papel pontinhado, não denteados, sem goma, sem impressão da taxa e legenda. Cores 
aprovadas para os valores de 2 avos e 4 avos. Exemplares sem defeitos nem reparações. B e R.

25.00

884 F PRV 1913 – Ceres. Bloco com 6 provas de cor (3x2) em castanho-claro sobre papel pontinhado, 
não denteado, sem goma, sem impressão da taxa e legenda. Cor aprovada para o valor de 
5 avos. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

40.00

885 F PRV 1913 – Ceres. Bloco com 6 provas de cor (3x2) em carmim sobre papel pontinhado, não den-
teado, sem goma, sem impressão da taxa e legenda. Cor aprovada para o valor de 4 avos. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

40.00

886 F PRV 1914 – Ceres. Par horizontal de provas de cor em verde-escuro sobre papel porcelana co-
lorido azul, não denteado, bordo superior de folha, sem goma, sem impressão da taxa e 
legenda, com leve defeitos na margem superior. B e R.

25.00

887 F PRV 1913 – Ceres. Bloco com 6 provas de cor (3x2) em verde-amarelo sobre papel pontinhado, 
não denteado, sem goma, sem impressão da taxa e legenda. Cor aprovada para o valor de 
2 avos. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

40.00
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888 F  1913/15 – Ceres. MF210h, ½ avo, sépia, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV. Bloco 
16 selos (4x4), novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com leves falhas 
na goma de dois selos, boa cor e com REPINTE na legenda MACAU na última fila de selos.

30.00

889  1914 – Ceres. Lote com dois selos em papel pontinhado vertical, denteado 15x14: MF210g, 
½ avo, sépia, estrelas IV/I + MF211d, 1 avo, preto, estrelas II/I. Exemplares novos, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

890 F / 1913/15 – Ceres. Lote com dois selos novos, papel porcelana médio, denteado 15x14, ambos 
com o VALOR E LEGENDA INVERTIDOS: MF210, ½ avo, sépia, sem goma, com vestígios de 
óxido no verso + MF212, 2 avos, verde, bordo de folha, com goma original sem charneira. B e R.

20.00

891 F / 1913/15 – Ceres. MF211, 1 avo, preto, papel porcelana médio, denteado 15x14, estrelas I/I. Lote 
com dois selos novos, um com goma original e charneira e com DUPLO VALOR E LEGENDA e 
outro sem goma e defeitos na porcelana, com a LEGENDA E VALOR INVERTIDOS. 

20.00

892  1913/15 – Ceres. MF211, 1 avo, preto, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Bloco com 
8 selos (4x2), novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
estrelas I/II no 8.º selo. Valor de catálogo € 59.00.

20.00

893 8 1913/15 – Ceres. MF211b, 1 avo, preto, papel pontinhado, denteado 15x14. Lote com 4 selos 
usados, sem defeitos nem reparações, com estrelas I/I, I/II, II/I e IV/I. Valor de catálogo € 56.60.

15.00

894  1913/15 – Ceres. MF211b, 1 avo, preto, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, estrelas 
I/I. Bloco com 20 selos (5x4), bordo de folha, novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

895 F  1914 – Ceres. Lote com 3 selos de 2c, verde, em papel pontinhado vertical: MF212e, denteado 
15x14, estrelas II/I  + 2 selos em denteado 12x11 ½, estrelas III/IV e estrelas IV/III (não cata-
logado). Exemplares novos, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

896  1913/15 – Ceres. MF213a, 4 avos, carmim, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Bloco 
com 11 selos (5x2+1), novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com estrelas I/I. Valor de catálogo € 110.00.

25.00

897 F  1913/15 – Ceres. Lote com 3 selos de 5 avos, castanho claro, denteado 15x14, 8 avos, 
castanho-vermelho, denteado 15x14 e 10 avos ultramar, MF214, 216 e 217b. Exemplares 
novos, sem goma, sem reparações, com defeitos no denteado, boa cor e com a sobrecarga 
“SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Be-
chuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

30.00

898 F  1915 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. 
MF 227/242. Série completa, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Selos de 18 avos s/ 2 ½ em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 238.00.

60.00

899 F  1915 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 227/242. Série 
completa em quadras, nova, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Lote de elevada qualidade e raridade. Valor de catálogo € 880.00.

400.00

900 F  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA” 
da Casa da Moeda. MF233, 6 avos s/ 200 reis, azul s/ azul + MF238, 18 avos s/ 150 reis, carmim 
s/ rosa. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem reparações, com manchas e com a 
sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais 
da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

30.00

901 F  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, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma com emitido, sem corte de tesoura, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

902 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e so-
bretaxa tipografada localmente. MF246, 2 avos s/ 6 avos, castanho-vermelho claro, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem corte 
de tesoura, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

65.00

903 F / 1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF 247/258. Série completa, em papel liso e papel 
lustrado espesso, denteado 12x11 ½, nova, com goma original e charneira, com 4 selos sem 
goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 670.00.

175.00

904  1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF248, 3 avos, laranja, papel liso médio, denteado 
12x11 ½, estrelas III/IV. Quadra, canto de folha, com selos novos, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM ESTRELAS PEQUENAS no 
primeiro selo. Valor de catálogo € 40.00.

20.00

905  1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF248, 3 avos, laranja, papel liso, denteado 12x11 ½, 
estrelas III/IV. Bloco com 15 selos (5x3), fundo de folha, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

36.00

906  1924 – Ceres. Novos valores e cores. MF249, 4 avos, amarelo-vivo, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Bloco com 12 selos novos (3x4), bordo de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, e duas estrelas com impressão defeituosa. Valor de catálogo € 144.00.

35.00

907  1924 – Ceres, MF250, 6 avos, cinzento, papel liso médio, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV. 
Tira horizontal com 6 selos, bordo inferior de folha, novos, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

60.00
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908 F  1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF252c, 24c, verde-escuro, papel liso médio, dentea-
do 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e estrelas III/II. B e R. Valor de catálogo € 90.00.

30.00

909 F 8 1926 – Ceres, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926”. MF258A, ½ avo, sépia, 
papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV. Exemplar usado, sem reparações, com ligeiro óxi-
do, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 500.00.

125.00

910 F  1926 – Ceres, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926”. MF258B, 1 avo, preto, 
papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/III. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com a variedade de cliché MM CCLII, com boa cor. NÃO CATALOGADO COM 
AS ESTRELAS NA POSIÇÃO III/III. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

200.00

911 F 8 1926 – Ceres, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926”. MF258D,6 avos, vio-
leta, papel porcelana, denteado 15x14, estrelas I/I. Exemplar usado, sem reparações, com 
um canto curto e leves afloramentos de óxido, com boa cor. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 660.00.

125.00

912 F  1926 – Ceres, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926”. MF258E, 10 avos, ultramar, 
papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV. Exemplar novo, sem goma, sem reparações e com a 
cor alterada. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 660.00.

165.00

913 F  1931/33 – Ceres. Novas cores e valores. MF 260/267. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 165.00.

40.00

914 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF266 + 266c, 15 s/ 16 avos, ardósia, papel liso, denteado 
12x11 ½. Lote com dois exemplares novos, goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e estrelas III/II e III/IV. Valor de catálogo € 103.00.

25.00

915 F PRV 1934 – Padrões. Lote composto por 3 pares horizontais provas de cor (3 avos, 5 avos e 15 
avos) e uma isolada (3 patacas), respetivamente em violeta, cinzento-claro, lilás-vermelho e 
verde-esmeralda, cores aprovadas para cada um dos valores, não denteadas, em papel liso 
com filigrana Cruz de Cristo. MB e R.

70.00

916 F PRV 1933 – Padrões. Lote com dois pares de provas em papel liso com filigrana “Cruz de Cristo”, 
não denteadas, sem defeitos nem reparações, uma do valor de 8 avos em azul-claro (cor 
aprovada) e outro de 3P em verde-esmeralda, cor aprovada para este valor. B e R.

40.00

917  1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “REPUBLI-
CA” e sobretaxa. MF307, 3 reis s/ 1Tg, azul + MF309, 3 reis s/ 4Tgs, castanho-amarelo + MF310, 3 
reis s/ 16Tgs, bistre. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais 
da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

30.00
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918 F  1945 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia Lda. MF 325/26. Série completa 
em quadras, bordo de folha, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 212.00.

60.00

919 / 1960/75 – Correio aéreo. Vistas de Macau + Vistas de Macau, com sobretaxa. MF CA16/20 
+ CA21. Lote com as duas séries novas, com goma original, com charneira a primeira e sem 
charneira a segunda, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 101.00.

25.00

920 F //8 1904 – Porteado. Emissão regular. MF POR 1/11. Série completa nova, com exceção selo de 40 
avos usado, sem goma como emitidos, com exceção selos de ½ avo, 1 avo e 4 avos com goma e 
charneira, sem reparações, com ligeiro adelgaçamento no selo de ½ avo. Valor de catálogo € 170.00.

40.00

921 F PRV 1904 – Porteado. Emissão regular. Prova individual de cor, em ardósia sobre papel esmalte, 
com moldura, não denteada, sem goma, sem impressão do valor e legenda. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. B e R.

30.00

922 F PRV 1904 – Porteado. Emissão regular. Prova individual de cor, em violeta sobre papel liso, es-
pesso e colorido laranja, não denteada, sem goma, sem impressão do valor e legenda, com 
margens de luxo. Cor aprovada para o valor de 1P, e papel não aprovado para a emissão. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

30.00

923 F PRV 1904 – Porteado. Emissão regular. Prova individual de cor, em verde-azul sobre papel liso, 
não denteada, sem goma, sem impressão do valor e legenda, em bloco medindo 51x62mm. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

25.00

924 F PRV 1904 – Porteado. Emissão regular. Prova individual de cor, em preto sobre papel liso, não den-
teada, sem goma, sem impressão do valor e legenda, em bloco medindo 51x63mm. Cor não 
aprovada para nenhum valor da emissão. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

25.00

925 F PRV 1904 – Porteado. Emissão regular. Lote com duas provas de cor, uma em laranja e outra em 
azul, sobre papel liso espesso, denteadas, sem goma, sem impressão da taxa e legenda. Cores 
aprovadas para as taxas de 5 avos e 20 avos. Exemplares sem defeitos nem reparações. MB e R.

30.00

926 F / 1911 – Porteado. Emissão regular. Tipo de 1904, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. MF POR12, ½ avo, verde-azul, papel liso, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, com 
goma original um selo sem charneira e outro com charneira, sem defeitos nem reparações, 
boa cor e com DUPLO DENTEADO no primeiro selo.

30.00

927 F / 1911 – Porteado. Emissão regular. Com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 
POR12/22. Série completa, nova, com goma original, com exceção selos de 1 avo, 20 avos, 
40 avos, 50 avos e 1P sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 135.00.

35.00

928 F  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote 
com 4 selos dos valores de 2 avos, 5 avos, 8 avos e 1 pataca, MF POR14, 16, 17 e 22 em 
papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplares novos, sem goma, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 
(Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos 
pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

50.00

929 F  1914 – Porteado. Emissão regular. Com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. 
MF POR31a, 40 avos, carmim, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com DUPLA SOBRECARGA 
A VERDE E VERMELHO. Valor de catálogo € 42.00.

12.00

930 F  1949 – Porteado. Padrões, com sobretaxa. MF POR 44/50. Série completa em quadras, 
nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com defeitos habituais na goma e 
com alguns leves pontos de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 220.00.

45.00

931  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 
POR12, ½ avo, verde, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa 
com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com aflorações de 
óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 112.00.

20.00

932 F  1919 – Imposto Postal. Selos fiscais das Colónias, com sobrecarga “TAXA DE GUERRA”. Exem-
plar SEM TAXA IMPRESSA, verde, papel pontinhado 15X14, novo, com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Rara OMISSÃO DE TAXA. Não catalogado.

50.00

933 F  1919 – Imposto Postal. Selos fiscais das Colónias, com sobrecarga “TAXA DE GUERRA”. Par ver-
tical SEM TAXA IMPRESSA, verde, papel pontinhado 15X14, novo, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Rara OMISSÃO DE TAXA. Não catalogado.

100.00

934  1919 – Imposto Postal. Selos fiscais das Colónias, com sobrecarga “TAXA DE GUERRA”. MF 
IP 1/2. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem reparações, com leve óxido 
no selo de 2 avos. Valor de catálogo € 75.00.

15.00

935  1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Impressa em Macau. MF IP 
7a/12a. Série completa, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 310.00.

80.00

936 F  1950 – Motivos locais. NÃO EMITIDOS. MF NE1, 1 pataca, azul, papel esmalte, denteado 11 
de linha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

937 F  1950 – Motivos locais. NÃO EMITIDOS. MF NE1, 1 pataca, azul, papel esmalte, denteado 11 
de linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações com aflorações de 
óxido. Valor de catálogo € 80.00.

20.00
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938 F  1964 –  IV Centenário dos Estabelecimento da Companhia de Jesus. NÃO EMITIDOS. MF 
NE6, 10 avos com fundo verde, papel esmalte, denteado 13 ½. Quadra nova, com goma 
original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Exemplar de luxo. Valor 
de catálogo € 3.600.00.

3.000.00

939 F  1976 – 4.º Centenário da Diocese de Macau. NÃO EMITIDOS. MF NE8, 1P, policromo, papel 
esmalte, denteado 13. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

940 F  1976 – 4.º Centenário da Diocese de Macau. NÃO EMITIDOS, MF NE8, 1P, policromo, papel 
esmalte, denteado 13. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 800.00.

200.00

941 F  1976 – 4.º Centenário da Morte de Luís de Camões. NÃO EMITIDOS. MF NE11, 1P, policro-
mo, papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar novo, bordo de folha, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 270.00.

75.00

942 F 8 1920 – Fiscais. Imposto do Selo. D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915 com sobretaxa, 
tipografada localmente. PB257, 5 avos s/ 6 avos s/ 50 reis, azul-claro. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

943 F  1920 – Imposto Postal. D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente. Selo Fiscal Pos-
tal. MF SFP1, 2 avos s/ 18 avos s/ 50 reis, azul-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exem-
plar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, com mancha de tinta azul, com boa 
cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.500.00.

600.00

944 F 8 1920 – Fiscais. Imposto do Selo. D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915 com sobretaxa, 
tipografada localmente. PB261, 20 avos s/ 6 avos s/ 200 reis, azul s/ azul. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

945 F  1920 – Imposto Postal. D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “CONTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL”. 
PB147, 1 avo s/ 18 avos s/ 50 reis azul-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar postal 
usado como estampilha postal, novo, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo.

20.00
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     Moçambique

946 F R Reimpressões de 1885. 1876 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, 
com goma original e charneira, nova, denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, com sobrecarga horizontal a preto “PROVA”. Boa qualidade. Valor de catálogo € 360.00.

80.00

947 F R Reimpressões de 1905. 1876 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1905, 
com goma original e charneira, nova, denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Boa qualidade. Valor de catálogo € 315.00.

75.00

948 F R Reimpressões de 1885. 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Série completa de reim-
pressões de 1885, nova, denteado 13 ½, sem goma como emitidas, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

949 F R Reimpressões de 1905. 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Série completa de reim-
pressões de 1905, nova, denteado 13 ½, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Boa qualidade. Valor de catálogo € 175.00.

45.00

950 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. Lote com 6 selos de 5, 10, 20, 25, 40 e 100 reis, MF15, 16, 17, 
18c, 19 e 21, novos, papel porcelana, denteado 12 ¾, com exceção selo de 25 reis em den-
teado 13 ½, com goma original e charneira, sem reparações, com defeito no selo de 5 reis 
e leve óxido junto à charneira dos selos. Exemplares originais, com sobrecarga horizontal a 
preto “SPECIMEN”, distribuídos com as reimpressões de 1905. R.

40.00

951 F  1886 – D. Luís I, fita direita. MF17a, 20 reis, rosa, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

952 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa a preto. MF24, 2 ½ s/ 40 reis, castanho-vermelho, pa-
pel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 1. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem de-
feitos nem reparações, boa cor e sobrecarga ligeiramente deslocada. Valor de catálogo € 110.00.

30.00

953 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF24, 2 ½ s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (1), a preto. Exemplar novo, sem goma como emi-
tido, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM A SOBRETAXA DESLOCADA PARA 
A DIREITA. Valor de catálogo € 110.00.

30.00

954 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa a preto. MF24, 2 ½ s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 1. Exemplar usado, sem defeitos nem repa-
rações, boa cor. Valor de catálogo € 55.00.

15.00

955 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa a preto. MF26, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 3. Exemplar usado, com anotação a lápis 
no verso, com retoques nas letras “J” e “O” de “JORNAES”, boa cor e relevo. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 220.00.

55.00

956 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa a azul. MF26A, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 3 a azul-escuro. Exemplar usado, assinado 
no verso, sem defeitos nem reparações, boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 220.00.

55.00

957 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa a azul. MF26A, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 3 a azul-claro. Exemplar usado, assinado no 
verso, sem defeitos nem reparações, boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miran-
da da Mota. Valor de catálogo € 220.00.

55.00

958 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa a vermelho. MF26B, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 3 a vermelho. Exemplar usado, assinado no verso, 
com a efígie parcialmente aberta e segura por goma, boa cor e relevo. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

959 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa a preto. MF27, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 4. Exemplar novo, assinado no verso, sem 
goma como emitidos, sem reparações com pequenas falhas no papel porcelana, boa cor, 
com algarismos “5” com 4,5mm de altura. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 390.00.

95.00

960 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa a preto. MF27c, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 4. Exemplar usado, sem reparações com 
muito ligeiros pontos de óxido no verso, boa cor, com algarismo “5” maior à esquerda (5mm). 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

961 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa a preto. MF27b, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 4. Exemplar usado, assinado no verso, sem 
reparações com ligeiros pontos de óxido no verso, boa cor, com algarismos “5” com 5mm de 
altura. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

962 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa a preto. MF27, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 4. Exemplar usado, sem reparações com 
aderências no verso e falta do canto inferior direito, boa cor, com algarismos “5” com 4,5mm 
de altura. Valor de catálogo € 220.00.

35.00

963 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa a preto. MF27b, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 4. Exemplar novo, assinado no verso, sem 
goma como emitidos, sem reparações, com falhas no papel porcelana e duas pequenas 
manchas de cor rosa, boa cor e relevo, com algarismo “5” maior à esquerda (5mm). Certifica-
do de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 450.00.

100.00
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964 F  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF 41/49 + MF48a. Série completa, nova, em denteado 12 ¾ + selo de 200 
reis em denteado 13 ½, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 376.00.

60.00

965 F  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF 41/49. Série completa em quadras, nova, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, em canto de folha com exceção quadra de 10 reis em bordo de 
folha, com boa cor. Valor de catálogo € 904.00.

50.00

966 F  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimen-
to de S. António. MF43, 20 reis, rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Bloco com 6 selos 
(2x3), novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a 
SOBRECARGA DESLOCADA em 4 selos. Não catalogado.

30.00

967 F 8 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento de S. 
António. MF44c, 25 reis, violeta-castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem 
reparações, com um dente curto e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

968 F  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF46b, 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 13 ½. Quadra, nova, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 600.00.

50.00

969 F  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF49, 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Quadra, nova, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA 
DESLOCADA. Não catalogada.

50.00

970 F  1897 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF50, 50 s/ 300 reis, azul s/ laranja, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem repa-
rações com um pequeno ponto de óxido, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 620.00.

150.00

971 F 8 1897 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF50, 50 s/ 300 reis, azul s/ laranja, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 320.00.

75.00

972 F  1897 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF51c, 2 ½ reis s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (2). Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

45.00

973 F 8 1897 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF51c, 2 ½ reis s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (2). Par horizontal usado, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, obliterado com carimbo circular datado de MOSSURIL. Valor de catálogo € 240.00.

60.00
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974 F  1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 66/67, 500 reis, preto s/ azul + 700 reis, violeta s/ amarelo. 
Exemplares novos, sem goma, sem reparações, com ligeiros defeitos no denteado, boa cor e com 
a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais 
da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

30.00

975 F / 1903 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 66/76. Série completa, nova, em denteado 12 
¾, com exceção selos de 115 s/ 50 reis e 130 s/ 25 reis em denteado 13 ½, com goma original 
e charneira, com exceção selo de 130 s/ 25 reis sem goma, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 284.00.

65.00

976 F  1903 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF75a, 400 s/ 10 reis, verde, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com a efígie parcialmente aberta, bem 
como o limite inferior do quadro de impressão, com boa cor e relevo e com DUPLA IMPRESSÃO 
DA COR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 180.00.

50.00

977 F  1903 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa. MF80, 115 s/ 2 ½ reis, castanho, papel 
liso, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com a SOBRETAXA DESLOCADA.

20.00

978 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF 94/101. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 97.00.

25.00

979 F / 1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF102, 50 s/ 65 reis, azul, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com 3 selos novos, um sem goma com “5” fendido, não 
catalogado + outro com goma original e charneira com “5” com bandeira curta, tipo III e outro 
com goma não original com “5” fendido tipo I. 

30.00

980 F / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote com 4 selos 
novos: 2xMF103, 2 ½ cinzento, com a SOBRECARGA INVERTIDA e com SOBRECARGA DESLO-
CADA + MF104, 5 reis, laranja, com a SOBRECARGA INVERTIDA + MF108, 25 reis, carmim, com 
DUPLA SOBRECARGA uma delas DESLOCADA. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

981 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF104, 
5 reis, laranja, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, com goma 
original sem charneira, sem reparações, com um leve ponto de óxido, boa cor e com a SO-
BRECARGA INVERTIDA.

12.00

982 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF105, 
10 reis, verde-amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, bordo 
de folha, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
sobrecarga “RUPEBLICA” em vez de “REPUBLICA”. Não catalogado.

25.00

983 F  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF118/119, 2 ½ reis e 5 reis. Exemplares 
novos, com goma original e charneira. sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM 
DUPLA SOBRECARGA. Não catalogado.

15.00

984 F / 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF119, 5 reis, preto, 
papel esmalte, denteado 11 ¾. Lote com selo isolado, com goma original e charneira e DU-
PLA SOBRECARGA + par horizontal, sem goma, com DUPLA SOBRECARGA; uma delas 
DESLOCADA. Não catalogado.

15.00

985  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF126/27, 200 reis, verde 
s/ salmão + 300 reis, preto s/ azul, ambos em papel porcelana colorido. Exemplares novos, bordos 
de folha, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e NÃO DENTEADOS. B e R.

25.00

986 F  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF127, 300 reis, preto s/ azul, papel 
porcelana. Exemplar novo, sem goma. sem defeitos nem reparações, com boa cor, NÃO 
DENTEADO. Não catalogado.

15.00

987  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de África, Macau e Timor. MF 129/136 + MF 137/144 
+ MF 145/152. As três séries completas, nova, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 114.00.

30.00

988 F  1913 – 4.º Centenário da descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga RE-
PUBLICA e sobretaxa, sobre selos de África. MF131a, 1c s/ 10 reis, violeta, papel pontinhado, 
denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, anulado com traço a tinta de escrita, provavelmente proveniente de 
refugo, com a SOBRECARGA E SOBRETAXA INVERTIDAS. Valor de catálogo € 60.00.

25.00

989 F  1913 – 4.º Centenário da descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPU-
BLICA e sobretaxa, sobre selos de África. MF129a, 2 ½ c s/ 25 reis, verde-amarelo, papel ponti-
nhado, denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, anulado com traço a tinta de escrita, provavelmente proveniente de refugo, com 
DUPLA SOBRECARGA E SOBRETAXA uma delas OBLÍQUA. Valor de catálogo € 60.00.

25.00

990 F  1914 – Ceres. MF153, ¼ c, sépia, papel porcelana médio, denteado 15x14. Par horizontal, 
novo, com goma original sem charneira, sem reparações e ligeiros pontos de óxido, com boa 
cor, com IMPRESSÃO PARCIAL DA LEGENDA “MOÇAMBIQUE” no primeiro selo e SEM 
IMPRESSÃO DO VALOR E LEGENDA no 2.º selo. Não catalogado. MB e MR.

30.00

991 F / 1914 – Ceres. MF153d + MF153e, ¼ c, sépia, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Lote 
composto por selo isolado, novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR E LEGENDA + par horizontal, novo, com goma original 
sem charneira num selo e com charneira noutro, sem defeitos nem reparações, com TRIPLA 
IMPRESSÃO DO VALOR E LEGENDA nos dois selos. Valor de catálogo € 185.00.

45.00
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992 F / 1914 – Ceres. Lote com 5 selos novos, dois com goma original sem charneira e três com 
goma original e charneira, todos em denteado 15x14: MF153, ¼ c, sépia com o VALOR E 
LEGENDA INVERTIDOS + MF155, 1c, verde, SEM VALOR E LEGENDA + 2xMF154 ½ c, 
preto e MF155, 1c, verde, com VALOR E LEGENDA DESLOCADOS. Não catalogados.

25.00

993 / 1914 – Ceres. MF 153/168. Série completa, nova, em papel porcelana, denteado 15x14, 
mista com goma original sem charneira e com charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Série com muito boa qualidade. Valor de catálogo como com charneira € 115.00.

35.00

994  1914 – Ceres. MF154e, ½ c, preto, papel liso, denteado 12x11 ½. Quadra, nova, com goma 
original sem charneira, sem reparações, com dois pontos de óxido, com boa cor, SEM IM-
PRESSÃO DO VALOR E LEGENDA. Não catalogado. B e R.

25.00

995  1914 – Ceres. MF154e, ½ c, preto, papel liso, denteado 12x11 ½. Quadra, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e IMPRESSÃO DESLOCA-
DA DO VALOR E LEGENDA em todos os selos. B e R.

20.00

996  1914 – Ceres. MF155c, 1c, verde-escuro, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Qua-
dra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
COM DENTEADO DESLOCADO. Não catalogado.

15.00

997  1914 – Ceres. MF155d, 1c, verde-escuro, papel pontinhado horizontal. Bloco com 8 selos 
(4x2), bordo lateral direito de folha, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e NÃO DENTEADO. B e R.

30.00

998  1914 – Ceres. MF157b, 2c, carmim, papel acetinado médio, denteado 12x11 ½. Bloco com 
8 selos (4x2), bordo inferior de folha, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com DUPLO DENTEADO nos quatro selos inferiores. Não 
catalogado. MB e MR.

30.00

999  1914 – Ceres. MF163a, 15c, lilás-vermelho, papel acetinado. Quadra, nova, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, NÃO DENTEADA, e com variedade de cliché no 1.º 
selo. MB e R.

25.00

1000 F  1915/20 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
MF169, 115 s/ 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitidos, sem reparações, com leves manchas no verso. Valor de catálogo € 110.00.

25.00

1001 F  1915 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmen-
te. MF 169/180. Série completa, nova, sem goma como emitida, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 152.50.

40.00

1002 F  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPU-
BLICA tipografada localmente. MF171, 115 s/ 5 reis, amarelo, papel porcelana, denteado 11 
¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLA 
SOBRECARGA. Não catalogado.

30.00
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1003 F / 1915 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1905, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moe-
da. MF188a + MF188b, 50 s/ 65 reis, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com 
3 selos novos: um com goma original e charneira com “5” fendido, tipo I, outro sem goma, com 
“5” fendido, tipo II e outro com goma original e charneira, com “5” fendido, tipo não catalogado.

30.00

1004 F 8 1917 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. MF190a, 
15 reis, verde, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

1005  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF201, 
1c s/ 1c, verde, papel pontinhado, denteado 11, sobrecarga com 27mm. Bloco vertical com 
10 selos (2x5), novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 35.00.

12.00

1006 / 1918/20 – Taxa de Guerra. Selos de Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF202 
+ 202b + 202c + 202d, 1 ½ c s/ 5c, vermelho, papel pontinhado leve, denteado 12 de linha. 
Lote com 3 selos isolados, novos, com goma original e charneira e par horizontal com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, um SEM DENTEADO HORIZONTAL 
(não catalogado), outro com variedade “PEPUBLICA” e “TELFGRAFO”, outro com “TEL-
FGRAFO”, e par com “PETRIA” no 1.º selo.

30.00

1007 / 1918/20 – Taxa de Guerra. Selos de Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF204, 
2 ½ s/ 5c, vermelho, papel pontinhado leve, denteado 12 de linha. Lote composto por par 
vertical com goma original sem charneira no selo inferior, SEM DENTEADO HORIZONTAL 
entre os selos + selo isolado com goma original sem charneira com “PEPUBLICA” e “TEL-
FGRAFO” + selo isolado com goma original e charneira com “TELFGRAFO”.

25.00

1008 F  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos de Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF204, 2 
½ s/ 5c, vermelho, papel pontinhado leve, denteado 12 de linha. Quadra, canto inferior direito 
de folha, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e SEM DENTEADO 
HORIZONTAL entre as duas filas. Não catalogado.

20.00

1009 F  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos de Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF205, 6 s/ 5c, 
vermelho, papel pontinhado leve, denteado 12 de linha. Quadra, nova, com goma original sem 
charneira, sem reparações, com vestígio de óxido no 1.º selo, com boa cor, NÃO DENTEADOS e 
com “PEPUBLICA” e “TELFGRADO” no 4.º selo. Não catalogados sem denteado.

30.00

1010 F  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos de Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF205, 6 s/ 5c, 
vermelho, papel pontinhado leve, denteado 12 de linha. Lote com 4 selos isolados, novos, com goma 
original e charneira e ligeiros pontos de óxido em dois selos: um NÃO DENTEADO (não catalogado), 
outro com “PEPUBLICA”, outro com “PEPUBLICA” e “TELFGRAFO” e outro com “PETRIA”. 

25.00

1011 F / 1918/20 – Taxa de Guerra. Selos de Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF205, 
6 s/ 5c, vermelho, papel pontinhado leve, denteado 12 de linha. Quadra, nova, com goma 
original, sem charneira nos selos inferiores e com charneira nos selos superiores, sem repa-
rações e com pequena afloração de óxido, com boa cor e COM DUPLO DENTEADO VERTI-
CAL, entre os selos. Não catalogado.

20.00

1012 F  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF205, 6c s/ 5c, 
vermelho. Bloco com 15 selos (5x3), novos, com goma original sem charneira, sem reparações e com 
4 ligeiros pontos de óxido no verso, boa cor, NÃO DENTEADO e com variedades “PEPUBLICA” e 
“TELFGRAFO” no 3.º e 5.º selos, “TELFGRAFO” no 7.º e 9.º selos. Não catalogado em não denteado.

60.00

1013  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF205, 
6c s/ 5c, vermelho. Folha completa de 25 selos, fracionada de folha original de 100 selos, 
para aposição da sobretaxa, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor, com variedades “PETRIA” no 1.º, 16.º e 20.º selos, “TELFGRAFO” 
no 3.º e 15.º selos, “PEPUBLICA” e “TELFGRAFO” no 14.º selo, “1910” em vez de “1916” e 
“TELFGRAFO”, no 11.º selo. MB e R. Valor de catálogo € 327.50.

75.00

1014 F  1920 – 280.º Aniversário  da Restauração de Portugal (Mutilados de Guerra – Assistência 
Social). MF 206/223. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1015 F  1920 – 280.º Aniversário da Restauração da Independência de Portugal (Mutilados de Guer-
ra). Lote composto por dois selos novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor: MF212, 5c, verde-azul com DUPLO DENTEADO VERTICAL e 
MF220, 30c verde-oliva SEM DENTEADO HORIZONTAL. Não catalogados.

30.00

1016 F  1921 – Ceres. Novas cores e valores. MF225a, 4c, rosa, papel liso, denteado 12x11 ½. Qua-
dra, nova, com goma original e charneira, sem reparações, com diversos pontos de óxido, 
boa cor e DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR E LEGENDA. Valor de catálogo € 240.00.

45.00

1017 F  1921 – Ceres. Novas cores e valores. MF225a, 4c, rosa (par horizontal) + MF227a, 6c, lilás-
-claro, papel liso, denteado 12x11 ½. Exemplares novos, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR E DA 
LEGENDA “MOÇAMBIQUE”. Valor de catálogo € 180.00.

50.00

1018 F  1921 – Ceres. Novas cores e valores. MF 227a, 6c, lilás-claro, papel acetinado, denteado 12x11 
½. Par horizontal, novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor e 
COM DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA E DA LEGENDA “MOÇAMBIQUE”. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1019 F  1921/22 – Ceres, com sobretaxa, tipografada localmente. MF234, 10c s/ ½ c, preto, papel 
liso, denteado 12x11 ½. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e COM DUPLA SOBRETAXA, tidos como clandestinos.

40.00
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1020 F  1921/22 – Ceres, com sobretaxa. MF234a, 10c s/ ½ c, preto, papel acetinado, denteado 
15x14. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, boa 
cor e COM SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

1021 F  1921/22 – Ceres, com sobretaxa, tipografada localmente. MF236, 60c s/ 2 ½ c, violeta-claro, 
papel porcelana, denteado 15x14. Bloco com 15 selos (5x3), novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1022 F / 1921/22 – Taxa de Guerra. Selos de Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF237, 
2$00 s/ 5c, vermelho, papel pontinhado leve, denteado 12 de linha. Tira vertical de 3 selos, 
bordo superior de folha, com goma original sem charneira em dois selos e com charneira num 
selo, sem defeitos nem reparações, com boa cor e SEM DENTEADO HORIZONTAL, com 
“PETRIA” no 1.º selo e “TELFGRAFO no 3.º selo. Não catalogado sem denteado horizontal.

35.00

1023 F  1921/22 – Ceres, com sobretaxa, sobre selos de Lourenço Marques. MF 238/239. Série com-
pleta, nova, papel liso espesso, denteado 15x14. Exemplares, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Sa-
muel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União 
Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

30.00

1024  1922 – Ceres. MF245, 1E, carmim-rosa, papel liso médio. Bloco com 6 selos (3x2), bordo superior 
de folha, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, NÃO DENTEADO. B e R.

25.00

1025 F / 1925 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” 
e sobretaxa, tipografadas localmente. MF250 + 250a, 40 s/ 400 s/ 80 reis, verde-claro, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Lote com dois pares novos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, um com goma original sem charneira, com um selo com variedade “a” de “República” subido 
e outro com goma original e charneira com “Republic” no 1.º selo. Valor de catálogo € 105.00.

30.00

1026 / 1929 – Selo da Emissão Regular de Porteado, com sobretaxa. MF260a, 50c, violeta-cinzen-
to, papel liso, denteado 11 ¾. Lote com dois selos novos: um com goma original e charneira 
com BARRAS DUPLAS e outro sem goma com BARRAS DUPLAS, UMA DELAS DESLO-
CADA NA VERTICAL. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 50.00.

20.00

1027  1933 – Lusíadas. MF 270/288. Série completa, nova, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, e com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), 
aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal 
Universal e retirados do livro oficial. MR.

125.00
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1028 F / 1933 – Lusíadas. Lote composto por dois selos novos SEM IMPRESSÃO DO VALOR, nas 
cores castanho aprovada para o valor de 50c e cinzento, aprovada para o valor de 20c. 
Exemplares com goma original sem charneira no primeiro caso e com charneira no segundo, 
sem defeitos nem reparações.

20.00

1029 F PRV 1933 – Lusíadas. MF277, 45c, azul-claro. Bloco com 6 provas de cor (3x2), em azul-claro (cor 
aprovada para esta taxa), em papel liso sem filigrana (não aprovado para a emissão), não 
denteadas, sem goma, sem defeitos nem reparações. 

25.00

1030  1938 – Império Colonial Português. MF 289/306. Série completa, nova, com goma original e leve 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e qualidade. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

1031 () 1938 – Império Colonial Português. MF 289/306. Série completa em blocos de 9 selos (3x3), novos, 
com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 900.00.

130.00

1032 F  1939 – Segunda Viagem Presidencial às Colónias. MF308/311. Série completa, nova, em 
papel porcelana colorido, denteado 11 ½. Exemplares com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 230.00.

55.00

1033 F  1939 – Segunda Viagem Presidencial às Colónias. MF309, 1$75, azul s/ azul-claro, papel porcelana 
colorido, denteado 11 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e COM OMISSÃO PARCIAL DA COR AZUL-CLARO, visível no mapa. B e MR.

25.00

1034 F  1946 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF316a + MF316b, 10c s/ 15c, casta-
nho-violeta, papel liso, denteado 13 ½. Lote composto por par horizontal, novo, sem goma, 
com a SOBRETAXA INVERTIDA e selo isolado novo, sem goma, com DUPLA SOBRETAXA. 
Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1035 F  1946 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF317, 60c s/ 1,75E, azul, papel liso, 
denteado 13 ½. Par horizontal, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com DUPLA SOBRETAXA, UMA DELAS OBLÍQUA. Não catalogado.

25.00

1036 F  1948/49 – Vistas de Moçambique. MF 324/343. Série completa, nova, com goma original e 
muito leve charneira, quase impercetível, sem defeitos nem reparações, com boa cor e exce-
lente qualidade. Valor de catálogo € 126.00.

35.00

1037 F  1951 – Peixes de Moçambique. MF 356/379. Série completa, nova, com goma original e 
muito leve charneira, quase impercetível, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor 
e excelente qualidade. Valor de catálogo € 240.00.

70.00

1038 CRT 1951 – Peixes de Moçambique. MF356/79. Carteira emitida pelo Ministério das Colónias, 
impressa na Litografia Maia, com série completa, com maioria dos selos colados à carteira, 
conforme aparecem habitualmente. MB e MR.

60.00

1039 F  1954 – Mapa de Moçambique. Lote composto por: MF413, $20, policromo. Par horizontal, 
novo, com goma original sem charneira, COM DESLOCAÇÃO ACENTUADA DA COR AZUL 
+ MF418, 10$00. Selo isolado com goma original sem charneira, COM DESLOCAÇÃO 
ACENTUADA DA COR VERDE. Não catalogadas.

20.00

1040 F PRV 1954 – Mapa de Moçambique. MF419, 20$00, policromo. Par de provas  de cor, sobre papel 
liso colorido verde (não aprovado para a emissão), não denteadas, sem goma. Exemplar sem 
defeito nem reparação. B e R.

20.00

1041 F  1961 – Escudos de Armas de Cidades e Vilas de Moçambique. MF431, $05 (Cidade de Lou-
renço Marques). Exemplar isolado, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR PRETA. B e MR.

25.00

1042 F  1961 – Escudos de Armas de Cidades e Vilas de Moçambique. MF435, $50 (Cidade de Mo-
çambique). Quadra, canto superior direito de folha, nova, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR no 1.º 
selo, assim como IMPRESSÃO PARCIAL da cor vermelha no escudo. B e MR.

25.00

1043  1961 – Escudos de Armas de Cidades e Vilas de Moçambique. MF443, 5$00, policromo (Vila 
de S. Tiago de Tete), papel esmalte, denteado 13 ½. Bloco com 8 selos (4x2), bordo lateral 
direito de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor e 
com FALHA DE IMPRESSÃO DA COR AZUL no 2.º e 3.º selos, aparecendo incompleta as 
legendas “REPUBLICA PORTUGUESA”. B e R.

20.00

1044 F  1961 – Escudos de Armas de Cidades e Vilas de Moçambique. MF444a, 7$50 (Porto Amélia). 
Exemplar isolado, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e COM VALOR OMISSO. B e MR. Valor de catálogo € 40.00.

20.00

1045 F  1963 – Barcos Portugueses. MF461, $30, policromo (Caravela Latina - 1460). Quadra, bordo 
inferior de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR DE FUNDO, AZUL-CLARO. Acompa-
nha selo normal para comparação. Não catalogado.

40.00

1046 F  1963 – Barcos Portugueses. MF463, 1$00, policromo (Nau de D. Manuel – 1498). Quadra, 
bordo lateral de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR VERMELHA. Acompanha selo 
normal para comparação. Não catalogado.

40.00

1047 F  1969 – IV Centenário da Estadia de Luís de Camões na Ilha de Moçambique. MF511a, 1$50, 
policromo (Mapa da Ilha de Moçambique), papel esmalte, denteado 12 ½. Exemplar novo, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com VALOR 
OMISSO. Valor de catálogo € 50.00.

20.00



93

1048 F  1973 – Campeonato Mundial de Vela da Classe de Vauriens. MF530, 1$00, policromo, papel 
esmalte, denteado 12 ½.. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor e SEM IMPRESSÃO DA COR PRETA NA MATRICULA DA 
EMBARCAÇÃO NAS VELAS. Não catalogado. MB e MR.

25.00

1049 F  1973 – Campeonato Mundial de Vela da Classe de Vauriens. MF530a + 530b + 530c, 1$00, 
policromo, papel esmalte, denteado 12 ½.. Lote com 3 selos, novos, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um com OMISSÃO LEGENDA “COR-
REIOS”, outro com OMISSÃO DAS LEGENDAS “REPUBLICA PORTUGUESA” e “CAM-
PEONATO..” e outro com OMISSÃO DO VALOR. Valor de catálogo € 130.00.

30.00

1050 F  1973 – Campeonato Mundial de Vela da Classe de Vauriens. MF530a, 1$00, policromo, pa-
pel esmalte, denteado 12 ½. Quadra, bordo inferior de folha, nova, com goma original sem 
charneira, sem reparações, com um ponto de óxido no 3.º selo, com boa cor e com OMIS-
SÃO DA LEGENDA “CORREIOS” em todos os selos. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

1051 F  1973 – Campeonato Mundial de Vela da Classe de Vauriens. MF531a, 1$50, policromo, 
papel esmalte, denteado 12 ½.. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com OMISSÃO DA LEGENDA “REPUBLICA POR-
TUGUESA”. MB. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1052 F  1973 – Campeonato Mundial de Vela da Classe de Vauriens. MF532, 3$00, policromo, papel 
esmalte, denteado 12 ½.. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor e COM IMPRESSÃO MUITO DESLOCADA DA LEGENDA 
“CORREIOS”, sobre a vela do primeiro barco. Não catalogado. MB e MR.

25.00

1053  1975 – Acordo de Lusaka. MF 535/539. Série completa em quadras, nova, com goma original 
sem charneira, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido em alguns selos, com boa cor 
e COM VALORES OMISSOS. Não catalogado.

30.00
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1054 () 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa em blocos de 
9 selos (3x3), novos, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 378.00.

55.00

1055 F  1939 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho, papel liso, dentea-
do 13 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

1056 F  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho. Par horizontal, 
novo, assinado no verso, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 450.00.

110.00

1057 F  1946 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobretaxa. MF CA10, 3$00 s/ 5E, 
castanho-vermelho, papel liso, denteado 13 ½. Quadra, nova, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 148.00.

35.00

1058 F  1947 – Correio Aéreo. Avião, com legenda “Taxe perçue”. MF CA 16/23. Série completa, 
nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 215.00.

60.00

1059 F * 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe Perçue”. Modelo M/13. MF SCA4, preto s/ 
azul, papel liso, denteado 11 ½ de linha, em sobrescrito circulado registado por vi aérea de Lou-
renço Marques (30.11.37) para Lisboa (10.12.37), com o peso de 10g, manuscrito a violeta e com 
o porte manuscrito a lápis azul de 8$00 para pagar: 6$00 pelo 2.º porte de cartas remetidas para 
Portugal com peso de 6 a 20g (Tabela publicada no BOM n.º 36 de 08.09.37) e 2$00 pelo prémio 
de registo por a carta ter circulado via países estrangeiros (Tabela aprovada pelo Decreto 25.342 
de 16.05.35). Etiqueta M/13 impressa a azul no sobrescrito, não utilizada. MB e MR.

50.00

1060 F * 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxa recebida / Taxe perçue”. Modelo M/13. 
MF SCA6, preto s/ azul-escuro, papel liso, denteado 11 ½ de linha, em sobrescrito circulado 
por via aérea de Lourenço Marques (14.01.38) para Hamburgo, com o porte de 4$80 manus-
crito a lápis azul na etiqueta, para pagar: 3$30 pelo primeiro porte (peso até 5g) + 1$50 pelo 
segundo porte (6 a 10g) e cartas circuladas para a Alemanha via Londres (Tabela publicada 
no BOM n.º 36 de 08.09.37). B e R.

40.00

1061 F  1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis. Com sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. MF POR11, 5 reis, verde-amarelo, papel liso, denteado 11 ¾. Quadra, bordo esquer-
do de folha, nova, com goma original e charneira, sem reparações, com muito leves vestígios 
de óxido no verso, com boa cor e SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

25.00

1062 F / 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis. Com sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. MF POR11, 5 reis, verde-amarelo + MF POR13, 20 reis, castanho-claro. Lote com-
posto por dois selos de cada valor, novos, com goma original e charneira (com exceção de 
um selo de 5 reis sem goma), sem defeitos nem reparações com um selo de cada valor com 
DUPLA SOBRECARGA e outro com SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogados.

20.00

1063 F  1917 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis. Com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF POR29, 200 reis, carmim, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e SOBRECARGA 
INVERTIDA. Não catalogada.

25.00

1064 F  1917 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. MF POR31, ½ c, verde-amarelo, papel 
pontinhado a liso, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, com goma original e charneira, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLO DENTEADO VERTICAL. Não catalogado.

20.00

1065 F  1921 – Porteado. Ceres, com sobretaxa, sobre selos de Moçambique e de Lourenço Mar-
ques. Lote composto por 3 selos em papel acetinado e pontinhado, denteado 15x14: MF 
POR44, 6c s/ 1c, verde + MF POR47, 5c s/ ½, preto + MF POR48, 10c s/ 1 ½ c, castanho. 
Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, boa cor e com a sobrecarga 
“SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Be-
chuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

45.00

1066 F / 1924 – Porteado. Ceres de Moçambique, com sobretaxa. MF POR49a, 20c s/ 30c, verde-oliva, 
papel liso, denteado 15x14. Quadra, nova, com goma original sem charneira em dois selos e com 
charneira nos outros dois, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 210.00.

50.00

1067 F  1924 – Porteado. Ceres de Moçambique, com sobretaxa. MF POR50d, 50 s/ 60c, azul-es-
curo, papel liso, denteado 12x11 ½, com sobrecarga a violeta. Exemplar novo, com goma 
original, sem reparações, com leve vinco horizontal, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

20.00

1068 F  1924 – Porteado. Ceres de Moçambique, com sobretaxa. MF POR50b, 50c s/ 60c, azul, 
papel liso, denteado 12x11 ½, sobretaxa a preto. Exemplar novo, com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

1069  1916 – Imposto Postal. Taxa de Guerra. MF IP1, 1c, verde-escuro, papel pontinhado vertical leve, 
denteado 11 de linha. Lote composto por par horizontal e selo isolado, novos, sem goma, sem 
defeitos nem reparações e COM DENTEADO HORIZONTAL OMISSO. Não catalogado. 

25.00

1070 / 1916 – Imposto Postal. Taxa de Guerra. MF IP2, 5c, carmim, papel pontinhado vertical leve, 
linhas vincadas. Tira vertical com 5 selos novos, com goma original e charneira (sem char-
neira num selo), sem defeitos nem reparações, com OMISSÂO DAS LINHAS VINCADAS 
HORIZONTAL, e pequeno “PLIÉ” nos dois primeiros selos. Não catalogado.

30.00
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1071 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP5, 15c, castanho (Efígie). Bloco 
com 10 provas (5x2), canto inferior direito de folha, em castanho (cor aprovada para Moçambique), 
não denteadas, com impressão da taxa e legendas, em papel levemente pontinhado, com furos 
de segurança da empresa impressora e anotações para correções na chapa definitiva. MB e R.

100.00

1072 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP6, 15c, castanho (Plano). 
Bloco com 12 provas (4x3), canto inferior esquerdo de folha, em castanho (cor aprovada para 
Moçambique), não denteadas, com impressão da taxa e legendas nas 12 provas, em papel 
levemente pontinhado, com furos de segurança da empresa impressora, com menções para 
correções na chapa definitiva e anotações manuscritas a violeta “127109 / Overptg. Correct 
for / 450.410 stamps + overs. / Improve spacing + printing / 19/2/25” . MB e R.

175.00

1073 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP7, 15c, castanho (Monumento). 
Bloco com 12 provas (4x3), bordo lateral esquerdo de folha, em castanho (cor aprovada para Mo-
çambique), não denteadas, com impressão da taxa e legendas em 4 provas e sem taxa e legenda 
em 8 provas, em papel levemente pontinhado, com furos de segurança da empresa impressora, 
com menções para correções na chapa definitiva e anotações manuscritas a vermelho “127109 / 
Overptg. Correct for 450.410 stamps / + overs. / Improve spacing / 25/2/25” . MB e R.

175.00

1074 F / 1926/27 – Imposto Postal. Selos de Porte Franco, com sobrecarga. Lote composto por 3 selos 
novos: dois selos de $50 amarelo e preto (sobrecarga vermelha), MF IP9, com goma original e 
charneira, um com a SOBRETAXA DESLOCADA e outro com a SOBRECARGA INVERTIDA + selo 
de $40, amarelo e violeta, MF IP18, sem goma com SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogados.

25.00

1075 F  1926/27 – Imposto Postal e Telegráfico. Selos de Porte Franco, com sobrecarga, tipografada 
localmente. Lote com dois selos, novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor: MF IP9, $50, amarelo e preto (sobrecarga vermelha) com a SOBRECARGA INVERTIDA 
+ MF IP22, 1$00, amarelo e verde-oliva, COM DUPLA SOBRECARGA. Não catalogados.

20.00
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1076 F / 1926 – Imposto Postal e Telegráfico. Selo de Porte Franco, com sobrecarga. Lote composto por 3 
selos: MF IP9, $50, sem goma e com a sobrecarga deslocada + MF IP10, $60, com goma e char-
neira e sobrecarga deslocada + MF IP13, 2$00, com dupla sobrecarga. Erros não catalogados.

20.00

1077 F  1929/39 – Imposto Postal. Assistência Pública. Lote com 4 selos com TAXA OMITIDA: MF IP34a, 
40c, ultramar e castanho-vermelho + MF IP35a, 40c, carmim e violeta + MF IP36a, 40c, verde-
-oliva e violeta + MF IP39, verde e carmim. Exemplares novos, com goma original e charneira, 
sem reparações, com vestígios de óxido nos selos IP35 e IP36. Valor de catálogo € 116.00.

25.00

1078 F  1943/51 – Imposto Postal. Assistência Pública. Pelicano. Legenda “COLÓNIA DE MOÇAMBI-
QUE”. MF IP50, $50, ultramar, papel liso a pontinhado leve, denteado 11 de linha. Dois pares, 
pertencentes a uma quadra, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
COM IMPRESSÃO MUITO DESLOCADA DA TAXA. Não catalogado.

40.00

1079 F  1957 – Imposto Postal. Assistência Pública. Pelicano. Legenda “PROVÍNCIA DE MOÇAM-
BIQUE”. MF IP58, $30, amarelo, papel liso, denteado 14. Quadra, bordo inferior direito de 
folha, nova, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e SEM 
DENTEADO VERTICAL DO PAR DIREITO. Não catalogado.

25.00

1080 F  1961 – Imposto Postal. Assistência Pública. Pelicano. Legenda “PROVÍNCIA DE MOÇAM-
BIQUE”. MF IP60, $30, amarelo-laranja, papel liso, denteado 14. Exemplar novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com IMPRESSÃO RE-
TRO-VERSO. MB e MR. Não catalogado.

20.00

1081 F  1964/72 – Imposto Postal. Assistência Pública. Novo tipo. MF63, $50, preto, vermelho e rosa, papel 
esmalte, denteado 14. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com IMPRESSÃO RETRO-VERSO DA COR PRETA, por decalque. MB e MR. Não catalogado.

30.00

1082 F / 1964/72 – Imposto Postal. Assistência Público. Novo tipo. MF IP66, $50, preto, vermelho e ocre. 
Lote com 3 selos, dos quais dois com goma original sem charneira, um NÃO DENTEADO e outro 
com a COR VERMELHA DESLOCADA + um selo sem goma, com DESLOCAÇÃO ACENTUADA 
DA COR VERMELHA. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Não catalogados.

25.00

1083 F  1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP68, $30, castanho, lilás e violeta, 
papel porcelana, denteado 14. Par horizontal, bordo direito de folha, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor e COM IMPRESSÃO DESLOCADA DA 
COR PRETA. Não catalogado.

15.00

1084 F PRV 1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP68, 0$30. Bloco com 9 provas de 
cor (3x3), progressivas, apenas com impressão da cor preta, não denteado, em papel porce-
lana, com goma original sem charneira. B e R.

40.00

1085 F PRV 1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. Litografados na Imprensa Nacional de Mo-
çambique. Lote constituído por quadra de provas de cor de $30, MF IP68, nas cores castanho, 
lilás e violeta (cores finais aprovadas), não denteadas, em papel porcelana + par horizontal de 
provas de cor em preto, não denteadas, de 1$00, MF IP70, em papel porcelana. B e R.

25.00

1086 F /8 1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP69, $50, preto e azul. Dois selos, 
um deles novo, com goma original sem charneira e com DENTEADO DESLOCADO e outro 
usado, com DESLOCAÇÃO ACENTUADA DA COR PRETA + MF IP70, 1$00, preto e creme. 
Exemplar usado com DESLOCAÇÃO ACENTUADA DA COR PRETA.

15.00

1087 F  1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP69, $50, preto e azul, papel porcelana, 
denteado 14. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com IMPRESSÃO RETRO-VERSO DA COR PRETA, por decalque. MB e MR. Não catalogado.

40.00

1088 F  1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP69, $50, azul e preto, papel por-
celana, denteado 14. Bloco com 8 selos (4x2), bordo lateral direito de folha, novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM IMPRESSÃO 
DESLOCADA DA COR PRETA. Não catalogado.

25.00

1089 F * 1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP69, $50, preto e azul, papel porcelana, 
denteado 14. Exemplar em sobrescrito circulado registado da Beira (04.12.75) para Lourenço 
Marques (08.12.75) e com franquia mecânica a vermelho de 5$00, com flâmula publicitária da 
“Companhia de Seguros A Mundial de Moçambique”. Selo do período colonial utilizado no perío-
do da Independência. Carimbo provisório oval a preto “C.T.T. / LOURENÇO MARQUES”.

35.00

1090 F PRV 1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP70, 1$00. Par de provas de cor, 
progressiva, apenas com impressão da cor creme, não denteado, em papel porcelana, com 
goma original sem charneira. B e R.

20.00

1091 F  1974 – Imposto Postal. Assistência Pública. Novo tipo. MF75, $50, preto, vermelho e ama-
relo. Quadra, bordo lateral esquerdo de folha, nova, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, boa cor e NÃO DENTEADA. Não catalogada.

30.00

1092 F  1878 – Fiscais. Imposto do Selo. Armas do Reino. Não perfurados. PB 13/18, 20/28 e 36. 
Lote com 16 estampilhas (série incompleta), novos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

     Inhambane

1093 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE 
S. ANTONIO”. MF2, 10 reis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par horizontal, bordo 
lateral esquerdo de folha, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

50.00
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1094 F  1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. 
ANTONIO”. MF2, 10 reis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. Bloco com 16 selos novos 
(4x4), sem goma como emitidos, sem reparações, com leves afloramentos de óxido, com boa 
cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.360.00.

250.00

1095 F 8 1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. 
ANTONIO”. MF6a, 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, oblitera-
do com carimbo circular datado de Inhambane, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 260.00.

60.00
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1096 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE 
S. ANTONIO”. MF9, 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 175.00.

40.00

1097 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. ANTO-
NIO”. MF9, 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Quadra, bordo inferior de folha, nova, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 700.00.

150.00

1098 F  1895 – Selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁ-
RIO DE S. ANTONIO”. MF12, 80 reis, verde-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exem-
plar novo, sem goma como emitido, reparado no canto inferior esquerdo (papel e denteado), 
com boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

30.00

1099 F () 1895 – Selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE 
S. ANTONIO”. MF13, 100 reis, castanho s/ castanho-amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, assinado a lápis, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 480.00.

120.00

1100 F  1895 – Selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE 
S. ANTONIO”. MF14, 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, com um canto reparado, com ligeiros defeitos na porcelana, normal nestes 
selos, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 205.00.

40.00

1101 F 8 Carimbos hexagonais. 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF20, 25 reis, carmim-rosa. Lote 
com 2 selos usados, sem defeitos nem reparações, obliterados com carimbos hexagonais 
tipo AP M5.2 HX, batidos a preto de “COGUNO” e “HOMOINE”.

15.00

1102 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF32, 
2 ½ reis, cinzento, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e SOBRECARGA 
INVERTIDA. Não catalogada.

15.00

1103  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de África, Macau e Timor. MF 47/84 + MF 55/62 + MF 
63/70. Lote com as três séries completas, com goma original e charneira, sem reparações, e 
três selos com ligeiros pontos de óxido, com boa cor. MB. Valor de catálogo € 87.00.

25.00

1104 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote 
com 4 selos novos das taxas de 25, 100, 200 e 400 reis, MF37, 40, 43 e 44, sem goma, sem 
reparações, com canto curto no selo de 100 reis, boa cor e com sobrecarga “SPECIMEN” a 
preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos 
selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

50.00

1105 F « 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos dos AÇORES. MF50a, 2 ½ s/ 25 reis, verde-amarelo, 
papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, com goma ori-
ginal, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido no verso. Valor de catálogo € 250.00.

70.00

1106 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga RE-
PUBLICA e sobretaxa, sobre selos de Macau. MF57, 1c s/ 2 avos, violeta, papel pontinhado 
leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Bloco com 6 selos (3x2), novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com variedade “A” de “REPUBLICA” 
partido no 6.º selo. Não catalogado.

30.00

1107 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga RE-
PUBLICA e sobretaxa, sobre selos de Macau. MF57a, 1c s/ 2 avos, violeta, papel pontinhado 
leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Par horizontal novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO PARCIAL DE “2 
AVOS” À ESQUERDA, MF57b e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogado. Certifi-
cado de peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00

1108 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga RE-
PUBLICA e sobretaxa, sobre selos de Macau. MF57b, 1c s/ 2 avos, violeta, papel pontinhado 
leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Par horizontal novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO PARCIAL DE “2 
AVOS” À ESQUERDA. Valor de catálogo € 161.00.

45.00

1109 F / 1917 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. MF 
89/101. Série completa, nova, mista com goma original e charneira e sem goma, com alguns 
selos com vestígios de óxido. Lote a ver. Valor de catálogo € 165.00.

25.00

     Lourenço Marques

1110 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Lote com 5 selos novos das taxas de 2 ½ reis, 15 
reis, 25 reis, 80 reis e 200 reis, MF1, 4, 6, 9 e 12, sem goma, sem reparações, com pequeno 
defeito no selo de 80 reis, boa cor e com sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Mar-
cus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela 
União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

50.00

1111 / 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/13. Série incompleta (falta 15 reis) em folhas de 
28 selos, com as margens, novos, sem goma, com exceção selos de 80 e 300 reis com goma 
original sem charneira, em denteado 11 ¾, com exceção selos de 25, 75, 50, 80 e 150 reis 
em denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 1.663,20.

160.00
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1112 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita, de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE 
S. ANTONIO”. MF21, 200 reis, azul-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Quadra, canto 
inferior esquerdo de folha, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

60.00

1113 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita, de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE 
S. ANTONIO”. MF22, 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Quadra, nova, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 440.00.

90.00

1114 F 8 1895 – Selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto de Moçambique, com sobrecarga “CENTE-
NÁRIO DE S. ANTÓNIO”. MF29, 100 reis, castanho s/ castanho-amarelo, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 240.00.

60.00

1115 F  1895 – Selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE 
S. ANTÓNIO”. MF30, 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 72.00.

20.00

1116 F / 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 32/46 + MF37b + MF37c/41a. Série completa, 
nova, mista com goma original e charneira ou sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, incluindo todas as variedades em diferentes denteados, inclusive o 100 reis, dentea-
do 13 ½. Valor de catálogo € 450.00.

90.00

1117 F / 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Lote com 4 selos novos das taxas de 200, 300, 500 e 
700 reis, MF 43/46, os dois primeiros valores com goma original e charneira e os restantes sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga a preto “SPECIMEN”, 
oblíqua no canto superior esquerdo. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

50.00

1118 F  1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. MF47, 5 s/ 10 reis, verde e amarelo, 
papel pontinhado vertical, não denteado. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogado.

40.00

1119 F 8 1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa, tipografada localmente. MF47, 5 reis s/ 
10 reis, verde e amarelo, papel pontinhado, não denteado. Tira horizontal com 4 selos usa-
dos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 76.00.

20.00
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1120 F 8 1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. MF 47/50. Série completa, usada, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 112.00.

30.00

1121 F 8 1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa, tipografada localmente. MF48, 25 reis 
s/ 10 reis, verde e amarelo, papel pontinhado, não denteado. Bloco com 6 selos usados 
(3x2), sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 114.00.

28.00

1122 F  1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa, tipografada localmente. MF48b, 25 
reis s/ 10 reis, verde e amarelo, papel liso, não denteado. Exemplar novo, sem goma como 
geralmente emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA IN-
VERTIDA. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

1123 F  1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. Lote com dois selos novos: MF49a, 
50 reis s/ 30 reis, verde e amarelo, não denteado, papel liso, com goma original e charneira, 
com a SOBRETAXA INVERTIDA e MF50, 50 reis s/ 800 reis, verde e amarelo, não denteado, 
papel liso, sem goma, com o SOBRETAXA DESLOCADA, não catalogada.

60.00

1124 F /8 1899 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Com sobretaxa. MF51, 50 reis s/ 75 reis, carmim, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com dois selos, um deles novo, sem goma, sem 
defeitos nem reparações e outro usado, sem reparações e com adelgaçamento, e ambos 
com a variante “5” da sobretaxa “50” com “bandeira curta”. Não catalogado.

35.00

1125 F / 1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF53/64a. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, com exceção de um selo (400 reis s/ 100 reis), sem goma, sem 
defeitos assinaláveis, nem reparações, incluindo selo de 65 s/ 2 ½ em denteado 12 ¾, selos 
de 130 s/ 25 reis em papel porcelana e papel pontinhado, denteado 12 ¾ + 400 s/ 75 reis em 
denteado 12 ¾ e 13 ½. Valor de catálogo € 233.70.

60.00

1126 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 
78/79 e 82, 2 ½ reis, cinzento + 5 reis, laranja + 20 reis, violeta-cinzento. Exemplares novos, 
com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRE-
CARGA INVERTIDA. Não catalogados.

30.00

1127  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de África, Macau e Timor. MF 93/100 + MF 101/108 
+ MF 109/116. As três séries completas, novas, com goma original e charneira, sem defeitos 
assinaláveis nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 97.00.

25.00

1128 F  1914 – Ceres. Lote com 10 selos das taxas de ¼ c, 1c, 2c, 2 ½ c, 5c, 7 ½ c, 15c, 20c, 30c 
e 50c, MF117, 119, 121/124, 127/129 e 131. Exemplares novos, em papel porcelana, den-
teado 15x14, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga 
“SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Be-
chuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

100.00

1129 F  1914 – Ceres. MF 126b, 10c, tijolo, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Exemplar 
novo, assinado no verso, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 50.00. B e MR.

20.00

1130 F / 1914 – Ceres. MF126c, 10c, tijolo, papel amarelado pontinhado horizontal, denteado 15x14. 
Bloco com 6 selos (3x2), novos, três selos com goma original sem charneira e outros 3 com 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miran-
da da Mota. Valor de catálogo € 450.00+++

110.00

1131 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. MF133a, 115 s/ 10 reis, violeta-vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, sem goma, sem reparações com leves vestígios de óxido. Valor de catálogo € 35.00.

15.00

1132 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. MF135a, 115 s/ 300 reis, azul s/ laranja, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 35.00.

20.00

1133 F 8 1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. MF136c, 130 s/ 25 reis, verde, papel pontinhado, denteado 12 ¾. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA”. Não catalogado.

25.00

1134 F  1915 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho. MF143, 
¼ c s/ 5 reis, amarelo-laranja, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Sobretaxa sobre selo sem sobrecarga 
“REPUBLICA”. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

1135 F  1915 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho. 
MF143a, ¼ c s/ 5 reis, amarelo-laranja, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com variedade “MARQUFS”. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1136 F / 1917 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente a 
vermelho. MF 147/156. Série completa, nova, com goma original e charneira em cinco selos e 
sem goma os restantes, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 77.00.

20.00

1137  1918 – Ceres, com sobrecarga “CRUZ VERMELHA” e sobretaxa. MF 159/170. Série comple-
ta, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Muito 
boa qualidade. Valor de catálogo € 82.00.

20.00

1138 F / 1918 – Ceres, com sobrecarga “Cruz Vermelha” e sobretaxa. Lote com 6 selos das taxas de ½ c, 
preto, MF160 + 1c, verde-escuro, MF161 + 2 ½ c, violeta, MF162 + 10c, tijolo, MF164 + 30c, choco-
late s/ verde, MF166 + $70 s/ 8c, ardósia, MF169. Exemplares em papel porcelana, denteado 15x14, 
novos, com goma original sem charneira os dois primeiros e último valores, com charneira os res-
tantes, sem defeitos nem reparações, boa cor e com a “CRUZ” tipo (I). Valor de catálogo € 240.00.

60.00
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1139 F  1920/21 – Ceres, com sobretaxa, tipografada localmente. MF172b, 1c s/ 2 ½ c, violeta-
-cinzento, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Exemplar novo, com goma original e 
charneira, sem reparações, com leve defeito na goma, boa cor e com a SOBRETAXA INVER-
TIDA. Valor de catálogo € 40.00+++.

20.00

1140 F  1920/21 – Ceres, com sobretaxa. MF174, 4c s/ 2 ½ c, violeta-cinzento, papel pontinhado ver-
tical, denteado 15x14. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com 
pequeno adelgaçamento, boa cor e com a variedade “DENTAVOS” em vez de “CENTAVOS”. 
Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

1141 F  1917 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “RE-
PUBLICA” tipografada localmente. NÃO EMITIDOS. MF NE1, 400 s/ 100 reis, castanho s/ 
amarelo, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem 
reparações, com leves afloramentos de óxido, com boa cor. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 500.00.

150.00

     Companhia de Moçambique

1142 F  1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.ª DE MOÇAMBI-
QUE”. MF1c, 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobrecarga B, tipo I. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DA 
COR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 160.00..

60.00

1143 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.ª DE MOÇAMBI-
QUE”. MF2e, 10 reis, verde, papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾, sobrecarga deslocada, 
tipo II. Exemplar usado, sem reparações, com alguns dentes curtos, com boa cor e com DUPLA 
IMPRESSÃO DE COR. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00
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1144 F  1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.ª DE MOÇAMBI-
QUE”. MF2d, 10 reis, verde, papel porcelana, denteado 13 ½, sobrecarga B, tipo I. Quadra, 
canto inferior esquerdo de folha, nova, sem goma, sem reparações e com leves pontos de 
óxido no verso, com um leve vinco num selo, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DA 
COR no 3.º selo. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00

1145 F  1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.ª DE MOÇAM-
BIQUE”. MF3g, 20 reis, rosa, papel pontinhado vertical, denteado 13 ½, sobrecarga B, tipo 
II. Bloco com 8 selos (4x2), novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 880.00.

220.00

1146 F  1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique, com sobrecarga “COMP:ª DE MOÇAM-
BIQUE. Sobrecarga tipo A. MF4, 25 reis, violeta, papel porcelana, denteado 13 ½. (não cata-
logado neste tipo de sobretaxa). Exemplar novo, sem goma, sem reparações com adelgaça-
mento no verso, COM A SOBRECARGA MUITO DESLOCADA. Não catalogado.

25.00

1147 F  1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.ª DE MOÇAMBIQUE”. 
MF5, 40 reis, castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobrecarga A. Quadra, nova 
sem goma, sem reparações e com dois pontos de óxido no verso, com boa cor e relevo e com 
DUPLA IMPRESSÃO DA COR no 4.º selo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00

1148 F  1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.ª DE MOÇAM-
BIQUE”. MF8c, 200 reis, azul-violeta, papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾, sobrecarga 
deslocada, tipo II. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA 
IMPRESSÃO DE COR. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00

1149 F / 1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.ª DE MOÇAM-
BIQUE”. MF 1c/9b. Série completa, nova, em papel porcelana, denteado 12 ¾, sobrecarga 
B, tipo I + um exemplar de 100 reis em tipo II, com maioria dos selos com goma original e 
charneira, sem reparações, com dois selos com leve óxido. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

1150 F PRV 1895/1902 – Elefantes. Tira horizontal com 3 provas de cor em lilás-cinzento, papel porcela-
na, denteadas, sem goma, sem impressão da taxa. B e R.

20.00

1151 FRG 1895/1902 – Elefantes. Lote composto por 4 fragmentos, com selos bipartidos, na diagonal, 
das taxas de 5 reis, 10 reis, 20 reis e 50 reis, MF12, 13, 15 e 17. Todos obliterados com data 
de Fevereiro de 1897, tidos como de cortesia.

20.00

1152  1895/1902 – Elefantes. MF21d, 150 reis, laranja s/ rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾. Fo-
lha completa com 28 selos, novos, sem goma, sem reparações, com papel vegetal de origem 
colado em alguns selos e 1.º selo com denteado esquerdo parcialmente cortado à tesoura, 
com boa cor, com variedade “5” bandeira curta no 8.º, 11.º. Valor de catálogo € 176.00.

35.00

1153 F  1895/1902 – Elefantes. MF21i, 150 reis, laranja s/ rosa, papel porcelana, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Cer-
tificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

1154  1895/1902 – Elefantes. MF25b, 1.000 reis, violeta, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Folha 
completa com 28 selos novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 84.00.

20.00

1155 F 8 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografada localmente a ver-
melho. MF26, 50 reis, azul-escuro, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assi-
nado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com TRIPLA SOBRECARGA 
“PROVISORIO”, duas delas INVERTIDAS E DESLOCADAS. Não catalogado.

75.00

1156 F 8 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografada localmente a ver-
melho. MF26a, 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Bloco com 8 selos (4x2), parte 
inferior de folha, sem reparações e com leve óxido no verso, boa cor, com REPINTE nos 
selos nas posições 1 e 5. Repinte não catalogado.

40.00

1157 F  1895/99 - D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografada localmente a 
vermelho + Elefantes, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. MF26, sobrecarga A, 
denteado 12 ¾ + MF26d, sobrecarga B, denteado 13 ½ + MF27, 25 s/ 75 reis, com “5” de 
“25” sem haste (não catalogado) + MF28, 25 s/ 80 reis, verde-claro. Exemplares novos, sem 
goma como emitidos, sem reparações e com leve óxido no selo MF26, com boa cor.

40.00

1158 F  1895/99 – Elefantes, com sobrecarga “PROVISÓRIO” e sobretaxa, tipografadas localmente. MF27, 
25 reis s/ 75 reis, carmim (sobrecarga a preto), papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾. Quadra, 
nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, boa cor e um dos selos COM “5” 
SEM HASTE no 4.º selo e “COM HASTE PARTIDA” no 3.º selo. Variedades não catalogados.

30.00

1159 F  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Elefantes com so-
brecarga “1498 / Centenário da Índia / 1898”. Lote com dois selos em papel pontinhado: um 
de 5 reis em denteado 12 ¾, MF30a, com DUPLA SOBRECARGA e outro de 50 reis, den-
teado 13 ½, papel pontinhado, MF35b, com SOBRECARGA INVERTIDA. Exemplares com 
adelgaçamentos no verso no local da charneira. Valor de catálogo € 180.00.

30.00

1160 F  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Elefantes, com so-
brecarga “1498 / Centenário da Índia / 1898”. MF33a, 20 reis, azul-cinzento, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com 
DUPLA SOBRECARGA. Não catalogado.

25.00

1161 F 8 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Elefantes, com sobrecar-
ga “1498 / Centenário da Índia / 1898”. MF36c, 75 reis, carmim, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar usado, sem reparações, com SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 80.00.

20.00
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1162 F / 1904 – Elefantes. Novos valores. MF 45/48. Série completa em quadras, nova, com goma 
original e charneira nos selos superiores e sem charneira nos selos inferiores, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 108.00.

25.00

1163 F  1907 – Elefantes. Novas cores. MF49/61. Série completa, nova, em papel porcelana, den-
teado 11 ¾, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
incluindo mais dois selos de 75 reis, um com “5” bandeira curta e outro com “7” diferente. 
Valor de catálogo € 170.00.

45.00

1164 F  1907 – Elefantes. Novas cores. MF50b, 10 reis, verde-amarelo, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor 
e COM O VALOR INVERTIDO. Valor de catálogo € 40.00.

15.00

1165 F  1907 – Elefantes. Novas cores. MF52, 25 reis, carmim, papel porcelana. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, boa cor e NÃO DENTEADO.

15.00

1166 F  1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente, tipo I. MF 62/76. Série 
completa, nova, em papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplares com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com exceção selo de 100 reis com aflorações de óxido, com boa cor.

25.00

1167 F  1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. Lote com 7 selos 
com sobrecarga tipo II, das taxas de 75, 115, 130, 200, 400, 500 e 700 reis, MF69, 71/76. 
Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com exce-
ção selo de 700 reis com ligeiro óxido, boa cor. Valor de catálogo € 205.00.

60.00

1168 F  1911 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 88, 200 reis, lilás s/ 
rosa, papel porcelana colorido, denteado 11 ¾. Bloco com 12 selos (3x4), novos, com goma 
original sem charneira, sem reparações, com a goma espelhada e algumas falhas, boa cor e 
com DENTEADO DESLOCADO entre a 1.ª e 2.ª coluna, originando quatro selos menores na 
largura (21mm) e quatro selos maiores (27mm). Não catalogado.

40.00

1169  1916 – Elefantes, com REPUBLICA e sobretaxa tipografadas pela Casa da Moeda. MF95, 1 
½ c s/ 15 reis, verde-escuro, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com dois selos novos, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um deles com “5” bandeira curta e 
outro com “5” diferente (não catalogado neste selo).

20.00

1170 F / 1916 – Elefantes, com REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas na Casa da Moeda. Lote com 4 
selos novos, NÃO DENTEADOS, das taxas de 1 ½ c s/ 15 reis, verde, papel porcelana, MF95 
+ 2c s/ 20 reis, lilás-cinzento, papel porcelana, MF96 + 5c s/ 50 reis, castanho, papel porcela-
na, sem goma, MF98 + 40c s/ 400 reis, azul s/ amarelo, papel porcelana, sem goma, MF104.

30.00
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1171 F  1916 – Elefantes, com REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas na Casa da Moeda. MF95c, 1 ½ c, 
verde, papel pontinhado. Quadra, canto superior esquerdo de folha, nova, com goma original e 
charneira, sem reparações, com denteado horizontal clandestino e não denteado na vertical. B e R.

30.00

1172 F  1916 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas na Casa da Moe-
da. MF98. 5c s/ 50 reis, castanho, papel porcelana. Folha completa com 28 selos novos, sem 
goma, sem reparações, com vestígios de óxido e dobra horizontal entre a 3.ª e 4.ª filas, com 
variedade “5” bandeira curta no 1.º, 7.º e 12.º selos, NÃO DENTEADA.

50.00

1173 F  1916 – Elefantes, com “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa em centavos. MF99b, 7 
½ c s/ 75 reis, carmim, papel porcelana ordinário, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 7 1/2 em vez de 7 ½. 
Exemplar n.º 13 da folha. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

1174 F  1917 – Elefantes, com “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga Cruz Vermelha. 
MF107, 2 ½ reis, cinzento-claro, papel porcelana médio, denteado 11 ¾. Exemplar novo, 
com goma original e charneira, sem reparações com aflorações de óxido e um canto curto, e 
com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogada.

25.00

1175 F  1917 – Elefantes, com REPUBLICA e sobrecarga “CRUZ VERMELHA”. MF 107/113. Série com-
pleta, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, boa cor, com variedades “1” de “17” e “1” de 
“31” maiores no selo de 20 reis e “1” de “17” maior no selo de 50 reis. Valor de catálogo € 667.00.

90.00

1176 F  1917 – Elefantes, com “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga Cruz Vermelha. 
MF110d, 50 reis, castanho, papel porcelana médio, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “5” com “ban-
deira curta”. Valor de catálogo € 130.00.

35.00

1177 F 8 1917 – Elefantes, com REPUBLICA da Casa da Moeda e sobrecarga “CRUZ VERMELHA”. MF110d, 
50 reis, castanho, papel porcelana ordinário, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e variedade “5” de “50” com bandeira curta. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1178 F  1917 – Elefantes, com “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga Cruz Vermelha. MF112, 
100 reis, azul s/ azul, papel porcelana colorido, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma origi-
nal e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

35.00

1179 / 1918 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada local-
mente. MF 116, 5c s/ 400 reis, azul s/ amarelo, papel porcelana colorido, denteado 11 ¾. Folha 
completa com 28 selos, novos, com goma original sem charneira (com exceção de dois selos 
com charneira), sem reparações, com aflorações de óxido no verso. Calor de catálogo € 168.00.

30.00

1180 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF117, ¼ c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas não 
denteadas, nas cores azul e preto (não aprovadas para esta taxa), em papel liso médio com 
furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a preto. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

60.00

1181 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF117, ½ c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas não 
denteadas, em castanho e castanho-escuro (não aprovadas para esta taxa), em papel liso 
médio com furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a preto. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

60.00

1182 PRV 1918/24 – Motivos locais + Motivos locais. Novos valores. MF117/132 + 142/150. As duas 
séries completas de provas de arquivo da casa impressora, nas cores finais, denteadas, com 
furos de segurança da casa impressora, sem goma. B e R.

60.00

1183 F PRV 1918/25 – Motivos locais + Motivos locais. Novos valores. Lote com 14 provas de cor, em 
cores não aprovadas para as respetivas taxas, denteadas, com furos de segurança e sobre-
carga a preto, azul ou vermelho “WATERLOW * SONS, LTD / SPECIMEN, das taxas de ¼ c, 
1c, 2x1 ½ c, 2c, 2 ½ c, 4c, 5c, 6c, 8c, 10c, 15c, 50c e 1E. MB e R.

60.00

1184 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF118, ½ c. Prova de cor em violeta, não denteada, papel ponti-
nhado, com sobrecarga oblíqua a preto “WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN”.

12.00

1185 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF123, 5 c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas não 
denteadas, na cor laranja e preto (não aprovadas para esta taxa), em papel liso médio com 
furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a preto. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

60.00

1186 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF123, 5 c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas não 
denteadas, na cor laranja e preto (não aprovadas para esta taxa), em papel liso médio com 
furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a preto. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. B e R

60.00

1187 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF124, 7 ½ c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas 
não denteadas, na cor carmim e sépia-escuro (não aprovadas para esta taxa), em papel liso 
médio com furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a preto. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e 4 provas anuladas a lápis. B e R.

60.00

1188 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF125, 8 c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas não 
denteadas, na cor verde-escuro e preto (não aprovadas para esta taxa), em papel liso médio 
com furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a vermelho. Exem-
plar sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

60.00

1189 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF126, 10 c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas não 
denteadas, na cor azul e preto (não aprovadas para esta taxa), em papel liso médio com 
furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a vermelho. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

60.00



105

1190 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF127, 15c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas não 
denteadas, nas cores preto e verde-escuro (não aprovadas para esta taxa), em papel liso 
médio com furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a preto. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

60.00

1191 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF128, 20 c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas não 
denteadas, na cor castanho-laranja e preto (não aprovadas para esta taxa), em papel liso 
médio com furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a preto. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

60.00

1192 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF129, 30 c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas 
não denteadas, na cor violeta-escuro e verde (não aprovadas para esta taxa), em papel liso 
médio com furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a preto. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

60.00

1193 F PRV 1918/24 – Motivos locais. Novos valores. MF145, 6 c. Folha miniatura de apresentação, com 
9 provas não denteadas, na cor verde e preto (não aprovadas para esta taxa), em papel liso 
médio com furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a preto. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

60.00

1194 F PRV 1921/23 – Motivos locais. Novos valores. Impressão a talhe-doce na Waterlow & Sons, Ltd, 
Londres. MF 142/150. Álbum SAFE com estudo das diversas tiragens dos selos que com-
põem a série, com exceção do selo de 6c, em blocos contendo inscrições marginais manus-
critas, indicando o número de obra, a data da tiragem e as quantidades impressas. Espólio 
oriundo dos arquivos da Waterlow & Sons, Ltd. Ex. John Sussex. MB e MR.

1.500.00

1195 F PRV 1925 – Motivos locais. Novas cores. MF151A,1c. Lote composto por duas quadras de provas 
de cor em verde-amarelo, cor aprovada para a taxa, não denteadas, em papel pontinhado em 
losangos, uma apenas da moldura, com furos de segurança médios da casa impressora e 
outra da moldura e centro (a preto), com furo de segurança tipo grande. B e R.

30.00
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1196 F PRV 1925 – Motivos locais. Novas cores. MF161, 2E. Lote composto por quadras de provas da 
moldura em violeta + quadra de provas com moldura e centro, em violeta e preto, não dentea-
das, com furos de segurança da casa impressora, em papel pontinhado. B e R.

30.00

1197 F PRV 1925 – Motivos locais. Novas cores. MF161, 2E. Bloco com 24 de provas de cor da moldura 
em violeta, em papel pontinhado, não denteadas, com furos de segurança da casa impresso-
ra, com inscrições marginais manuscritas a preto “Colour / Correct / assinatura / 29.10.36” e 
“coin datée” avioleta “Waterlow & Sons Limites, London Wall, London. E.C.”. B e R.

90.00

1198 PRV 1937 – Motivos locais. MF 172/190. Série completa de provas de cor das molduras, dos valores 
que compões a série, nas cores aprovadas, não denteadas, com furos de segurança da casa 
impressora (Waterlow & Sons, Ltd)), em papel pontinhado, aprovado para a emissão. B e R.

40.00

1199 F PRV 1937 – Motivos locais. MF 172/190. Série completa de provas de cor das molduras e centros, dos 
valores que compões a série, nas cores aprovadas, não denteadas, com furos de segurança da 
casa impressora (Waterlow & Sons, Ltd)), em papel pontinhado, aprovado para a emissão. B e R.

40.00

1200 F PRV 1937 – Motivos locais. MF173, 5c, azul. Bloco com 21 provas de cor da moldura (7x3), na 
cor aprovada para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, com goma original, com 
furos de segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL / 254772 
/ 1.250.000 / = 12.500 pulls / Casement wording correct. Lay lower as marked / 9/2/37” / Plate 
& color OK / 9/2/37”. Único exemplar possível nas condições descritas. MB e MR.

100.00

1201 F PRV 1937 – Motivos locais. MF173, 5c, azul e verde. Bloco com 25 provas de cor da moldura e 
centro (5x5), nas cores aprovadas para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, 
com goma original, com furos de segurança da casa impressora, com inscrições marginais 
manuscritas “XL / 262813 / Vignette plate & lay Correct / 29/5/37”. Único exemplar possível 
nas condições descritas. MB e MR.

120.00

1202 F PRV 1937 – Motivos locais. MF174, 10c, vermelho. Bloco com 25 provas de cor da moldura (5x5), 
na cor aprovada para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, com goma original, 
com furos de segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL / 
262813 / 500.000 / = 5.000 pulls / Wording & lay correct / 10/6/37”. Único exemplar possível 
nas condições descritas. MB e MR.

120.00

1203 F PRV 1937 – Motivos locais. MF175, 15c. Quadra de provas de cor em violeta e castanho-amarelo 
(cores não aprovadas para esta taxa), denteadas, em papel pontinhado, com goma original 
sem charneira e sobrecarga oblíqua a preto “WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN” e furo 
de segurança pequeno. B e R.

25.00

1204 F PRV 1937 – Motivos locais. MF177, 30c, verde e azul-cinzento. Bloco com 20 provas de cor da 
moldura e centro (10x2), nas cores aprovadas para esta taxa, não denteadas, em papel 
pontinhado, com goma original, com furos de segurança da casa impressora, com inscrições 
marginais manuscritas “XL / 160700 / Vignette plate & lay Correct / 11/2/43 / Z.A. / 360.634”. 
Único exemplar possível nas condições descritas. MB e MR.

100.00

1205 F PRV 1937 – Motivos locais. MF178, 40c, verde-azul. Bloco com 20 provas de cor da moldura 
(10x2), na cor aprovada para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, com goma 
original, com furos de segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas 
“XL / 160400 / 229.000 / = 2.900 pulls / Wording & lay correct / 14/2/43”. Único exemplar 
possível nas condições descritas. MB e MR.

100.00

1206 F PRV 1937 – Motivos locais. MF182, 70c, bistre. Bloco com 14 provas de cor da moldura (7x2), na 
cor aprovada para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, com goma original, com 
furos de segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL / 160700 
/ 100.000 / = 1.000 pulls / Border Plate & lay correct / 13/1/43”. Único exemplar possível nas 
condições descritas. MB e MR.

90.00

1207 F PRV 1937 – Motivos locais. MF183, 80c, carmim. Bloco com 15 provas de cor da moldura (5x3), na 
cor aprovada para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, com goma original, com 
furos de segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL / 160700 
/ 102.000 / = 1.020 pulls / Border Plate & Lay Correct / 3/2/43”. Único exemplar possível nas 
condições descritas. MB e MR.

100.00

1208 F PRV 1937 – Motivos locais. MF183, 80c, carmim. Bloco com 25 provas de cor da moldura (5x5), na 
cor aprovada para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, com goma original, com 
furos de segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL / 220550 
/ 250.000 / = 2.500 pulls / Casement plate wording & lay correct / Improve printing / 17/12/40”. 
Único exemplar possível nas condições descritas. MB e MR.

120.00

1209 F PRV 1937 – Motivos locais. MF187, 2E, lilás-malva e castanho. Bloco com 8 provas de cor da 
moldura e centro (4x2), na cor aprovada para esta taxa, bordo direito de folha com inscrições 
marginais “n.ºs de obra 39492 / 39503”, não denteadas, em papel pontinhado, com goma 
original, com alguns defeitos, com furos de segurança da casa impressora. B e R.

40.00

1210 F PRV 1937 – Motivos locais. MF188, 5E. Bloco com 6 provas de cor da moldura (3x2), em bistre, 
cor aprovada para a taxa, papel pontinhado horizontal, não denteadas, bordo inferior esquer-
do de folha, com goma original, sem charneira, furos de segurança da empresa impressora, 
com inscrição marginal manuscrita “Form n.º 360675”. MB e MR.

45.00

1211 F PRV 1937 – Motivos locais. MF188, 5E, bistre. Bloco com 15 provas de cor da moldura (5x3), na cor apro-
vada para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, com goma original, com furos de segu-
rança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL / 160700 / 75.000 / = 750 pulls 
/ Border Plate & Lay Correct / 2/2/43”. Único exemplar possível nas condições descritas. MB e MR.

100.00
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1212 F PRV 1937 – Motivos locais. MF188, 5E, bistre. Bloco com 25 provas de cor da moldura e do centro 
(5x5), nas cores aprovadas para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, com goma 
original, com furos de segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas 
“XL / 220538 / Vignette plate correct / Improve register + printing / + lay straight / 12.12.40”. 
Único exemplar possível nas condições descritas. MB e MR.

125.00

1213 F PRV 1937 – Motivos locais. MF190, 20E, verde. Bloco com 25 provas de cor da moldura (5x5), na 
cor aprovada para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, com goma original, com 
furos de segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “Plate Colour 
OK / 2-3-37”. Único exemplar possível nas condições descritas. MB e MR.

120.00

1214 F  1939 – Motivos locais, com sobrecarga da “Visita Presidencial”, tipografada localmente. 
MF195, 85c, vermelho e preto, papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾ de linha. Par novo, 
com goma original sem charneira, sem reparações, com afloramentos de óxido, com boa 
cor, COM DUPLA SOBRECARGA, UMA A VERDE E OUTRA A PRETO. Não catalogada nas 
duas cores. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

35.00
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1215 F  1939 – Motivos locais, com sobrecarga da “Visita Presidencial”. MF197b, 2E, lilás-malva e 
castanho, papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA uma a 
PRETO  e outra a VERDE. Não catalogada. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

35.00

F

1216 F  1939 – Motivos locais, com sobrecarga da “Visita Presidencial”. MF197b, 2E, lilás-malva e castanho, 
papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾ de linha. Par novo, com goma original sem charneira, sem 
reparações, com leves pontos de óxido, com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA uma a PRETO  
e outra a AZUL-CINZENTO. Não catalogada. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

1217 * 1940 – 8.º Centenário da Fundação da Nacionalidade. MF198, 1$75, azul. Exemplar em sobrescrito 
circulado da Beira (08.03.41) para Montreal / Canadá, com trânsito por Lourenço Marques (14.03.41). 

15.00

1218 F PRV 1940 – 3.º Centenário da Restauração de Portugal. MF204, 1E, azul-escuro e preto. Bloco com 9 pro-
vas de cor (3x3) em azul-escuro e preto (cores aprovadas para esta taxa), papel liso (aprovado para a 
emissão), não denteadas, com anotações manuscritas a vermelho para correções na chapa, e na mar-
gem a preto “Plate a/ 26.05.40” e com n.ºs de obra 40973 e 40967. Pequenos defeitos na goma. MR.

60.00
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1219 F * 1937/40 – Motivos locais + 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Sobrescrito circulado 
da Beira (15.07.42) para Mombaça, com selo de 15c, MF175 e dois selos de 1E, MF204. 
Censurado no Quénia com cinta branca, tipo VIIA (John Little), pelo censor 384.

20.00

1220 F PRV 1940 – 3.º Centenário da Restauração de Portugal. MF 199/204. Série completa em pares, 
de provas de cor, nas cores finais, não denteadas, com furos de segurança, da casa impres-
sora (Waterlow & Sons. Ltd), em papel liso, utilizado na emissão, com goma. B e R.

50.00

1221 F PRV 1935 – Inauguração do Correio Aéreo. Emissão triangular. MF CA2, 10c. Bloco com 4 provas 
de cor em verde e violeta, não aprovadas para esta taxa, em papel pontinhado em losangos, 
denteadas, com sobrecarga a preto “WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN” e furo de 
segurança pequeno. B e R.

30.00

1222 F / 1935 – Correio Aéreo. Inauguração do Correio Aéreo. Emissão triangular. MF CA3, 15c, car-
mim e preto, papel pontinhado em losangos, denteado 12 ¾ de linha. Bloco com 3 selos, 
bordo direito de folha, novo, com goma original sem charneira, com exceção de um selo com 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DENTEADO OMISSO num dos 
lados de cada selo. MB e MR. Não catalogado.

30.00

1223 F PRV 1937 – Correio Aéreo. Inauguração do Correio Aéreo. Emissão  triangular. MF CA10, 80c. 
Bloco com 8 provas de cor da moldura (4x2) em carmim (cor aprovada para a moldura), canto 
inferior direito de folha, não denteadas, gomadas, em papel pontinhado em losangos, com 
inscrições marginais manuscritas “Colour / Correct / 1-8-35” e furos de segurança médios. 
Único exemplar possível nas condições descritas. MB e MR.

50.00

1224 F PRV 1935 – Correio Aéreo. Inauguração do Correio Aéreo. Emissão retangular. MF CA11/25. Sé-
rie incompleta (falta 15c) de provas de cor, nas cores aprovadas, não denteadas, em papel 
pontinhado, com goma original sem charneira, com furos de segurança da casa impressora, 
tipo médio. B e R.

35.00

1225 F  1935 – Correio Aéreo. Inauguração do Correio Aéreo. Emissão retangular. MF CA 11/25. Sé-
rie completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com a sobrecarga, oblíqua “SPECIMEN”, tipografada a preto. MB e MR.

40.00

1226 F  1906 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis. MF POR 1/10. Série incompleta (faltando 
selo de 100 reis), nova, sem goma, sem reparações, com defeitos nos selos de 20, 30 e 200 
reis, e com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas 
entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e 
retirados do livro oficial. MR.

100.00

1227 F  1932 – Imposto Postal. Motivos locais, MF IP1, 2c s/ 3c, laranja e preto, papel pontinhado em 
losango, denteado 12 ¾. Bloco com 6 selos (2z3), novos, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, boa cor, com os 5 primeiros selos com variedade “ê” em vez 
de “e” e o sexto selo com “ê” e “ú” em vez de “e” e “u”. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1228 F  1932 – Imposto Postal. Motivos locais, com sobretaxa e sobrecarga “Assistência Pública”. MF 
IP1a, 2c s/ 3c, laranja e preto, papel pontinhado em losango, denteado 12 ¾. Lote com dois exem-
plares novos, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com SO-
BRETAXA INVERTIDA, um deles com “ê” em vez de “e” e outro com “e”. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1229 F « 1932 – Imposto Postal. Motivos locais, com sobretaxa e sobrecarga “Assistência Pública”. 
MF IP1a, 2c s/ 3c, laranja e preto, papel pontinhado em losango, denteado 12 ¾. Quadra, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
SOBRETAXA INVERTIDA, com “ê” em vez de “e”. Valor de catálogo € 160.00.

45.00

1230 F  1932 – Imposto Postal. Motivos locais, com sobretaxa e sobrecarga “Assistência Pública”. 
MF IP1d + IP1f, 2c s/ 3c, laranja e preto, papel pontinhado em losango, denteado 12 ¾. Lote 
com duas quadras, novas, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, uma com os 4 selos com “ê” e “ú” em vez de “e” e “u” e outra com os 4 selos 
com “ê” em vez de “e”. Valor de catálogo € 120.00.

35.00

1231 F  1930 – Fiscais. Imposto Indígena / Imposto de Palhota. PB 1/4. Série completa, nova, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 40.00.

20.00

1232 F  1940 – Fiscais. Imposto Indígena. PB 5/6 e 8. Série incompleta, faltando estampilha de 6$75 
(preto e laranja), nova, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 45.00.

15.00

     Companhia do Niassa

1233 F  1898 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, de Moçambique, com sobrecarga “NYASSA”. MF11, 150 
reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Bloco vertical com 6 selos (2x3), canto 
inferior direito de folha, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 162.00.

50.00

1234 F  1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon, de Moçambique, com sobrecarga “NYASSA. MF 14/26. 
Série completa, nova, com goma original e charneira, sem reparações, com ligeiros pontos 
de óxido nos selos de 25 e 80 reis, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

1235 F PRV 1901 – D. Carlos I. Camelo. MF39, 300 reis. Prova de cor em castanho-avermelhado e preto, 
cores não aprovadas para esta taxa, não denteada, colada sobre cartolina com número de 
obra tipografada “S.T. 5682”, com sobrecarga a preto “WATERLOW & SONS LTS / SPECI-
MEN”. MB e MR.

40.00
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1236 F R 1901 – D. Carlos I. Girafa e Camelos. MF 27a/39a. Série completa de reimpressões, nova, 
com goma original e muito leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
o CENTRO INVERTIDO. MB e R. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo € 1.430.00.

400.00

1237 F  1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF48/49. Série comple-
ta COM SOBRECARGAS FALSAS, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor.

30.00

1238 F  1901 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF49, 25 reis, laranja. papel leve-
mente pontinhado, denteado 15 de linha, com goma original e charneira, sem reparações, com pontos 
de óxido, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1239 F  1901 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF49, 25 reis, laranja, 
papel liso a levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Lote com dois exemplares 
novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a 
SOBRECARGA FALSA de dois tipos diferentes.

30.00

1240 F () 1911 – D. Manuel II. NÃO EMITIDOS. MF 52/63. Série completa, nova com goma não original, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor, SEM a sobrecarga “REPUBLICA”. Estes selos nunca chegaram 
a circular sem a sobrecarga, pelo que se consideram como não emitidos. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

1241 F 8 1911 — D. Manuel II. Motivos diversos, com sobrecarga REPUBLICA. Lote com 6 selos das taxas de 
10, 20, 50, 100, 400 e 500 reis, MF54, 55, 57, 59, 62 e 63, em papel liso levemente pontinhado, dentea-
dos de 13 ½ a 15, usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterados com carimbo militar 
da NYASSALAND / FF2”, usados em Metangula / Lago Niassa pelas forças inglesas, onde se insta-
laram a partir de 22 de Julho de 1918, com a variedade “D” em “espelho” nos selos de 50 e 100 reis.

100.00
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1242 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA tipografadas localmente, a 
preto. MF65a, ½ s/ 5 reis, lilás-malva, papel levemente pontinhado, denteado 15 de linha. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com irregularidades no 
denteado, boa cor e COM DUPLA SOBRETAXA E SOBRECARGA. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 420.00.

100.00

1243 F  1918 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa litografadas 
localmente. MF68a, 1 ½ c s/ 15 reis (PROVISORIO), castanho-amarelo, papel levemente 
pontinhado, denteado 13 ½ a 15. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defei-
tos nem reparações, boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 200.00.

60.00

1244 F / 1918 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa litografadas 
localmente. MF69a, 2 c s/ 20 reis, vermelho, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15. 
Par vertical, novo, com goma original e charneira num selo, sem charneira no outro, sem defei-
tos nem reparações, boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 135.00.

35.00

1245 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas a preto. MF69a, 
2 c s/ 20 reis, MF69b, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Par hori-
zontal, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com aflorações de óxido e 
COM DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 160.00.

25.00

1246 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA tipografadas localmente, a pre-
to. Lote com dois selos novos, goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, boa 
cor, um da taxa de 2c s/20 reis, vermelho, MF69b, COM DUPLA SOBRETAXA e outro de 3 ½ 
c s/ 25 reis, laranja (PROVISORIO), MF71 com a SOBRETAXA INVERTIDA, não catalogada.

30.00

1247 F  1918 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa litografadas 
localmente. MF70b, 3 ½ c s/ 25 reis, laranja, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 
15. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor, 
com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1248 F  1918 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa litografadas localmen-
te. Lote com dois selos novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor: MF71a, 3 ½ c s/ 25 reis (PROVISORIO), laranja, com DUPLA SOBRECARGA + MF81a, 1$00 s/ 
130 reis s/ 300 reis, verde, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 110.00.

30.00

1249 F  1918 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa litografadas localmen-
te. MF73a, 7 ½ c s/ 75 reis, carmim + MF75a, 10c s/ 100 reis, castanho laranja, em papel levemente 
pontinhado, denteado 13 ½ a 15. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, boa cor, ambos com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 110.00.

30.00

1250 F  1918 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa litografadas 
localmente. MF79a, 40 c s/ 65 reis s/ 80 reis, lilás-claro, papel levemente pontinhado, dentea-
do 13 ½ a 15. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1251 F  1921 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa. MF82a, ¼ c s/ 2 ½ reis, 
violeta, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15, de linha. Par vertical, novo, com 
goma original sem charneira, sem reparações e com um ponto de óxido no selo inferior, com 
DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

1252 F  1921 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa. MF82A, ½ c s/ 2 ½ reis, vio-
leta, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15, de linha. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 550.00.

150.00

1253 F / 1921 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa. Lote com 3 selos: MF82a, 
MF83b e MF86a, ¼ c s/ 2 ½ reis, violeta + ½ c s/ 5 reis, preto + 2c s/ 20 reis, carmim. Exem-
plares novos, com goma original, com charneira os dois primeiros valores, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

1254 F / 1921 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa. Lote com 7 selos: MF83a, 
84a, 85a, 88a, 90, 92a e 93a, ½ c s/ 5 reis, preto + 1c s/ 10 reis, verde + 1 ½ c s/ 300 reis, 
preto s/ azul + 3c s/ 400 reis, castanho + 7 ½ c s/ 75 reis, castanho + 12c s/ 500 reis, violeta-
-castanho e 20c s/ 200 reis, verde s/ salmão. Exemplares novos, com goma original sem 
charneira, com exceção selo de 12x s/ 500 reis com sinal de charneira, todos com a SOBRE-
TAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 200.00.

60.00

1255 F  1921 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Lisboa a vermelho. MF85,1 ½ c s/ 300 
reis, preto s/ azul, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Par horizontal, 
novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM 
IMPRESSÃO TAXA POR DECALQUE NO VERSO. Não catalogado.

15.00

1256 F  1921 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa da Casa da Moeda, Lisboa. 
MF88a, 3c s/ 400 reis, castanho, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. 
Quadra, canto de folha, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com man-
cha no 3.º selo, boa cor e COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1257 F PRV 1921/23 – Motivos diversos. Lote com duas provas de cor, denteadas, uma de 5c em azul e 
preto, cores aprovadas para a taxa e outra de 15c em carmim e azul, cores não aprovadas 
para esta taxa. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor, furos de segurança, 
tipo pequeno e com sobrecarga a preto “WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN. MB e R.

30.00

1258 F PRV 1921/23 – Motivos diversos. MF125, 5E. Prova de cor em ultramar e preto, cores não aprova-
das para a taxa, papel pontinhado, denteada, sem goma, com sobrecarga a preto “WATER-
LOW & SONS, LTD / SPECIMEN / SPECIMEN” e furo de segurança, tipo pequeno.

20.00
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1259 F  1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marques de Pombal. Selos de Moçambique com 
sobrecarga “NYASSA” a vermelho. MF IP1/3. Série completa em quadras, novas, com goma 
original sem charneira, sem reparações com um leve ponto de óxido num selo, com boa cor. 
Valor de catálogo € 240.00.

60.00

1260 F  1897 – Cabo Delgado. Emissão projetada e não autorizada. Quadra, bordo superior de folha, 
com sobrecarga “PROVISÓRIO” e sobretaxa de 5 reis s/ 10 reis, laranja, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, NÃO DENTEADOS, tidos 
como emitidos abusivamente. B e R.

25.00

1261 F  1897 – Cabo Delgado. Emissão projetada e não autorizada. Lote com dois blocos de 6 selos (3x2 me 
2x3), com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa de 75 reis s/ 20 reis, violeta, e 5 reis s/ 10 reis, 
laranja. Exemplares novos, com goma original sem charneira, tidos como emissão abusiva. B e R.

40.00

1262 F  1897 – Cabo Delgado. Emissão projetada e não autorizada. Bloco com 6 selos (3x2) novos de 20 
reis, violeta, papel liso, denteados, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações.

35.00
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1263 F / 1897 – Cabo Delgado. Emissão projetada e não autorizada. Lote com cinco pares horizontais 
de selo com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa de 5 reis s/ 10 reis (denteados), laranja, 
75 reis s/ 20 reis, violeta (não denteados), 100 reis s/ 50 reis, verde (denteados), 125 reis s/ 
50 reis, verde (denteados) e 10 MIL REIS s/ 10 reis, laranja (denteados). Exemplares novos, 
com goma original sem charneira (com exceção de dois selos com charneira), sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, tidos como emissões abusivas. B e R.

60.00

     Quelimane

1264 F  1914 – Ceres. MF31, 5c, azul, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal, novo, com 
goma original e charneira, sem reparações e com um canto curto e leve vinco no 1.º selo, 
com IMPRESSÃO DESLOCADA DA TAXA E LEGENDA “QUELIMANE”.

20.00

     Quionga

1265 F 8 1916 – Selos de D. Carlos I, tipo Mouchon, de Lourenço Marques, com sobretaxa e sobrecarga “KION-
GA”. MF1/4. Série completa, usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterada com ca-
rimbo circular datado, batido a violeta, “KIONGA JUN 18 1916”. MB e R. Valor de catálogo € 72.00.

25.00

1266 F « 1916 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de Lourenço Marques, com sobrecarga KIONGA e 
sobretaxa. MF 1/4. Série completa em quadras, nova, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, incluindo um selo da quadra de 2 ½ c, com “c” separado “afastado de ½ 
cerca de 4,2mm. Variedade não catalogada.

75.00

     Zambézia

1267 F  1893/1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto + D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Carlos I, tipo Diogo Neto. 
Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” local. Lote composto por 7 selos novos, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, das taxas de 2 ½, 20 e 25 reis, MF1, 5/6 + 
selos de 50 e 115 reis, MF48 e 51 + 130 s/ 75 reis e 400 s/ 100 reis, MF74 e 77. Exemplares com a 
sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da 
Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

75.00

1268  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF5, 20 reis, violeta, papel porcelana, denteado 11 
¾. Bloco com 8 selos, fundo de folha, novos sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e como DENTEADO DESLOCADO.

20.00

1269 F /()/ 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 14/28. Série completa, nova, mista, com goma 
original e charneira, sem goma original ou sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 147.00.

35.00

1270 F  1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Lote com 8 selos novos, de 5 reis, 10 reis, 25 reis, 50 reis, 
75 reis, 100 reis, 500 reis e 700 reis, MF14, 15, 19, 20, 21, 23, 27 e 28, sem goma, sem repara-
ções, e com defeitos (canto curto e falta de papel) nos selos de 500 e 700 reis, boa cor e com a 
sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais 
da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

75.00

1271 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO” da Casa da Moeda. Lote com dois 
selos de 15 reis e 75 reis, novos, MF42 e 45, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais 
da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

25.00

1272 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF 46/53. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 96.00.

25.00

1273 F  1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF 54c, 50 s/ 65 reis, azul-escuro, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e com SOBRETAXA TIPO II. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1274  1911/15 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA + D. Carlos I, tipo Diogo Neto, 
sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote com 8 selos novos, das 
taxas de 2 ½, 20, 75, 130, 200, 500, 130 s/ 2 ½ e 130 s/ 75 reis, MF55, 59, 62, 65, 66, 68, 85 e 
86, sem goma, sem reparações e com um canto curto num dos selos, boa cor e com a sobrecarga 
“SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechua-
nalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

75.00

1275  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF56, 5 reis, 
laranja, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Quadra, nova, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

40.00

1276  1917 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
Lote com 4 selos das taxas de 10, 20, 200 e 700 reis, MF91, 94, 99 e 102. Exemplares novos, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a 
preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos 
selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

40.00

     S. Tomé e Príncipe

1277 PRV 1870/77 – Coroa. MF1, 5 reis. Tira horizontal, canto inferior esquerdo de folha, com 3 provas 
de cor em verde-escuro, não denteadas, em papel porcelana, sem goma. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

125.00
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1278 F PRV 1870/77 – Coroa. MF1, 5 reis. Tira horizontal com 4 provas de cor em carmim, bordo superior 
de folha, não denteadas, em papel porcelana, sem goma. Exemplar sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. MB e MR.

125.00

1279 F  1870 – Coroa. MF1, 5 reis, azul-claro, papel cartolina, denteado 13 ¼. Exemplar, com goma 
original, bordo de folha, sem reparações e com o denteado cortado à tesoura no bordo di-
reito, tido como FALSO, de origem desconhecida, tipo V do livro “Forgeries of Portugal and 
Colonies” de D.J. Davies, edição de 2002. É nosso entendimento que não será um selo falso, 
mas antes um ensaio da emissão com a coroa do tipo de Angola.

50.00

1280 F  1870/77 – Coroa. MF2d, 10 reis, laranja, papel liso espesso, denteado 12 ¾. Par horizontal, 
novo, com goma original e charneira, sem reparações, com dois pontoa de óxido no verso, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 130.00.

40.00

1281 F /() 1870/77 – Coroa. MF 1c/9a. Série completa em denteado 13 ½, nova, com goma original e char-
neira (com exceção selos de 5 e 50 reis  com goma não original), sem defeitos nem reparações 
(com exceção selo de 5 reis com adelgaçamento), com boa cor. Valor de catálogo € 171.00.

45.00

1282 F 8 1870 – Coroa. MF1/4 e 6/7. Série completa de selos FALSOS SPIROS, obliterados com mar-
ca mudas, também falsas, sem reparações e com defeitos próprios da emissão.

30.00

1283 F  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF11, 20 reis, rosa vivo, papel liso médio, denteado 12 ¾. Bloco 
com 8 selos, parte superior de folha, com as margens, novo, com goma original sem charneira, 
sem reparações e com aflorações de óxido no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 104.00.

25.00

1284 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Série completa de reim-
pressões de 1885, nova, papel branco espesso, denteado 13 ½, sem reparações, com ligeiro 
óxido junto das charneiras no verso e canto curto na reimpressão de 50 reis, com sobrecarga 
horizontal a preto “SPECIMEN”. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

1285  1887 – D. Luís I, fita direita. MF15, 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 13 ½. Folha com-
pleta com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com defeito 
na margem lateral direita, não afetando os selos, com boa cor. Valor de catálogo € 728.00.

100.00

1286 F 8 1887 – D. Luís I, fita direita. MF15, 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar 
usado, assinado no verso, sem reparações, com pequenos defeitos no papel porcelana e 
pontos de adelgaçamento, com boa cor e COM REPINTE. Não catalogado. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota.

125.00

1287 F  1887 – D. Luís I, fita direita. Lote com 3 selos das taxas de 20, 25 e 50 reis e 3 reimpressões 
de 1905 das taxas de 5, 10 e 100 reis, MF 15/18 e 20/21. Exemplares novos, com goma 
original e leve charneira, sem reparações, com denteado irregular no selo de 20 reis, com 
boa cor e com a sobrecarga a preto “SPECIMEN” no canto superior esquerdo. Selos originais 
distribuídos com as reimpressões de 1905.

90.00

1288 F  1887 – D. Luís I, fita direita. Lote com 4 reimpressões de 5, 10, 200 e 300 reis, MF15/16 e 
22/23, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplares com goma original e charneira, sem re-
parações, com muito ligeiro ponto adelgaçado no selo de 200 reis, com boa cor e sobrecarre-
gados com “traço fino” de 19mm. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

60.00

1289 F  1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF24, 5 reis s/ 10 reis, verde, papel porcela-
na, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

1290 F 8 1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF25, 5 reis s/ 20 reis, rosa, papel porce-
lana, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com pequenos defeitos no papel 
porcelana, com cor desbotada e SOBRETAXA INVERTIDA, com “e” de “reis” sem acento. 
Não catalogada. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

1291 F 8 1891 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF26, 50 s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 240.00.

60.00

1292 F 8 1891 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF26, 50 s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com falta de um dente na 
margem superior, boa cor e relevo e COM DUPLA SOBRETAXA, tida como clandestina. Não 
catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

90.00

1293 F  1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF26, 50 reis s/ 40 reis, castanho, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações e com 
um canto  e dois dentes curtos, com falhas no papel de porcelana, com boa cor e DUPLA 
SOBRETAXA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

150.00

1294 F  1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF27, 2 ½ reis s/ 5 reis, preto, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa tipo I, a verde. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1295 F  1892 – D. Luís I, fita direita, som sobretaxa. MF27, 2 ½ reis s/ 5 reis, preto, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa tipo (1) a verde. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1296 F  1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF27a, 2 ½ reis s/ 5 reis, preto, papel porce-
lana, denteado 13 ½, sobretaxa tipo II, a verde. Exemplar novo, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 250.00.

65.00
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1297 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF27e, 2 ½ reis s/ 5 reis, preto, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, sobretaxa tipo II, a verde. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos assi-
naláveis nem reparações, com os defeitos normais nestes selos no papel porcelana, com um ligeiro 
REPINTE, com boa cor e relevo. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

200.00

1298 F  1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF28, 2 ½ reis s/ 10 reis, verde, papel porcela-
na, denteado 13 ½, sobretaxa tipo I, a preto. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

45.00

1299 F () 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF28, 2 ½ reis s/ 10 reis, verde, papel porcela-
na, denteado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, com goma não original, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

45.00

1300 F  1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF28, 2 ½ reis s/ 10 reis, verde, papel porce-
lana, denteado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

45.00

1301 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF28, 2 ½ reis s/ 10 reis, verde, papel porcela-
na, denteado 13 ½, sobretaxa tipo I, a preto. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com DUPLA SOBRETAXA. Não catalogado.

40.00

1302 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF28, 2 ½ reis s/ 10 reis, verde, papel porcelana, den-
teado 13 ½, sobretaxa tipo I, a preto. Exemplar usado, sem reparações, com um dente curto, com 
pequenos defeitos no papel porcelana, comuns nestes selos, com um vinco, com boa cor e relevo 
e com SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00

1303 F () 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF28b, 2 ½ reis s/ 10 reis, verde, papel porce-
lana, denteado 13 ½, sobretaxa tipo II, a preto. Exemplar novo, com goma e charneira, sem 
reparações com defeitos no papel porcelana, comuns nestes selos, com boa cor e relevo. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1304 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF28c, 2 ½ reis s/ 10 reis, verde, papel porcela-
na, denteado 13 ½, sobretaxa tipo I, a verde. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 175.00.

45.00

1305 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF28c, 2 ½ reis s/ 10 reis, verde, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa tipo II, a verde. Exemplar usado, sem reparações, com ligeiros defeitos 
no papel porcelana, comuns nestes selos, com goma e aderências, com boa cor e relevo e com 
DUPLA SOBRETAXA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00

1306 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF29, 2 ½ reis s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa tipo I, a preto. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com DUPLA SOBRETAXA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00
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1307 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF29, 2 ½ reis s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa tipo I, a preto. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

1308 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF29a, 2 ½ reis s/ 20 reis, rosa, papel porcela-
na, denteado 13 ½, sobretaxa tipo I, a verde. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 175.00.

45.00

1309 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF29c, 2 ½ reis s/ 20 reis, rosa, papel porce-
lana, denteado 13 ½, sobretaxa tipo II, a verde. Exemplar usado, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 220.00.

55.00

1310 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF29c, 2 ½ reis s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, den-
teado 13 ½, sobretaxa tipo II, a verde. Exemplar usado, sem reparações, com goma e charneira, com 
um canto quebrado, com um pequeno corte na margem esquerda seguro pela goma, com boa cor e 
relevo, com DUPLA SOBRETAXA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

1311 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. Exemplar de 25 reis com sobrecarga 2 ½ reis, 
tipo (1) a verde, papel  porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem repa-
rações, tidos como não tendo curso oficial.

40.00

1312 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. Exemplar de 25 reis com sobrecarga 2 ½ reis, 
tipo (1) a verde, papel  porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem repa-
rações, com DUPLA SOBRETAXA, tidos como não tendo curso oficial.

50.00

1313 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. Exemplar de 25 reis com sobrecarga 2 ½ reis, 
tipo (2) a verde, papel  porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem repa-
rações, tidos como não tendo curso oficial.

40.00

1314 F  1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Lote com 7 selos das taxas de 5, 10, 25, 50, 75, 80 e 
100 reis, MF 31/32 e 35/39. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com sobrecarga a preto “SPECIMEN”, oblíqua no canto su-
perior esquerdo. Selos originais, distribuídos com as reimpressões de 1905. B e R.

75.00

1315 F PRV 1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF43, 2 ½ reis. Lote com duas provas de cor, em verde 
sobre papel levemente pontinhado, uma em denteado 11 ¾ e outra não denteada, canto 
inferior direito de folha. Cor não aprovada para a taxa de 2 ½ reis. B.

25.00

1316 F PRV 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF45, 10 reis. Quadra de provas de cor em cinzento-
-escuro (não aprovada para esta taxa), não denteadas, em papel liso fino. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

35.00

1317 F PRV 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF45, 10 reis. Lote com duas provas de cor em cinzento-
-escuro, uma delas em denteado 11 ¾, e outra não denteada, canto superior esquerdo de folha, 
ambas com goma, em papel levemente pontinhado. Cor não aprovada para a taxa de 10 reis. 

20.00

1318 F () 1899 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografada localmente. MF58, 2 
½ reis, castanho, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 250.00.

65.00

1319 F  1899 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografada localmente. 
MF58a, 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM SOBRECARGA INVERTIDA. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 350.00.

90.00

1320 F 8 1899 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografada localmente. 
MF58a, 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e COM SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

1321 F 8 1899 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografada localmente. 
MF58b, 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1322 F  1902 – Coroa e D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 59/69. Séries incompletas, faltando 
os selos de 115 s/ 50 reis e 400 s/ 50 reis, novas, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações com boa cor e com a sobrecarga a preto “SPECIMEN” no canto superior 
esquerdo. MF60, 63 e 68 são reimpressões e os restantes valores são selos originais distri-
buídos com as reimpressões de 1905. B e R.

150.00

1323 F  Reimpressões de 1905 * 1902 – Coroa, com sobretaxa. MF 59/60. Série completa de reim-
pressões, novas, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo €140.00.

35.00

1324 F  Reimpressões de 1905 * 1902 – Coroa, com sobretaxa. MF 59/60. Série completa de reim-
pressões, novas, com goma original, sem defeitos nem reparações (com exceção reimpres-
são de 400 s/ 10 reis com ligeiro óxido no verso), com boa cor, com sobrecarga a preto 
“SPECIMEN”, obliqua no canto superior esquerdo. Valor de catálogo €220.00.

55.00

1325 F  1902 – Coroa, com sobretaxa. MF60, 400 s/ 10 reis, amarelo, papel liso, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com sobrecarga “SPECIMEN”. Selo original distribuído com as reimpressões de 1905.

50.00

1326 F 8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF69, 400 s/ 50 reis, azul, papel porcelana, den-
teado 13 ½, tipo II. Exemplar usado, com anotação a lápis no verso, sem reparações, com um 
leve adelgaçamento na efígie, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 740.00.

180.00
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1327 F () 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF69a, 400 s/ 50 reis, azul, papel porcelana, dentea-
do 12 ¾, tipo I. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo e com REPINTE. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

1328 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPÚ-
BLICA”, zincogravada localmente. MF162a, 130 s/ 100 reis, castanho s/ amarelo, papel por-
celana, denteado 11 ¾, tipo II. Exemplar assinado no verso, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 800.00.

200.00

1329 F () 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF 87/94. Série incompleta (falta 
selo de 65 reis), nova, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
com sobrecarga a preto “SPECIMEN”, no canto superior esquerdo. Selos originais distribuí-
dos com as reimpressões de 1905. 

100.00

1330 F / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF96, 
2 ½ reis, cinzento, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com 3 selos novos, dois 
com goma original e charneira e outro sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, um com SOBRECARGA INVERTIDA, outro com SOBRECARGA DESLOCADA e outro 
com DUPLA SOBRECARGA. Não catalogados.

25.00

1331 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”. MF97, 5 reis, laranja, papel 
levemente pontinhado. Par horizontal, bordo lateral direito de folha, novo, sem goma, sem 
defeitos nem reparações com os selos NÃO DENTEADOS. Não catalogado.

20.00

1332 F () 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 
102/106 e 108/110, 50, 75, 100, 115, 130, 400, 500 e 700 reis. Exemplares novos, com 
goma não original, sem reparações e um dente curto no selo de 100 reis, com boa cor e 
sobrecarga horizontal a violeta “SPECIMEN”. Inutilização dos selos para oferta a entidades 
oficiais e particulares. 

60.00

1333 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF108, 
400 reis, azul s/ amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha incompleta com 
24 selos, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 144.00.

35.00

1334 F / 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 111/114. Lote 
com 4 selos: 2 ½ reis, violeta, com goma original e charneira, 5 reis, preto, sem goma10 reis, 
verde, sem goma e 20 reis, carmim, com goma original e charneira. Exemplares novos, sem 
defeitos nem reparações com DUPLA SOBRECARGA. Não catalogados.

30.00

1335 F  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote com 3 selos 
novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e erros 
diferentes: MF111, 2 ½ reis, violeta com a SOBRECARGA MUITO DESLOCADA + MF113, 
10 reis, verde, com DUPLA SOBRECARGA e MF120, 300 reis, preto s/ azul com DUPLO 
DENTEADO HORIZONTAL. B e R.

25.00
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1336 F / 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF120, 300 reis, preto 
s/ azul, papel porcelana colorido, denteado 11 ¾ x 12. Folha completa com 28 selos e com 
todas as margens, nova, com goma original sem charneira (com exceção de um selo com 
charneira), sem reparações, com 4 ou 5 pequenos pontos de óxido no verso, boa cor e com 
DUPLO DENTEADO em toda a 3.ª coluna de selos. Não catalogado.

100.00

1337 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901, com sobrecarga REPUBLICA tipogra-
fada localmente. MF121, 2 ½ reis, cinzento, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par 
horizontal, novo, sem goma como emitidos em grande parte, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogada

25.00

1338 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”, am-
bos com sobrecarga “REPUBLICA” zincogravada localmente. Lote composto por 4 quadras de 2 
½ reis, cinzento, 5 reis, laranja, 20 reis, violeta-claro e 15 reis, castanho, MF121/123 e 137. Exem-
plares novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

15.00

1339 F  1913 – Coroa. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada lo-
calmente. MF128, 115 s/ 50 reis verde, papel liso, denteado 11 ¾, tipo I. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos na maior parte, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SO-
BRECARGA PARCIALMENTE IMPRESSA e selo com duas variedades de cliché. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

1340 F  1913 – Coroa. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada lo-
calmente. MF 128A, 400 s/ 10 reis, papel liso, denteado 11 ¾, tipo I. Exemplar novo, assinado 
no verso, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

1341 F () 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon com sobrecarga “PROVISORIO” da Casa da Moeda e sobre-
carga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF138, 50 reis, azul, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, COM DUPLA IMPRESSÃO DA SOBRECARGA, uma tipografada e outra zincogravada (des-
locada), tido como saído clandestinamente da Imprensa Nacional de S. Tomé e Príncipe.

30.00

1342 F () 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF121, 
2 ½ reis, cinzento + MF140, 25 reis, carmim. Exemplares novos, com goma não original, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com SOBRECARGA INVERTIDAS. Não catalogadas.

40.00

1343 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF142, 115 reis, laranja s/ rosa, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emitidos, sem reparações, com alguns 
dentes mais curtos na margem inferior, com boa cor e DUPLA SOBRECARGA. Não catalo-
gada. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

1344 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901 com sobrecarga REPUBLICA zincogravada 
localmente. MF146/152. Série incompleta (faltam os valores de 5 e 20 reis), nova, sem goma, sem 
reparações e com dois cantos curtos no selo de 2 ½ reis, boa cor e com a sobrecarga “SPECI-
MEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia 
nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

75.00

1345 F () 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” zincogravada localmente. MF147, 
5 reis, laranja, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma não original, 
sem defeitos nem reparações, com a SOBRECARGA INVERTIDA E DESLOCADA. Não catalogado.

25.00

1346 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. 
MF147, 5 reis, amarelo-laranja, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, 
sem goma como emitidos em grande parte, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

30.00

1347 F  1913 – Coroa, com sobrecarga REPUBLICA, zincogravada localmente. MF153, 115 s/ 50 reis, ver-
de, denteado 11 ¾, tipo II. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. B e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 460.00.

120.00

1348 F  1913 – Coroa. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” zincogravadas 
localmente. MF153, 115 s/ 50 reis, verde, papel liso fino, denteado 11 ¾, tipo II. Exemplar 
novo, como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 460.00.

120.00

1349 F  1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPÚBLICA”, zincogra-
vada localmente. MF155, 115 s/ 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 13 ½, tipo I. Exemplar 
assinado no verso, sem goma como muitos dos emitidos, sem reparações, com um dente curto, com 
boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 410.00.

100.00

1350 F  1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” 
zincogravada localmente. MF155, 115 s/ 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 13 ½, 
tipo I. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emitidos em grande parte, sem 
reparações, com parte da efígie aberta, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 410.00.

100.00

1351 F  1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” 
zincogravada localmente. MF157a, 400 reis s/ 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como emitidos em grande parte, sem reparações, com defeitos 
no denteado e corte lateral, com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Sa-
muel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União 
Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

40.00
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1352 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPU-
BLICA” zincogravados localmente. MF159, 115 s/ 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar novo, sem goma como emitido em grande parte, sem repa-
rações, com 3 dentes curtos, leves pontos de óxido, com pequena mancha de tinta azul na 
margem, fora do quadro de impressão, com boa cor e com SOBRECARGA INVERTIDA. Não 
catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

30.00

1353 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO” da Casa da Moeda e so-
brecarga “REPUBLICA” zincogravada localmente. MF166, 15 reis, castanho, papel levemen-
te pontinhado, denteado 11 ¾. Par vertical, novo, sem goma como emitidos em grande parte, 
sem reparações com leves afloramentos de óxido, com boa cor e COM A SOBRECARGA 
INVERTIDA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00

1354 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga “PROVISORIO” da Casa 
da Moeda e sobrecarga “REPUBLICA” zincogravada localmente. MF 166/67. Série completa, 
nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECI-
MEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechua-
nalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

40.00

1355 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903 e 1905 com sobrecarga “REPUBLICA” 
zincogravadas localmente. MF 168/173 (série incompleta, falta selo de 25 reis carmim) + 
MF174. Exemplares novos, sem goma como emitidos em grande parte, sem reparações e 
com canto curto no selo de 75 reis, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, 
tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos 
remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

80.00

1356 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga “REPUBLICA” zincogravada local-
mente. MF172, 130 reis, castanho s/ amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Quadra, 
nova, sem goma como emitidos em grande parte, sem defeitos nem reparações, boa cor e com a 
SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogada. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00
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1357 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de África. MF177, 1c s/ 10 reis, violeta + MF180, 7 ½ c 
s/ 75 reis, castanho. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com AS SOBRECARGAS E SOBRETAXAS DESLOCADAS.

20.00

1358 F  1914 – Ceres. MF199a, ¼ c, sépia-esverdeado, papel porcelana. Tira horizontal com 3 selos, 
novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e NÃO DENTEADOS.

15.00

1359 F  1914 – Ceres. Lote composto por selo isolado de ¼ c, sépia, papel pontinhado, denteado 15x14, 
MF199b, novo, com goma original e charneira, bordo de folha, com a LEGENDA E TAXA MUI-
TO DESLOCADAS + par horizontal de 1c, papel porcelana, denteado 15x14, MF201, novo, com 
goma original e charneira, com DENTEADO HORIZONTAL SUPERIOR OMISSO. B e R.

15.00

1360 F  1914 – Ceres. MF 199/214. Série completa em papel porcelana, denteado 15x14, nova, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a vio-
leta, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos 
selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

200.00

1361 F  1914 – Ceres. MF 205/206 e 209, 5c, azul + 7 ½ c, bistre + 15c, lilás-vermelho. Lote com três 
pares horizontais em papel porcelana médio, denteado 15x14, novos, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com variedade de cliché no segundo 
selo, comum a todos os selos. B.

20.00

1362 F () 1915 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1905, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. MF226a, 50 s/ 65 reis, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, com goma não original, sem reparações, com um ligeiro ponto de óxido, com “5” fendi-
do tipo I. Valor de catálogo € 35.00.

10.00

1363 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISÓRIO” da casa da Moeda, nova 
sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas localmente. MF227, 2c s/ 15 reis, castanho, 
papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha incompleta com 24 selos, novos, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com “O” aberto por “C” na posição 6, 
9, 15 e 24 da folha e com “traço de fração” partido na posição 15 (não catalogado).

40.00

1364 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903 e de 1911 com sobrecarga REPUBLICA 
e sobretaxa, tipografada localmente. MF 227/230. Série completa, nova, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 
(Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos 
pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

50.00

1365 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da casa da Moeda e sobre-
taxa, tipografada localmente. MF230, 2c s/ 2 ½ reis, cinzento, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, novos, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com “O” aberto por “C” na posição 6, 15, 22 e 24 da folha e 
com “traço de fração” partido na posição 15 e 17 (não catalogados).

50.00

1366 F  1919 – Ceres, com sobretaxa sobre selos de 1914 + Ceres, com sobretaxa. MF 231/33 + 234. 
Lote composto pelas duas séries, novas, sem goma, sem reparações com canto curto no 
selo MF232, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Sa-
muel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União 
Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

50.00

1367 F  1919 – Ceres, com sobretaxa. MF 234c, $04 s/ 2 ½ c, violeta, papel porcelana, denteado 
15x14. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, com vestígios de óxido, 
com boa cor e SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 45.00.

20.00

1368 F  1920 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901 e 1903, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipo-
grafada localmente. MF 235/241. Série completa, sem goma como geralmente emitidos, sem defeitos 
nem reparações, incluindo mais dois exemplares de 115 reis, um com “BEPUBLICA” em vez de “RE-
PUBLICA” e outro com “U” partido e “B” quase omisso em “REPUBLICA”. Variedades não catalogadas.

40.00

1369 F  1920 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1905, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente. MF247 + MF247a, 50 s/ 65 reis, azul-escuro, papel levemente pontinhado, denteado 
11 ¾. Par horizontal novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com 1.º selo normal e 2.º selo com “5” fendido, tipo I. Valor de catálogo € 99.00.

30.00

1370 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF260, 10c s/ 115 reis s/ 25 reis, verde, papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾. Quadra, 
nova, sem goma como emitidos, sem reparações, com manchas normais nesta emissão, 
com a SOBRETAXA DESLOCADA E OBLÍQUA.

30.00

1371 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF261, 10c s/ 115 reis s/ 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾. Quadra, 
nova, sem goma como emitidos, sem reparações, com manchas normais nesta emissão, 
com a SOBRETAXA INCOMPLETA no 3.º selo.

20.00

1372 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF261, 10c s/ 115 reis s/ 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, embora com manchas no 
verso, normais nestes selos, com boa cor e COM SOBRETAXA PARCIAL E DESLOCADA, 
faltando a legenda “CENTAVOS” na sobretaxa.

30.00

1373 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF262, 10c s/ 115 reis s/ 200 reis, azul s/ azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, embora com manchas no 
verso, normais nestes selos, com boa cor e COM A SOBRETAXA MUITO DESLOCADA, 
parte no bordo inferior e parte no bordo superior. Não catalogado. B e R.

30.00
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1374 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com nova sobretaxa tipo-
grafada localmente. MF263a, 10c s/ 130 reis s/ 75 reis, carmim, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações e com leve óxido no verso, 
com boa cor e SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 60.00.

25.00

1375 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com nova sobretaxa tipo-
grafada localmente. MF264, 10c s/ 130 reis s/ 100 reis, castanho s/ amarelo, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Par vertical, bordo de folha, novo, sem goma como emitidos, sem reparações e 
com manchas no verso, normais neste tipo de selos, com boa cor e SOBRETAXA DESLOCADA.

25.00

1376 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF264c, 10c s/ 130 s/ 100 reis, castanho s/ amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾, tipo 
II. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações e COM A DUPLA 
SOBRETAXA. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

1377 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF265a, 10c s/ 130 s/ 300 reis, azul s/ laranja, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, 
sem goma como emitidos, sem reparações, com manchas, normais nestes selos e COM A SO-
BRETAXA INVERTIDA. Erro em nossa opinião mal cotado. Valor de catálogo € 60.00.

30.00

1378 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com nova sobretaxa tipografada 
localmente. MF265a, 10c s/ 130 reis s/ 300 reis, azul s/ laranja, papel porcelana, denteado 11 ¾. Par 
vertical, novo, sem goma como emitidos, sem reparações e com manchas no verso, normais nestes 
selos, com um ligeiro defeito no papel porcelana do 1.º selo, com boa cor e com a SOBRETAXA 
INVERTIDA no 2.º selo. Não catalogada. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00

1379 F  1926 – Ceres. Novas cores e valores. MF 268/276. Série completa, nova, sem goma, sem 
reparações, com defeitos nos selos em quatro selos, e com a sobrecarga “SPECIMEN” a 
preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos 
selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

200.00
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1380 F  1931 – Ceres, com sobretaxa. MF277, 70c s/ 1E, rosa, papel lustrado espesso, denteado 
12x11 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com BAR-
RAS JUNTAS, no barramento direito sobre “E”. Apenas um exemplar por folha. Não catalo-
gado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

60.00

1381 F  1934 – Ceres. Novo tipo. Papel com filigrana Cruz de Cristo. MF 279/297. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1382 F  1934 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado, com filigrana Cruz de Cristo. MF 279/297. Série 
incompleta (faltam selos de 5c e 10c), nova, sem goma, sem defeitos assinaláveis nem re-
parações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a violeta, tipo BEC-2 (Marcus Sa-
muel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União 
Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

175.00

1383 () 1938 – Império Colonial Português. Legenda “S. TOMÉ”. MF 298/315. Série completa em 
blocos de 9 selos (3x3), novos, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 1.200.00.

180.00

1384 F PRV 1965 – Uniformes do Exército. Lote composto por 4 provas de cor, com as cores de fundo 
diferentes das aprovadas para a emissão, em papel esmalte, denteadas em 13 ½: duas pro-
vas de $40 com as cores de fundo em azul-claro e ocre, 2$50 com a cor de fundo em rosa e 
10$00 com a cor de fundo em ocre. B e R.

40.00

1385 () 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. Legenda “S. TOMÉ”. MF CA 1/9. Série 
completa em blocos de 9 selos (3x3), novos, com goma não original, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 3.240.00.

350.00

1386 F  1939 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. Legenda “S. TOMÉ E PRÍNCIPE”, com 
sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE NOVA YORK 1939 – 1940”. MF CA16a, 5E, 
castanho-vermelho, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

1387 F  1939 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. Legenda “S. TOMÉ E PRÍNCIPE”, com 
sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA16a, 5E, 
castanho-vermelho, papel liso, denteado 13 ½. Quadra, nova, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 900.00.

220.00

1388 F  1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis. MF POR 1/10. Série incompleta (falta selo 
de 60 reis), nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, boa cor e com a sobrecarga 
“SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Be-
chuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

150.00

1389 F / 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. Lote composto por selo de 10 reis, ardósia, MF POR12, em papel liso amarelado, 
bordo de folha NÃO DENTEADO + MF POR18, 130 reis, azul, com a SOBRECARGA DES-
LOCADA. Exemplares novos, sem defeitos nem reparações.

15.00

1390 F  1913 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda. Lote com 6 selos, das taxas de 10, 20, 30, 130, 200 e 500 reis, MF POR12/14 e 18/20. 
Exemplares novos, sem goma, sem reparações, com canto curto em dois selos e com a sobre-
carga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da 
Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

75.00

1391 F () 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. 
Lote com 5 selos de 30, 50, 130, 200 e 500 reis, MF POR14, 15, 18/20. Exemplares novos, com goma 
não original, sem reparações, com defeito no selo de 200 reis, boa cor e com sobrecarga horizontal a 
violeta “SPECIMEN”. Inutilização para selos distribuídos a entidades oficiais e particulares.

45.00

1392 F / 1913 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografa-
da localmente. MF POR 21/30. Série completa, nova, com goma original e charneira (com 
exceção selo de 30 reis como também emitido), sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 290.00.

90.00

1393 F  1913 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis, com sobrecarga “REPUBLICA”, zinco-
gravada localmente. MF POR 31/40. Série completa, nova, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

35.00

1394 F  1913 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis, com sobrecarga “REPUBLICA” zincogravada 
localmente. MF POR34, 30 reis, laranja, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par 
horizontal, bordo de folha, sem goma com emitidos em parte, sem reparações, com leves pontos 
de óxido no verso e com a SOBRECARGA INVERTIDA E DESLOCADA. Não catalogada.

25.00

1395 F  1921 – Porteado. Emissão regular, com valor em centavos. MF POR42, ½ c, verde-amarelo, 
papel pontinhado horizontal, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original sem charnei-
ra, sem reparações, com pequenos defeitos na goma, boa cor e com DENTEADO VERTICAL 
ESQUERDO OMISSO. B e R.

15.00

1396 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP7, 1$00 s/ 
5$00, carmim, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, sobrecarga tipo II. Exemplar novo, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

30.00

1397 F 8 1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP7, 1$00 
s/ 5$00, carmim, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, sobrecarga tipo I. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

1398 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP7, 1$00 s/ 
5$00, carmim, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, sobrecarga tipo II. Exemplar novo, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

25.00
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1399 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP7, 1$00 s/ 
5$00, carmim, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, sobrecarga tipo I. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

1400 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP8c, 1$00 
s/ 6$00, verde, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, sobrecarga tipo II, com “e” em vez 
de “ê”. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 90.00.

30.00

1401 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP8f, 1$00 
s/ 6$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo II. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

1402 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP8g, 
1$00 s/ 6$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo II, com “e” em vez de 
“ê”. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 90.00.

30.00

1403 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP8g, 
1$00 s/ 6$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo II, com “e” em vez de 
“ê”. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 90.00.

30.00

1404 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP9, 1$00 s/ 
7$00, verde, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, sobrecarga tipo I. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

1405 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP9, 1$00 s/ 
7$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo I. Exemplar bordo de folha, novo, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

1406 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. Lote com dois 
selos: MF IP8, 1$00 s/ 6$00 + MF IP11, 1$50 s/ 7$00, ambos em verde, papel esmalte, den-
teado 12x11 ½, sobrecarga tipo I. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

50.00
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1407 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP12, 1$50 
s/ 8$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo I. Exemplar novo, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

30.00

1408 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP12, 1$50 
s/ 8$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo I. Exemplar novo, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

30.00

1409 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP12c, 
1$50 s/ 8$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma não ori-
ginal, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com SOBRETAXA TIPO II com “e” em vez 
de “ê”. Valor de catálogo € 120.00.

35.00

1410 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP13A, 2$50 
s/ 7$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo I. Exemplar bordo de folha, 
novo, com goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

50.00

1411 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP15b, 2$50 
s/ 9$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo II. Exemplar novo, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

40.00

1412 F 8 1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP16, 
2$50 s/ 10$00, verde, papel pontinhado vertical, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo I. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

1413 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP16b, 
2$50 s/ 10$00, verde, papel pontinhado vertical, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo II. Exem-
plar bordo de folha, novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1414 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP16b, 2$50 
s/ 10$00, verde, papel pontinhado vertical, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo II. Exemplar novo, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

30.00

1415 F PRV 1948 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA”. Legenda S. Tomé e Príncipe. Lote com duas provas 
de cor, uma sem impressão da taxa em azul escuro, e outra com a taxa de 5$00 não usada 
para efeitos postais, em vermelho. Ambas não denteadas em papel liso. 

15.00

1416 F PRV 1958 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Legenda “S. TOMÈ E PRÍNCIPE”. Lote com duas 
provas de cor isoladas, não denteadas, uma em verde, sem impressão da taxa e outra em 
amarelo com a taxa impressa a preto de 1$00 + uma tira de 3 provas de cor, em vermelho, 
não denteada, bordo de folha, com a taxa impressa a preto de 2$00. B e R.

25.00

1417 F PRV 1958 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Legenda “S. TOMÉ E PRÍNCIPE”. MF IP20. Quadra 
de provas de cor em azul-escuro (cor não aprovada para a emissão), papel liso, não dentea-
das, sem impressão da taxa. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

25.00

1418 F  1965 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF 
IP24, Um escudo / 1$00 s/ Cinco escudos /5$00, amarelo, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Dois exemplares, novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, um deles normal e outro com a SOBRETAXA INVERTIDA, este não catalogado.

25.00

1419 F  1878 – Fiscais. Imposto do Selo. Armas do Reino. PB 5/6, 8/25. Série incompleta (faltando 
estampilhas de 10, 20, 30, 40 e 80 reis), nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 574.00.

100.00

1420 F  1898 – Fiscais. Contribuição Industrial. D. Carlos I, tipo Diogo Neto com sobrecarga e sobretaxa. PB2, 
2 reis s/ 5 reis, amarelo, papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 estam-
pilhas, sem goma, sem reparações, com alguns selos a separarem-se. Valor de catálogo € 140.00.

35.00

     Timor

1421 F  1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga “TIMOR”. MF1, 5 reis, preto, denteado 13 
½ + MF5, 40 reis, amarelo, ambos em papel liso, denteado 12 ¾. Exemplares novos, sem 
goma, sem reparações, com canto curto no selo de 5 reis, com boa cor e com SOBRECAR-
GA DESLOCADA no selo de 5 reis e INVERTIDA no selo de 40 reis. Não catalogadas.

30.00

1422 F  1881/85 - Coroa. Selos de Moçambique, com sobrecarga TIMOR. Selo de 10 reis verde, 
papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeito nem reparações, 
com boa cor. Exemplar tido como ensaio/não emitido e saído ilegalmente da Casa da Moeda.

30.00

1423 F  1877/85 – Coroa. Selos de Macau com sobrecarga “TIMOR”. MF 1/10. Folha com os selos 
tipo Coroa (selos isolados, em pares ou tira de 3 selos) falsificados por François Fournier, 
retirada de um dos livros de fac-similes editados pela L’Union Philatélique de Géneve. B e R.

75.00

1424 F PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 50/57. Série 
completa de provas de arquivo da casa impressora, nas cores aprovadas, denteadas, sem 
goma, com furos de segurança tipo pequeno. R e B.

35.00

1425 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para Índia, com sobrecarga “REPU-
BLICA” da Casa da Moeda. Lote com 5 selos de 4 avos, 8 avos, 10 avos s/ 12 avos, 16 avos e 24 
avos, MF 129/133, novos, sem goma, sem defeitos nem reparações com sobrecarga horizontal, 
a violeta, “SPECIMEN”. Inutilização para oferta a entidades oficiais e particulares. 

50.00
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1426 F  1915 – D Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPU-
BLICA” da Casa da Moeda. Lote com 4 selos das taxas de 15 avos s/ 10 reis, 15 avos s/ 100 
reis, 15 avos s/ 300 reis e 22 avos s/ 80 reis, MF 184/187. Exemplares novos, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga horizontal 
“SPECIMEN”, batida a violeta. Inutilização para oferta a entidades oficiais e particulares.

50.00

1427 F  1920 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente a pre-
to. MF191, ½ avo s/ 5 avos s/ 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, 
sem goma como emitidos, sem defeitos assinaláveis nem reparações. Valor de catálogo € 130.00.

30.00

1428 F  1920 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente a pre-
to. MF191a, ½ avo s/ 5 avos s/ 50 reis, azul, papel pontinhado, denteado 13 ½. Exemplar novo, 
sem goma como emitidos, sem defeitos assinaláveis nem reparações. Valor de catálogo € 105.00.

25.00

1429 PRV 1935 – Padrões. Lote com 3 provas de cor: uma de ½ avo em verde (cor não aprovada), pa-
pel cebola, não denteada, com margens de luxo + prova de 2 avos em verde, cor aprovada 
para esta taxa, não denteada, em papel pontinhado, não aprovado, com vestígios de óxido 
no verso + prova de 2 avos em preto, cor não aprovada, bordo de folha, não denteada, em 
papel levemente pontinhado, não aprovado, com pequeno adelgaçamento.

30.00

1430 PRV 1935 – Padrões. Lote com 16 pares horizontais de provas de cor, nas cores aprovadas para 
as taxas de ½ avo, 1 avo, 2 avos, 3 avos, 4 avos, 5 avos, 6 avos, 7 avos, 8 avos, 10 avos, 12 
avos, 14 avos, 15 avos, 20 avos, 30 avos e 40 avos, MF 206/221, não denteadas, em papel 
liso com filigrana “Cruz de Cristo”, sem goma. MB e MR.

160.00

1431 PRV 1935 – Padrões. Lote com 3 provas de cor, com margens de luxo, não denteadas: duas de 
3 avos nas cores carmim sobre papel liso e em preto sobre papel porcelana e uma prova da 
taxa de 14 avos em preto sobre papel liso. Cores não aprovadas para estas taxas. B e R.

30.00
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1432 F PRV 1935 – Padrões. MF212, 6 avos. Bloco vertical com 8 provas de cor (2x4), em castanho-ver-
melho, bordo de folha, não denteados, em papel em papel liso médio, sem filigrana. B e R.

35.00

1433 F PRV 1935 – Padrões. Lote composto por dois pares de provas de cor: um par vertical da taxa de 
6 avos em castanho, cor não aprovada, não denteado, em papel liso fino + par horizontal, 
bordo superior de folha da taxa de 6 avos, em verde, cor não aprovada sobre papel cartolina. 
Exemplares com goma, sem defeitos nem reparações.

30.00

1434 F PRV 1935 – Padrões. Lote com 3 provas de cor da taxa de 7 avos, não denteadas, com margens 
de luxo: um em rosa, cor não aprovada, em papel cartolina + prova em violeta-vermelho, cor 
não aprovada para esta taxa, em papel cebola + prova em azul-escuro, não aprovada para 
a taxa em papel cartolina.

30.00

1435 () 1938 – Império Colonial Português. MF 227/243. Série completa em blocos de 9 selos (3x3), novos, 
com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.890.00.

250.00

1436 F PRV 1956 – Carta Geográfica de Timor. Mf301, 1P. Folha completa com 10 provas de cor, com 
fundo em salmão sobre papel esmalte, denteadas, com goma e com bandas em branco, 
similares às provas, também denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

50.00

1437 F  1960 – Carta Geográfica de Timor, com sobretaxa em escudos locais, tipografada a preto. 
MF306, $10 s/ 3 avos, policromo, papel esmalte, denteado 14x13. Quadra, nova, com goma 
original sem charneira, sem reparações e com aflorações de óxido no verso, com DUPLA 
SOBRETAXA em todos os selos. Não catalogado.

30.00

1438 () 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa em blocos de 
9 selos (3x3), novos, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 648.00.

100.00

1439 F  1919 – Imposto Postal. Ceres, com sobretaxa “2 AVOS / TAXA / DE / GUERRA”. MF IP 1, 
2 avos s/ ½ avo sépia, papel porcelana, denteado 15x14. Quadra, nova, sem goma, sem 
reparações e com o DENTEADO DESCENTRADO ENTRE AS DUAS FILAS DA QUADRA.

30.00

1440 F  1919 – Imposto Postal. Ceres, com sobretaxa “2 AVOS / TAXA / DE / GUERRA”. MF IP 1a, 2 
avos s/ ½ avo sépia, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal, novo, sem goma, sem 
reparações e com muito ligeiros pontos de óxido no verso, com boa cor e com a SOBRETA-
XA INVERTIDA. Valor de catálogo € 320.00.

90.00

1441 F  1934/35 – Imposto Postal. “INSTRUÇÂO”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobreta-
xa, tipografada localmente, sobre fiscal do “Imposto do Selo”. MF IP7a, 5 avos, verde, papel 
liso, denteado 12. Quadra, nova, goma original sem charneira, com exceção de um deles, 
sem reparações, com leve óxido no verso, com boa cor, com “5” em vez de “ç”, no 3.º selo e 
“D” de “D. L.” em o “ponto” (não catalogado).

20.00

1442 F  1934/35 – Imposto Postal. “Instrução”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobretaxa, 
sobre fiscal da Contribuição Industrial. MF8 + MF8a, 7 avos s/ ½ avo rosa, papel pontinhado, 
denteado 12. Lote com par horizontal novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
“5” em vez de “ç” no 1.º selo, e com a SOBRETAXA DESLOCADA nos dois selos + selo iso-
lado, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações e com DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA 
PRIMITIVA “ ½ AVO”, não catalogada.

35.00

1443 F  1934/35 – Imposto Postal. “INSTRUÇÂO”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobretaxa, 
tipografada localmente, sobre fiscal da “Contribuição Industrial”. MF IP8, 7 avos s/ ½ avo, rosa, pa-
pel liso, denteado 12. Bloco com 9 selos (3x3), novo, sem goma, sem reparações, com alguns se-
los seguros com charneira, com algumas sobrecargas mal impressas. Valor de catálogo € 117.00.

25.00

1444 F  1934/35 – Imposto Postal. “Instrução”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobretaxa, so-
bre fiscal da Contribuição Industrial. MF8, 7 avos s/ ½ avo rosa, papel pontinhado, denteado 12. 
Bloco com 6 selos novos (2x3), sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
DUPLA IMPRESSÃO DA SOBRECARGA “Instrução / D. L. n.º 7 de 3-2-1934”. Não catalogada.

90.00

1445 F  1934/35 – Imposto Postal. “Instrução”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobretaxa, sobre 
fiscal da Contribuição Industrial. MF8a + 8b, 7 avos s/ ½ avo rosa, papel pontinhado, denteado 12. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com SOBRETAXA COM O 
VALOR INVERTIDO e com a variedade “5” em vez de “ç”. Não catalogado com estas caraterísticas.

40.00

1446  1948/69 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA”. MF IP 11/12 + MF IP 13/14 + MF13 com 3mm de 
espaço entre “REPUBLICA” e “PORTUGUESA” (não catalogado) + MF IP 13A/14ª + MF13Ac 
+ MF IP 13B/14B + MF IP 15/16 + MF IP18 + MF IP20 + MF IP30 com a sobretaxa deslocada. 
Lote com 16 selos novos, sem goma como emitidos, sem reparações, com ligeiro óxido num 
selo. Valor de catálogo € 330.00.

70.00

1447  1969 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa. MF IP18, $30 s/ 1$30, 
verde-amarelo, papel espesso, denteado 10 ¾. Quadra, nova, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

1448  1969 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA, com sobretaxa. MF IP18, $30 s/ 1$30, verde-ama-
relo, papel espesso, denteado 10 ¾. Folha completa com 25 selos (5x5), nova, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.000.00.

100.00

1449 DOC Fiscais. Fatura n.º 126/62,  da empresa Hie Siam Nhang, datada de 31 de Julho de 1962, no 
montante de 8.400$00, selada com estampilhas fiscais do imposto do selo de 0$10, 0$30, 
3$00 e 5$00, PB 137/38, 144 e 146, no total de 8$40, correspondente a 1% do valor da fatura 
devido de Imposto do Selo + selo da Assistência de 1$30, PB A9, devido no período.

30.00
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     Ultramar

1450 PRV África * Colónias Portuguesas. 1898/1911. Lote com duas provas de cor em carmim, 
denteadas, em papel levemente pontinhado, sem impressão da taxa e da legenda (nome da 
colónia), uma delas com a sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda a verde.

15.00

1451 PRV África (Colónias de) * 1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Quadra de provas de cor em carmim 
sobre papel liso, não denteada, bordo direito de folha, com goma amarelada, sem impressão 
da taxa e da legenda, com variedade de cliché no 1.º selo, no bordo direito da moldura. 
Variedade comum a toda a emissão. MB e R.

60.00

1452 PRV África (Colónias de) * 1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Lote com duas provas de cor, sem 
impressão da taxa e da legenda: uma em violeta-cinzento escuro sobre papel levemente 
pontinhado, não denteado, com margens de luxo, sem goma e outra em verde-amarelo, 
sobre papel levemente pontinhado, denteada em 11 ¾, com goma branca. B e R.

25.00

ESTRANGEIRO * LOTES ESPECIAIS

1453 F  Alemanha * Baden. 1905 – Selos de serviço. Valor em PFENNING. Yv 1/6. Série completa 
em denteado 14, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 151.00.

30.00

1454 F  Alemanha * Reich. 1926/27 – Compositores. Yv 379/389 + 379a + 380a. Série completa + 
duas variedades em denteado 14. Exemplares novos, com goma original e leve charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

30.00

1455 F 8 Alemanha * Reich. 1930 – Exposição Filatélica de Berlim. Yv 427/430. Série completa usa-
da, retirada do bloco, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 440.00.

100.00
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1456 F  Alemanha * Reich. 1934 – Profissões. Yv 513/521. Série completa, nova, com goma original 
e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 110.00++.

25.00

1457 F  Alemanha * Reich. 1938 – 5.e Ruban brun. Yv 612, 42p+108p, castanho, denteado 14. 
Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 50.00.

8.00

1458 F  Alemanha * Reich. 1924 – Correio aéreo. Yv PA 20/24. Série completa, tipo a), filigrana B, 
denteado 14, nova, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 275.00.

60.00

1459 F  Alemanha * Reich. 1924 – Correio aéreo * Águia e globo terrestre. Yv PA 43/53. Série com-
pleta, filigrana E, nova, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 115.00.

25.00

1460 F  Alemanha * Reich. 1924 – Correio aéreo * Zeppelin. Yv PA 52/53. Os dois valores, filigrana 
E, novos, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 67.00.

15.00

1461 F  Dantzig. 1924/25 – Paisagens e monumentos. Yv 191/197. Série completa com centro em 
preto, nova, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 165.00.

35.00

1462 F  Dantzig. 1932 – Correio aéreo. Exposição Aerofilatélica “LUPOSTA”, com sobretaxa. Yv PA 
25/29. Série completa, nova, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 75.00.

15.00

1463 F  Alemanha * Baden * Ocupação francesa. Yv 28/37. Série completa, nova, com goma original 
e leve charneira, sem reparações, com ponto de óxido no selo Yv37. Valor de catálogo € 125.00.

15.00

1464 F / Alemanha * Rheiland Pealz. Yv 30/38. Série completa com goma original sem charneira, 
com exceção selos YV34 e 38, com leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 205.00.

40.00

1465 F  Alemanha * Rheiland Pealz. Ocupação francesa. Yv 30/38. Série completa com goma original 
e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 110.00.

25.00

1466 F  Sarre. 1927/28 – Au profit des oeuvres populaires. Yv 125/131. Série completa, nova, com goma 
original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 650.00.

130.00

1467 F  Sarre. 1931 – Au profit des oeuvres populaires. Yv 141/147. Série completa, nova, com goma 
original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 230.00.

45.00

1468 F  Sarre. 1934 – Au profit des oeuvres populaires. Statues de l’église Saint Louis de Sarrebruck. 
Yv 165/171. Série completa, nova, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

1469 F  Sarre. 1934 – Plebiscito. Selos de 1934, com sobrecarga. Yv 189/195. Série completa, nova, 
com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 100.00.

20.00

1470 F  Sarre. 1950 – Lutwinus. Yv 278/82. Série completa, nova, com goma original e leve charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

15.00

1471 F  Sarre. 1949/50 – Lote com 3 séries completas: Yv 263/267 + Yv 269 + Yv 278/82. Exemplares 
novos, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 180.00.

35.00

1472 F  Sarre. 1934/49 – Correio aéreo * Aeroporto de Saarbrucken, com sobrecarga + selos de serviço 
* Escudo de armas. YV PA 5/8 + Yv OS 27/38. As duas séries completas, novas, com goma ori-
ginal e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 135.00.

30.00

1473 F  Alemanha * Bizona. 1949 – 100.º aniversário do selo postal alemão. Yv 76/78. Série com-
pleta, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 135.00.

30.00

1474 F  Alemanha * Bizona. 1949 – 75.º aniversário da União Postal Universal. Yv 85. Série com-
pleta, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 90.00.

18.00

1475 F  Alemanha * Berlim. 1949 – 75.º Aniversário da União Postal Universal. Yv 21/27. Série com-
pleta, nova, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 350.00.

60.00

1476 F  Alemanha * Berlim. 1949 – Edifícios de Berlim. Yv 28/46. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 285.00.

50.00

1477 F  França. 1918 – Cruz Vermelha. Yv156, 15c+5c, vermelho e preto. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

35.00

1478 F  França. 1917/18 – Órfãos de Guerra. Yv 148/155. Série completa, nova, com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Lote de excelente qualidade. Valor 
de catálogo € 3.260.00.

750.00

1479 F / França. 1922 – Órfãos de Guerra. Yv 162/69. Série completa, nova, com goma original sem 
charneira (com exceção selos Yv166 e 168 com leve charneira), sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Lote de excelente qualidade. Valor de catálogo € 255.00.

70.00
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1480 F  França. 1922 – Órfãos de Guerra. Yv 169a, +1f s/ 5+5f, preto e azul. Exemplar, novo, com 
goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Lote de excelente 
qualidade. Valor de catálogo € 220.00.

50.00

1481  França. 1923 – Congresso Filatélico de Bordéus. Selos de 1900 (Yv 121) com sobrecarga 
a azul. Yv182, 1fr (+2fr). Exemplar novo, canto inferior direito de folha, com perfuração, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Excelente qualida-
de. Valor de catálogo € 925.00+++.

300.00

1482  França. 1923 – Congresso Filatélico de Bordéus. Selos de 1900 (Yv 121) com sobrecarga a 
azul. Yv182, 1fr (+2fr). Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 575.00.

125.00

1483  França. 1924/26 – Tipo Ceres, com banda inferior publicitária “MINÉRALINE”. Yv188A, 10c, 
verde, denteado 14. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 500.00.

125.00

1484  França. 1924/26 – Tipo Ceres, com banda superior publicitária “MINÉRALINE”. Yv188A, 10c, 
verde, denteado 14. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 500.00.

125.00

1485  França. 1925/26 – Tipo Merson. Tipografados. Yv 206/208. Série completa, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Lote de excelente quali-
dade. Valor de catálogo € 950.00.

250.00

1486  França. 1925 – Exposição Filatélica Internacional de Paris. Yv216, 5f, carmim, denteado 14. 
Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 275.00.

65.00

1487  França. 1926/27 – Órfãos de Guerra. Yv 229/232. Série completa, nova, com goma original 
e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Lote de excelente qualidade. 

50.00
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1488 F  França. 1927 – Exposição Filatélica de Estrasburgo. Ceres sobre fundo cheio. Yv242A. Par 
com vinheta ao centro, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Exemplar de excelente qualidade. Valor de catálogo € 1.200.00.

300.00

1489 F  França. 1927/31 – Tipo Blanc + Ceres. Fundo linhado + Ceres. Fundo cheio + Tipo Merson. 
Tipografados. Yv 233/240. Série completa, nova, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 258.00.

70.00

1490 F  França. 1928 – Caisse d’Amortissement. Le Travail. Yv 252, 1F50 + 8F50, azul-verde, tipo I. 
Exemplar novo, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 260.00.

65.00

1491 F  França. 1928 – Caisse d’Amortissement. Le Travail. Yv 252c, 1F50 + 8F50, azul, tipo I. 
Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 610.00.

150.00

1492 F  França. 1930 - Caisse d’Amortissement. “L’Ange de Sourire”. Yv 256, 1F50 + 3F50, lilás. 
Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

1493 F  França. 1929 – Exposição Filatélica do Havre. Selos de 1906, tipo Merson, com sobrecarga. 
Yv257A, 2f (+5f), laranja e verde-azul. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 875.00.

200.00

1494 F  França. 1929/31 – Monumentos e locais. Lote composto por 8 selos com variedades: Yv259, 
tipo I + Yv260, tipo II + Yv260a, tipo I + Yv261, tipo III + Yv261b, tipo I + Yv262c, tipo IIA + 
Yv262d, tipo IIA e Yv262A. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Excelente conjunto. Valor de catálogo € 1.488.00.

300.00

1495 F  França. 1929/31 – Monumentos e locais. Lote com 4 selos, novos, com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor: Yv259, tipo I + Yv259a, tipo II, + Yv259b, 
tipo III e Yv259c, tipo IV. Valor de catálogo € 774.00.

200.00

1496 F  França. 1929/31 – Monumentos e locais. Lote com 3 selos, novos, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor: Yv258, 2f, castanho-avermelhado, 
bordo de folha + Yv260a, tipo I + Yv261, tipo III, bordo de folha. Valor de catálogo € 315.00.

60.00

1497 F 8 França. 1929/31 – Monumentos e locais. Yv262B, 20f, castanho-avermelhado claro, dentea-
do 11 de linha. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com denteado 
perfeito e bem delineado (raro nestas condições). Valor de catálogo € 450.00.

125.00

1498 F  França. 1930 - Caisse d’Amortissement. Gravado em talhe doce. Yv 269, 1F50 + 3F50, 
verde-amarelo. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, em canto de folha, datado (31.10.30). Valor de catálogo € 350.00.

80.00

1499  França. 1936 – Centenário da Morte de André-Marie Ampère. Yv310, 75c, castanho, dentea-
do 13. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

40.00

1500 F  França. 1939 – 100.ª Travessia Aérea do Atlântico-Sul, pelos aviões postais franceses. Yv 
320/321. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 395.00.

100.00

1501 F  França. 1937 – Exposição Filatélica de Paris. Yv 348/351. Bloco com os 4 selos (quadra) em 
duas filas de dois selos, com as vinhetas centrais. Exemplares novos, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 450.00.

125.00

1502 F  França. 1937 – Victoire de Samothrace. Yv 354/355. Série completa, nova, com goma ori-
ginal e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

35.00

1503 F / França. 1938 – Clement Ader. Pioneiro da Aviação. Yv398 + Yv398a. Exemplares novos, 
com goma original sem charneira o primeiro e com charneira o segundo, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 290.00.

70.00

1504 F 8 França. 1936 – Correio Aéreo. Avião sobrevoando Paris. YV PA14, 50f, verde-amarelo, denteado 13. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Soberbo. Valor de catálogo € 420.00.

150.00

1505 F  Áustria. 1924 – Para os artistas necessitados + 10.º Aniversário da República.. Yv326/330 
+ Yv274/377. As duas séries completas, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 78.00.

15.00

1506 F  Áustria. 1929/31 – Paisagens. Yv 378/389. Série completa, nova, com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

35.00

1507 F  Áustria. 1932 – Paisagens. Yv 405/418. Série completa, nova, com goma original e charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

1508 F  Áustria. 1932 – Morte de Mgr. Ignaz Seipel, chanceler. Yv419, 50g, azul-violeta. Exemplar 
novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 35.00.

7.00

1509 F  Áustria. 1932/?? - Morte de Mgr. Ignaz Seipel, chanceler + Trabalhadores agrícolas e da 
indústria de construção. Yv419 + Yv 482/83. As duas séries completas, novas, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 85.00.

15.00

1510 F  Áustria. 1932 – Pintores. Yv 420/25. Série completa, nova, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 210.00.

40.00
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1511 F  Áustria. 1934/35 – Costumes regionais. Militares. Yv 458a, 2s, verde-azul, denteado 12 ½. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 65.00.

12.00

1512 F  Áustria. 1934 – Arquitetos. Yv 460A/465. Série completa, nova, com goma original e charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 105.00.

20.00

1513 F  Áustria. 1935 – Grandes chefes militares. Yv 471/76. Série completa, nova, com goma ori-
ginal e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 105.00.

20.00

1514 F  Áustria. 1936 – Campeonato do Mundo de Ski. Yv 477/480. Série completa, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

35.00

1515 F  Áustria. 1936 – Campeonato do Mundo de Ski. Yv 477/480. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

1516 F  Áustria. 1945 – Selos da Alemanha com sobrecarga. Yv 534/538. Série completa, nova, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Selo Yv534, 
assinado. Valor de catálogo € 95.00.

20.00

1517 F  Áustria. 1948/49 – Costumes austríacos. Yv 738A/754A. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 82.00.

16.00

1518 F  Áustria. 1949 – Armas da Áustria. Yv 773/776. Série completa, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

12.00

1519 F  Áustria. 1949 – Profissões. Yv 794/797. Série completa, nova, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

18.00

1520 F  Áustria. 1949/52 – Armas da Áustria + Cupido carteiro + Profissões. Yv 773/76 + 794/797 + 
Yv812. Séries completas, novas, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 115.00.

20.00
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1521 F  Áustria. 1948/52 – Desenhadores + Cupido carteiro. Yv 732/728 + Yv812. Séries completa, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 92.00.

18.00

1522 F / Áustria. 1925/30 – Correio aéreo. Yv PA 12/31. Série completa, nova, com goma original sem 
charneira (exceto selos Yv12, 14, 25 e 28 com charneira), sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 450.00.

80.00

1523 F  Áustria. 1925/30 – Correio aéreo. Yv PA 12/31. Série completa, nova, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 215.00.

45.00

1524 F  Áustria. 1935 – Correio aéreo. Avião sobrevoando paisagens diversas. Yv PA 32/46. Série 
completa, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 190.00.

40.00

1525  Áustria. 1935 – Correio aéreo. Avião sobrevoando paisagens diversas. Yv PA 32/46. Série 
completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 120.00.

25.00

1526 F PI Madagáscar. Postal ilustrado circulado de Vohemar (26.02.1904) para Diego Suarez (08.03.1904), 
franquiado com selo bipartido de 50c “DIEGO SUAREZ”, com sobrecarga “AFFRANCHI AINSI / 
FAUTE FIGURINE”, com obliteração sobre selo correspondendo portanto à segunda coluna de 
cotação. Assinado sobre o “NE” de “FIGURINE”. Valor de catálogo € 3.700.00. Muito raro.

500.00

1527 F  Bélgica. 1928 – Orval * 1.ª série. Yv 258/66. Série completa, nova, com goma original e char-
neira, sem reparações, com ponto de óxido no selo YV258 (€0,50). Valor de catálogo € 90.00.

15.00

1528 F  Bélgica. 1931 – Tuberculosos. Efígie da Rainha Elisabeth. Yv 326/332. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 85.00.

15.00

1529 F  Bélgica. 1953 – Alegoria. Yv 927/929. Série completa, nova, com goma original e charneira, 
sem reparações, com ponto de óxido no selo YV928. Valor de catálogo € 70.00.

8.00

1530 F  Bélgica. 1954 – Diversos motivos. Yv946/51. Série completa, nova, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

1531 F  Bélgica. 1930 – Correio aéreo. Avião sobrevoando paisagens diversas. Yv PA 1/5. Série 
completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 45.00.

8.00

1532 F  Dinamarca. 1925/30 – Correio aéreo. Yv PA 1/5. Série completa, nova, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 425.00.

95.00

1533 F  Holanda. 1950 – Fundo de reconstrução. Yv542/546. Série completa, nova, com goma ori-
ginal e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 65.00.

10.00

1534 F  Hungria. Madona e o menino. Yv 445/448. Série completa, nova, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Muito raro sem charneira. Valor de catálogo € 450.00.

120.00

1535 F  Islândia. 1930 – Milenário do Parlamento Islandês. Yv 123/137. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 360.00.

75.00

1536 F  Islândia. 1930 – Correio aéreo. Vistas diversas. Yv PA 4/8. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 235.00.

50.00

1537  Itália. 1923 – Caixa de Previdência dos Camisas Negras. Yv 140/142. Série completa, nova, 
com goma original e charneira, sem reparações, com alguns pontos de óxido, com boa cor. 
Valor de catálogo € 120.00.

10.00

1538 F  Itália. 1924 – Selos de 1901/23, com sobrecarga “CROCIERA / ITALIANA / 1924”. Yv 156/162. 
Série completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

1539 F  Liechtenstein. 1928 – 70.º Aniversário do Príncipe Jean. Yv 82/89. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 450.00.

90.00

1540 F  Liechtenstein. 1933 – Série base. Yv 111/113. Série completa, nova, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 370.00.

75.00

1541 F  Liechtenstein. 1939/49 – 75.º Aniversário da UPU. Yv 158/160 + Yv250. Séries completas, 
novas, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 50.00.

8.00

1542 F  Liechtenstein. 1930 – Correio aéreo. Paisagens. Yv PA 1/6. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

1543  Mónaco. 1933/37 – Paisagens do Principado. Yv 119/134. Série incompleta, faltando apenas 
dois selos (Yv 128A e Yv131), nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 550.00.

75.00

1544 F  Mónaco. 1939 – Inauguração do Estádio Luís II. Yv 184, 10f, verde, denteado 13. Exemplar 
novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 135.00.

30.00

1545  Mónaco. 1939 – Príncipes, princesas e vista do Mónaco. Yv 185/194. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1546 F  Mónaco. 1949 – Correio aéreo. Avião. Yv PA 42/44. Série completa, nova, com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 135.00.

30.00
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1547  Polónia. 1934 – Exposição Filatélica de Katowice. Selos de 1932/33, com sobrecarga. 
Yv373A/373B. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

30.00

1548  Rússia. 1935 – Comemoração da “Spartaquiada Universal” de Moscovo. Yv 555/564. Série comple-
ta, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. VC € 400.00.

100.00

1549  São Marino. 1950 – Correio aéreo. Vistas de S. Marino. Yv PA 74/82. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

1550 F  São Marino. 1950 – Correio aéreo. Yv PA 101, 1.000 liras. Selo novo, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

1551  São Marino. 1950 – Correio aéreo. Yv PA 73/73B + Yv100. Selos novos, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

15.00

1552  Suécia. 1889 – Selos de Serviço. Selos de 1874/96 com sobrecarga. Yv TS 13/14. Série 
completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 

8.00

1553  Itália * Colónias. 1934 – Correio aéreo. Campeonato Mundial de Futebol. Yv PA 31/37. Série com-
pleta, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. VC € 265.00.

60.00

1554 / França. 1947/57 – Correio aéreo. Lote com 13 selos do correio aéreo novos: Yv PA20 + PA 24/27 
+ PA27 + PA 30/33, todos com goma original e charneira + PA 35/37 com goma original sem 
charneira. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 527.00.

100.00

1555  Liechtenstein. 1960 – Europa. Yv355, 50r. Quadra, canto de folha com número de prancha 
nas 5 cores de impressão. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 480.00.

60.00

1556  Vaticano. 1939/58. Conjunto de séries completas. Exemplares novos, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 205.00.

30.00

1557  Alemanha * Bizona. Conjunto de séries completas. Exemplares novos, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

30.00

1558  Alemanha * Federal. Conjunto de séries completas. Yv35/47 + Yv51 + Yv 57/62 + Yv 76/79. 
Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 328.00.

50.00

1559  Alemanha * Berlim. Conjunto de séries completas. Yv47/50 + Yv57/59 + Yv 61/86 + Yv 92/95. Exem-
plares novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Alguns 
exemplares com goma original sem charneira (Yv 50, Yv 66/67 e Yv 74/76). Valor de catálogo € 534.00.

75.00
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HISTÓRIA POSTAL
     Portugal

1560 F * Alter – A preto, LF ALT1 em carta datada de Alter (20.09.22) para Évora, isenta de porte 
(S.N.R.). Exemplar sem reparações, com ligeiras manchas. Valor de catálogo € 150.00.

50.00

1561 F * Alter – Albino, LF ALT1 em carta datada de Alter (15.03.29) para Lisboa (18.03.29) com o porte de 
30 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 250.00.

75.00

1562 F * Alvito – A preto, LF AVT1 em carta datada de Alvito (??.03.1836) para Évora com o porte de 30 
reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 200.00.

75.00

1563 F * Amarante – A verde, LF AMT4, em carta datada de Amarante (10.12.40) para o porto 
(11.12.40) com o porte de 20 reis batido a verde. Exemplar sem defeitos nem reparações 
com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

1564 F * Amarante – A vermelho, LF AMT3, em carta datada de Amarante (25.02.28) para Lisboa, 
com o porte de 40 reis manuscrito a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 250.00.

85.00

1565 F * Avis / Portes em negativo – A preto, LF AVD1. Lote com duas cartas: uma circulada de Avis 
(02.09.52) para Estremoz com o porte de 20 reis batido a preto em negativo + carta remeti-
da de Ponte de Sor (15.07.50) para Lisboa (22.07.50) com o porte de 25 reis batido a preto 
em negativo. Únicos exemplares conhecidos com os portes em negativo.

500.00

1566 F * Batalha – A azul, LF BTL1, em carta datada de Rebolaria (21.12.38) para Lisboa (26.12.38) 
com o porte de 30 reis manuscrito a azul em círculo tracejado a azul. Exemplar sem defeitos 
nem reparações com as marcas muito bem batidas. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

1567 F * Beja – A preto, LF BJA4 em carta datada de Beja (01.06.52) para Lisboa (04.06.52) com o 
porte primitivo de 30 reis manuscrito a sépia, emendado em Lisboa para 50 reis, manuscrito 
a sépia em marca batida azul, LF LSB EP1. Exemplar sem defeitos nem reparações, muito 
bem conservada. Valor de catálogo € 250.00.

100.00

1568 F * Beja -  A sépia, LF BJA2 em carta datada de Beja (30.08.19) para Lisboa, com o porte de 
50 reis manuscrito a sépia, e com a marca “CART” batida a preto em Lisboa, LF LSB-Cart1. 
Exemplar sem reparações, com manchas. Valor de catálogo € 350.00.

100.00

1569 F * Beja / Abatida – A preto, LF BJA4 + a azul, LF LSB-ABT2 em carta datada de Beja (30.07.51) para 
Lisboa, com o porte de 30 reis manuscrito a sépia e reexpedida para Beja com o porte de 30 reis 
batido a azul. Exemplar bem conservado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 350.00.

200.00

1570 F * Borba – A preto, LF BRB1 em carta datada de Borba (25.11.34) para Lisboa (28.11.34) com o porte 
manuscrito a sépia de 30 reis. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 280.00.

100.00

1571 F * Borba / Segura – A preto e manuscrita a sépia, LF BRB-Sms1 em carta datada de Borba 
(25.02.35) para Évora, isenta de porte (S.N.R.). Exemplar sem defeitos nem reparações, 
raro, muito bem conservado. Valor de catálogo € 600.00.

200.00

1572 F * Borba / Segura – A sépia, LF BRB-Sms1 em carta datada de Borba (30.05.1808) para Évora, 
isenta de porte. Carta com a data mais antiga conhecida com seguro, circulada no período das 
invasões francesas, sem defeitos nem reparações, em excelentes condições de conservação.

250.00

1573 F * Braga – A verde, LF BRG3, em carta datada de Braga (12.01.35) para o Porto, com o porte 
de 20 reis batido a verde. Exemplar sem defeitos nem reparações com marca e porte bem 
batidos. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

1574 F * Caminha – A  vermelho, LF CMN2 em carta datada de Riba de âncora (26.03.32) para Lis-
boa, com o porte de 40 reis batido a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações com 
as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

1575 F * Cartaxo – A azul, LF CTX3 em carta datada do Cartaxo (01.05.43) para Lisboa, com o porte 
de 20 reis batido a azul. Marca nominativa bem batida. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 80.00.

30.00

1576 F * Elvas – A sépia, LF ELV4 em carta datada de Elvas (13.06.35) para o Porto com o porte de 40 
reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 200.00.

36.00

1577 F * Elvas / Lisboa * Emendou-se o porte – A sépia, LF ELV7 + a azul, LF LSB-EP1 em carta 
remetida de Évora para Lisboa com o porte primitivo de 30 reis, emendado em Lisboa para 
50 reis, manuscrito a sépia em carimbo batido a azul. A mesma capara da carta foi utilizada 
como capa de carta de resposta remetida segura de Lisboa, LF LSB-S4 a azul e marca de dia 
LF LSB19, a azul, com o porte de 100 reis, manuscrito a sépia. MB e MR.

150.00

1578 F * Elvas – A azul-esverdeado, LF ELV7 em carta datada de Elvas (14.03.49) para Lisboa 
(16.03.49) com o porte de 30 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem reparações, com falta 
de papel no canto superior direito. Valor de catálogo € 220.00.

75.00

1579 F * Elvas – A sépia, LF  ELV4 em carta datada de Elvas (16.09.34) para Lisboa (29.09.34) com 
o porte de 30 reis batido a sépia. Exemplar sem reparações. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

1580 * Elvas / Fora da malla – Não catalogado. Carta remetida de Elvas (18.08.34) para Fronteira, 
isenta de porte (S. N.), sem marcas e com inscrição manuscrita “Fora da Malla”. B e R.

100.00

1581 F * Elvas / Segura – A sépia, LF ELV-S1 em carta datada de Elvas (09.10.15) para Abrantes, 
isenta de porte (R.S.). Exemplar raro sem defeitos nem reparações, bem conservado. Valor 
de catálogo € 700.00.

250.00
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1582 F * Estremoz – A azul, LF ETZ2 em carta datada de Monforte (15.02.31) para Lisboa com o 
porte de 50 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca 
pouco nítida. Valor de catálogo € 80.00.

50.00

1583 F * Estremoz – A azul, LF ETZ2 em carta datada de Estremoz (18.08.34) para Lisboa (20.08.34) 
com o porte de 30 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 80.00.

30.00

1584 F * Estremoz – A azul, LF ETZ6 em carta datada de Estremoz (13.11.??) para Lisboa (17.11.??) 
com o porte de 30 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 250.00.

100.00

1585 F * Évora – A preto, LF EVR2 em carta datada de Évora (15.01.28) para Lisboa (16.01.28), com 
o porte de 40 reis batido a preto. Exemplar sem defeitos nem reparações, difícil de aparecer 
bem batida com esta.

100.00
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1586 F * Évora – A preto, LF EVR1 em carta datada de Évora (19.11.22) para o Redondo, isenta de 
porte (S. N.R.). Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 80.00.

40.00

1587 DOC Évora / Correio d’ – A preto, LF EVR4 em ofício do Correio Assistente de Évora, datado de 
05.08.47 para o Governador Civil justificando a não entrega das correspondências oriundas 
de Mourão para Monsaraz por falta de confiança no estafeta,

50.00

1588 F * Ferreira – A preto, LF FAL1 em carta datada de Ferreira (08.01.53) para Lisboa, com o porte de 
30 reis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 350.00.

125.00

1589 F * Fronteira – A azul-escuro, LF FTR1 em carta datada de Cabeço de Vide (01.05.39) para 
Lisboa (07.05.39) com mo porte de 30 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

1590 F * Guarda – A vermelho, LF GRD2, em carta datada da Guarda (25.11.17) para Lisboa, com o 
porte de 80 reis manuscrito a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações co marca 
bem batida. Valor de catálogo € 80.00.

30.00

1591 F * Lagoa + Lisboa * Emendou-se o porte – A azul, LF LGA3 + LF LSB-EP1 em carta datada de 
Lagoa (20.06.52) para Lisboa (25.06.52), com o porte inicial de 60 reis manuscrito a sépia e 
posteriormente emendado para 25 reis, também manuscrito a sépia em marca batida a azul. 
Exemplar sem defeitos nem reparações com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 320.00.

45.00

1592 F * Lisboa / Segura – A sépia, LF LSB-S4 em carta datada de Lisboa (16.12.36) para Povos, isenta de 
porte (S.N.). exemplar com boa marca, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 90.00.

20.00

1593 F * Lisboa / Segura – A azul, LF LSB10 + LSB S4 em capa de carta não datada remetida de Lisboa 
para Alenquer com o porte manuscrito a sépia de 345 reis correspondente a: 240 reis pelo pré-
mio do seguro + 90 reis pelo porte ordinário + 15 reis da lei do selo (5% sobre 330 reis).

30.00

1594 F * Lisboa  - A azul, LF LSB13 no verso de carta remetida de Estocolmo / Suécia (17.02.35) para 
Lisboa (23.03.35), com trânsito por Hamburgo (24.02.35), porteada à chegada com 360 reis, 
batido a azul/verde. Carimbo nominativo batido a preto “SUEDE / TTR4”. B e R.

75.00

1595 F * Correio marítimo e desinfetado. Carta remetida de Londres (06.12.53) para Sines, com trân-
sito por Lisboa (12.12.53) com o porte inglês de 1/9, manuscrito a sépia e o porte português 
de 350 reis, batido a azul, com cortes de desinfeção. Carimbos batidos a azul “ABATIDA” tipo 
LF LSB-ABT2 e datado do correio marítimo doméstico tipo LF LSB- CMd3, ambos do período 
pré-adesivo. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

40.00

1596 F * Cor.º Maritimo / Lisboa – A preto, LF LSB-CM1 em carta datada de Pernambuco (04.12.26) para 
Lisboa, com o porte de 80 reis batido a preto. Exemplar sem reparações e ligeiro defeito no papel.

30.00

1597 F * Lisbon / Agente Britânico de Lisboa – A preto, LF LX1 em carta datada de Lisboa (22.03.24) 
para Londres (10.04.24) com o porte inglês de 2/6, manuscrito a sépia.

20.00

1598 F * Lisboa / Hespanha (Marca de denominação de origem) – A preto, LF LSB-OE2 em carta 
remetida de Barcelona (18.04.18) para Lisboa, com o porte de 90 reis batido a preto. Exem-
plar sem defeitos nem reparações, com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1599 F * Mangualde – A sépia, LF MGL2 em carta datada de Mangualde (24.10.31) para Lisboa, com 
o porte de 35 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca 
bem batida. Valor de catálogo € 90.00.

15.00

1600 F * Mangualde – A verde, LF MGL2 em carta datada de Mangualde (22.05.37) para Lisboa com 
o porte de 60 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca 
bem batida. Valor de catálogo € 90.00.

20.00

1601 F * Melgaço – A azul, MLG1 em capa de carta datada de Melgaço (28.01.49) para o Porto 
(01.02.49) com o porte de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

1602 F * Melgaço / Manuscrito – A sépia, LF MLG ms1 em carta datada de S. Gregório (07.06.40) 
para o Porto, com o porte de 40 reis manuscrito a sépia. Data mais antiga, anterior à data 
referenciada por Luís Frazão. Exemplar sem defeitos nem reparações com as marcas bem 
vincadas. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

1603 DOC Portalegre – Cautela de seguro emitida pelo Correio de Mértola em 9 de Dezembro de 1832, 
de uma carta remetida para o Correio de Lisboa. B e R.

40.00

1604 DOC Messejana – Recibo de entrega de uma carta remetida pelo Correio Assistente de Messeja-
na para Lisboa em 5 de Junho de 1828, funcionando como uma espécie de aviso de receção, 
com trânsito por Beja (07.06.28)  e informação de entrega em Lisboa a 09.06.28.

40.00

1605 F * Monção – A preto, LF MNC3 em carta datada de Monção (06.07.52) para o Porto (08.07.52) 
com o porte de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com as 
marcas bem batidas. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1606 F * Montemor-o-Novo – A sépia, LF MMN3 em carta datada de Montemor-o-Novo (23.06.40) 
para Sintra, com o porte de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 200.00.

75.00

1607 F * Montemor-o-Novo – A sépia, LF MMN3, em carta datada de Canha (07.03.39) para Évora, 
isenta de porte (S. N. R.). Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1608 F * Montemor-o-Novo – A sépia, LF MMN2 em carta datada de Lavre (26.10.36) para Mon-
temor, isenta de porte (S. N. R.). Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca de 
chegada bem batida. Valor de catálogo € 200.00.

45.00
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1609 F * Moura – A preto, LF MRA1, em carta datada de Amareleja (27.12.51) para Lisboa (31.12.51) 
com o porte de 30 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 150.00.

50.00

1610 F * Moura – A sépia, LF MRA1, em carta datada de Moura (06.10.34) para Lisboa (13.10.34) 
com o porte de 30 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 150.00.

50.00

1611 DOC Moura – Documento datado de Moura (08.05.34), da nomeação de Antero Xavier Casqueiro 
como fiel do correio de Moura. B e R.

75.00
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1612 F * Peso da Regoa – A sépia, LF PRG2 em carta datada da Régua (11.06.36) para o Porto, com o por-
te de 40 reis batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 140.00.

38.00

1613 F * Portalegre – A verde, LF PTG1 em carta datada de Portalegre (23.08.34) para Lisboa (27.08.34) 
isenta de porte (S.N.). exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 600.00.

200.00

1614 F DOC Portalegre – Cautela de seguro emitida pelo Correio de Portalegre em 18 de Agosto de 1835, 
de uma carta remetida para o Correio de Castelo Branco. B e R.

40.00

1615 F * Portel / Segura – A preto e manuscrita a sépia, LF PRL-Sms1 em carta datada de Portel 
(06.02.15) para Lisboa, isenta de porte. Exemplar sem defeitos nem reparações, raro e muito 
bem conservado. Valor de catálogo € 700.00.

400.00

1616 F * Porto / Lisboa * Marcas do Agente Postal Britânico em Lisboa – A preto, LF PRT15 + LX5 
em carta datada do Porto (27.09.25) para Londres (12.10.25) sem porte português lançado 
e com o porte inglês de 2s/6p manuscrito a sépia. B e R. Raridade 9. Conhecidos apenas 2 
exemplares. As cartas da Província para Inglaterra via agente dos paquetes ingleses em Lis-
boa não pagavam o porte territorial segundo informação do Sub-Inspetor Lourenço António 
Araújo em 1827 Valor de catálogo € 800.00.

100.00

1617 F * Porto * Ley do Selo – A vermelho, LF PRT-Ley2, em carta datada de Londres (06.11.1850) para o 
Porto (13.11.50) com o porte inglês de 2d/8p manuscrito a sépia e porte português de 630 reis, ma-
nuscrito a sépia e marca da lei do selo batida a vermelho com o porte de 30 reis, correspondente a 5% 
do valor do porte. Exemplar muito bonito, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 80.00.

30.00

1618 F * Póvoa de Lanhoso – A verde, LF PVL1 em carta datada de Nossa Senhora do Porto 
(05.02.43) para o Porto (21.02.43) com o porte de 30 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem 
defeitos nem reparações com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1619 DOC Ourique – Documento com as contas do mês de Abril de 1834, prestadas pelo Correio As-
sistente de Ourique, Luís Dias Bravo, mostrando a reduzida receita do Correio de Ourique (4 
cartas e uma receita de 120 reis durante um mês). Documento sem defeitos nem reparações 
de grande interesse para a história do correio de Ourique.

100.00

1620 F * Santiago do Cacém – A sépia, LF STC1 em carta datada de Santiago do Cacém (11.08.50) 
para Lisboa (16.08.50), com o porte de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 120.00.

50.00

1621 F * Serpa – A sépia, LF SRP1 em carta datada de Serpa (02.09.13) para Lisboa, com o porte de 30 
reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 350.00.

120.00

1622 F * Silves – A preto, LF SLV1 em carta datada de Silves (28.08.47) para Lisboa (03.09.47) com 
o porte de 35 reis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca 
bem batida. Valor de catálogo € 90.00.

20.00

1623 F * Soure – A preto, LF SRE1 em carta remetida de Abitoreiras (11.10.35) para Leiria, isenta de porte. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 160.00

30.00

1624 F * Tavira + Lisboa * Emendou-se o porte – A sépia LF TVR5 + azul LF LSB-EP1, em carta datada 
de Tavira (04.07.46) para Lisboa (08.07.46) com o porte inicial de 60 reis manuscrito a sépia e 
posteriormente emendado para 35 reis, manuscrito a sépia  em marca batia da azul. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 290.00.

45.00

1625 F * Torrão – A preto, LF TRR1 em carta datada de Torrão (18.04.53) para Lisboa (22.04.53) com o porte 
de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 220.00.

100.00

1626 F * Torrão – A sépia, LF TRR1 em carta datada de Torrão (01.01.49) para Lisboa (05.01.49) com 
o porte de 25 reis manuscrito a sépia. Data mais recente conhecida. Exemplar sem defeitos 
nem reparações com a marca muito bem batida. Valor de catálogo € 220.00.

50.00

1627 F * Valadares – A azul, LF VLD, em carta datada de Valadares (02.04.49) para o Porto, com o 
porte de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca 
bem batida. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1628 F * Valença – A sépia, LF VLN3, em carta datada de Valença (02.07.41) para o Porto com o porte 
de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca bem 
batida. Valor de catálogo € 120.00.

25.00

1629 F * Viana do Alentejo – A sépia, LF VNT1 em carta datada de Viana do Alentejo (09.03.35) para Lisboa, 
com o porte de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. VC € 300.00,

120.00

1630 F * Viana do Minho – A vermelho, LF VCT5 em carta datada de Viana (02.07.32) para o Porto, com o 
porte de 30 reis batido a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 80.00.

36.00

1631 F * Vidigueira – A preto, LF VDG1 em carta remetida de Vidigueira (07.05.34) pelo Correio 
Assistente para o Visconde de Santarém, Ministro Secretário dos Negócios Estrangeiros 
em Abrantes, isenta de porte (R.S.), com as contas do Correio da Vidigueira do mês de Abril 
de 1934 referente às diversas estafetas daquela vila. Marca mal batida, mas exemplar com 
interesse para a história do correio da Vidigueira.

120.00

1632 F * Vieira – A sépia, LF VRM1, em carta datada de Vieira (09.02.52) para o Porto, com o porte 
de 25 reis manuscrito a sépia. Valor de catálogo € 180.00.

40.00

1633 F * Vila Franca da Restauração / Segura – A azul escuro, LF VFX-S2 em carta datada de Vila 
Franca (23.11.34) para Azambuja, isenta de porte. Valor de catálogo € 200,00.

20.00

1634 F * Vila Viçosa – A preto, LF VVC2 em carta datada de Vila Viçosa (15.09.12) para Lisboa, com 
o porte de 60 reis manuscrito a sépia, com a marca “CART” a preto aplicada em Lisboa tipo 
LF LSB-Cart2 (marca mal batida no verso). Valor de catálogo € 220.00.

100.00
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1635 F * Vila Viçosa / Segura – A sépia, LF VVC-Sms1 em carta datada de Vila Viçosa (18.09.22) 
para Évora e reexpedida para Estremoz, isenta de porte (S.N.R.). Exemplar sem defeitos 
nem reparações, raro, muito bem conservado. Não cotado no catálogo.

600.00

1636 F * Viseu – A sépia, LF VIS2 em carta datada de Viseu (29.09.28) para Mortágua isenta de porte (R. 
S.). Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca bem batida. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1637 F * Viseu / Segura – A azul, LF VIS-S3 em capa de carta datada de 27.04.52) para Lisboa (30.04.52) 
isenta de porte (S.N.R.). Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 600.00.

220.00
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     Madeira

1638 F * Correios-mores. Carta remetida de Inglaterra (19.09.68) para a Madeira, com indicação 
manuscrita no interior da carta como recebida a 06.11.1768. Carimbo batido a sépia “DOVER 
/ SHIP LRS”. Carta com ligeiros defeitos no papel

30.00

     Brasil Colonial

1639 F * Brasil Colonial / Lisboa * Cor.º Marítimo e Marca do Guarda Mor da Saúde – A preto, LF 
LSB-CM1 + LF LSB-G.M em carta datada de Pernambuco (03.02.1821) para Lisboa, com o 
porte de 80 reis batido a preto, recebida em Lisboa a 26.03.21. Exemplar bem conservado, 
sem defeitos nem reparações. 

150.00

INTEIROS POSTAIS
     Portugal

1640 F IC 1878/79 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. OM1, 15 reis, castanho-vermelho, 
cartolina média, creme, rugosa. Circulado de Tondela para o Porto (16.03.80), obliterado com 
carimbo numérico da 2.ª reforma “156” e nominativo “TONDELLA”, ambos batidos a preto. 
Exemplar com dobra horizontal e manchas.

25.00

1641 F IN 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. OM6b, 20+20 reis, azul-claro, cunho I, 
com “Sr.” em itálico, debaixo de “B”, cartolina fina, camurça, com fios de seda, folha dobrada 
em cima, com numeração a azul “52”, correspondente à resma da cartolina. B.

12.00

1642 F IN 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. OM6f, 20+20 reis, azul-escuro, cunho I, 
com “Sr.” em redondo, cartolina grossa, camurça, lisa, folha dobrada à esquerda. Exemplar 
novo sem defeitos nem reparações. B.

10.00

1643 F IC 1880/81 — D. Luís I, fita direita. Impressão em relevo. OM7j, 10 reis castanho vermelho, com 
3mm entre o Escudo e a 1.ª linha, cartolina média creme, circulado de Lamego (27.06.83) 
para o Porto (28.06.83), obliterado com carimbo nominativo batido a preto de “LAMEGO”.

50.00

1644 F IC 1884/87 — D. Luís I, de frente. OM9, 10 reis castanho escuro com quadrícula no verso, cir-
culado de Cabeceiras de Basto (05.09.86) para o Porto (06.09.86), obliterado com carimbo 
nominativo batido a preto “BASTO”.

50.00

1645 F IC 1884/87 — D. Luís I, de frente. OM9b, 10 reis castanho claro com quadrícula no verso, circulado de 
Coruche (31.08.87) para Lisboa, obliterado com carimbo nominativo batido a preto “CORUCHE”.

50.00

1646 F IC 1884/87 — D. Luís I, de frente. OM9b, 10 reis castanho claro em cartolina camurça, com 
quadrícula no verso, circulado de Marco de Canavezes (10.07.87) para o Porto (10.07.87), 
obliterado com carimbo nominativo batido a preto “MARCO DE / CANAVEZES”.

50.00

1647 F IC 1884/87 — D. Luís I, de frente. OM9c, 10 reis castanho vermelho escuro com quadrícula 
no verso, sobre cartolina camurça. Circulado de Lisboa (17.11.88) para Argélia (27.11.88) 
com trânsito por Bordéus (25.11.88) com selo adicional, tipo D. Luís I, de frente, de 25 reis 
castanho, denteado 11 Ÿ, papel liso, Mf57. Exemplar sem defeitos nem reparações com rara 
circulação de um inteiro do serviço nacional, no serviço internacional.

30.00

1648 F IC 1884/87 — D. Luís I, de frente. OM9e, 10 reis castanho vermelho claro em cartolina camurça, 
com quadrícula no verso, circulado da Nazareth (18.09.88) para Lisboa (19.09.88), obliterado 
com carimbo nominativo batido a preto “NAZARETH”.

50.00

16371636

1639

1638
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1649 F IC 1884/87 — D. Luís I, de frente. OM9f, 10 reis castanho vermelho claro em cartolina camurça 
clara, sem quadrícula no verso, circulado de Ponte de Sôr (01.12.90) para Évora (02.12.90), 
obliterado com carimbo nominativo batido a preto “PONTE DE SÔR”.

50.00

1650 F IC 1892 – D. Carlos, tipo Diogo Neto. OM13, 10 reis, lilás-castanho, cartolina camurça. Circula-
do do Porto (05.06.94) para Narbonne / França (08.06.94) com trânsito por Irun (07.06.94), 
com selo adicional de 10 reis, da emissão D. Carlos I, tipo Diogo Neto, em papel porcelana, 
denteado 13 ½, MF 69b, repicado mo verso por FILIPPE DE MORAES GUEDES. Exemplar 
sem defeitos nem reparações. B.

15.00

1651 F IC 1896 – D. Carlos I, tipo Mouchon. OM23, 10 reis, verde-escuro sobre cartolina camurça ro-
sada, circulado com adicional de 10 reis da emissão D. Carlos I, tipo Mouchon, OM128, de 
Lisboa (19.06.99) para a Praia / Cabo Verde (27.06.99), repicado no verso por: PARCERIA 
ANTONIO MARIA PEREIRA. B e R.

15.00

1652 IC 1896 – D. Carlos I, tipo Eugène Mouchon. OM23, 10 reis, verde-escuro sobre cartolina ca-
murça, circulado do Porto (07.12.03) para Virgínia e reexpedido para Filadélfia (08.02.03) 
com selo adicional de 15 reis, tipo D. Carlos I Mouchon, MF140.

15.00

1653 IC 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA”. OM52a, 10 reis, verde-escuro sobre 
cartolina camurça. Circulado de Tortosendo (11.05.12) para a Alemanha com dois selos adi-
cionais de 5 reis, MF157 e MF171.

10.00

1654 F IC 1910 — D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. OM53, 20 reis carmim. Circulado de Lis-
boa (06.05.10) para Viena, com perfuração “CFP – CRÉDIT FRANCO-PORTUGAIS”. Raro.

40.00

1655 F PRV 1912 – Ceres. OM57, 2C, carmim-escuro sobre cartolina branca. Prova final com a inscrição 
manuscrita “Fôrma em 18 / Encarnado primario / em cartão branco. / Esta fôrma é em typo”. 
Muito raro, provavelmente único exemplar. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00
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1656 F IC 1912 – Ceres. Com Escudo Nacional à esquerda. OM59, 1C, verde-escuro sobre cartolina 
camurça. Circulado de Lisboa (24.06.16) para Vila Real de S. António (25.06.16). Repicado 
na frente por “FRANCISCO JOSÉ SIMÕES, LDA”. B.

12.00

1657 F IC 1918/20 – Ceres. Aumento de porte. OM61d, 2C, laranja, sobre cartolina creme. Circulado 
de Barcelos (23.03.22) para Coimbra (24.03.22) com selo adicional de 4c, verde, tipo Ceres, 
papel pontinhado, denteado 15x14. Exemplar sem defeitos nem reparações. B.

12.00

1658 F IC 1921/22 – Ceres. MF68, rosa-escuro sobre cartolina creme, circulado de Reguengos (12.02.23) 
para Lisboa (14.02.23) com selos adicionais tipo Ceres de 3c, carmim, papel liso, denteado 12x11 
½, MF224a + 6c, lilás-rosa, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, MF228, para pagar o porte 
de um bilhete-postal simples (15c) circulado internamente. Datador do carimbo de Reguengos 
com “0” em vez de “2” no ano, por ausência alguns dígitos, normal neste tipo de carimbos.

10.00

1659 F IC 1924/26 – Ceres. Aumento de porte. OM74a, 25C, preto sobre cartolina camurça, variedade 
“Enderêço”. Circulado do Porto (13.06.28) para o Brasil (01.07.28) com selos adicionais tipo 
Ceres * Emissão Londres de 32c, verde, MF405 e 40c, verde-claro, MF406, para pagar: 96c 
pelo porte de bilhetes-postais simples para o estrangeiro e 1c de excesso de porte.

15.00

1660 F IC 1924/26 – Ceres. Aumento de porte. OM74a, 25C, preto, sobre cartolina camurça, tipo “Ende-
rêço”. Circulado do Porto (10.07.31) para Murtede, com trânsito por Cantanhede (12.07.31), 
repicado na frente por “DROGARIA MEDICINAL / ALVARO PINHEIRO, FILHOS & Cª”.

12.00

1661 F IC 1924 — Ceres. OM74b, 25 reis preto sobre cartolina camurça, legenda “Endereço”. Circulado 
de Lisboa (23.10.26) para a POSTA RESTANTE de Paris, com par de selos de 40c tipo Ce-
res, Mf283. Pagou à chegada o serviço da posta restante com selo de 30c.

30.00

1662 F IC 1928 – Ceres, tipo Júlio Alves. OM78, 25C, preto e composição a vermelho sobre cartolina 
creme-clara, circulado do Porto (30.03.28) para Vila Flor e repicado por “J. M: FERNANDES 
GUIMARÃES & C.A”.

12.00

1663 IC 1937 – Boas-Festas, com selo impresso “Tudo pela Nação”. OM87, $25, azul-claro, n.º 2 com 
imagem “NÃO CATALOGADA”, circulado de Lisboa (01.02.37) para Paris, com selo adicional 
de 1$00 tipo Tudo pela Nação, MF572. B e R.

25.00

1664 IC 1937 – Boas Festas, com selo impresso “Tudo pela Nação”. OM87, $25, azul-claro, n.º 3, 
gravura violeta. Circulado em Lisboa (26.12.37). Exemplar sem defeitos nem reparações.

12.00

1665 IC 1937 – Boas Festas. Selo impresso “Tudo pela Nação. OM87, $25, azul-claro, n.º 6 (Reis 
Magos). Circulado de Ponta Delgada (17.2.38) para Surrey / Inglaterra com selos adicionais 
de $25 da emissão Tudo pela Nação, MF570 + selo de 50c tipo Lusíadas, MF522, para pagar 
o porte de um bilhete-postal simples circulado para o estrangeiro (1$00). B e R.

25.00

1666 IC 1938 – Boas-Festas. Selo Tudo pela Nação. OM88, $25 azul-claro, n.º 15 (Anunciação aos 
pastores). Exemplar circulado para Vila Franca de Xira (20.12.39).

12.00

1667 IC 1938 – Boas Festas, com selo impresso “Tudo pela Nação”. OM88, $25, azul-claro, n.º 18 
(Fuga para o Egipto). Circulado de Vila da Rua (28.12.38) para Lisboa (30.12.38). Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

12.00

1668 IC 1940 – Boas Festas, com selo impresso “Tudo pela Nação”. Emissão comemorativa do Cen-
tenário e Restauração da Nacionalidade. OM90, $25, azul-claro, n.º 27 (O milagre de Ouri-
que, segundo a tradição). Circulado de Ponta Delgada (02.01.42) para Lisboa (10.01.42). 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

12.00

1669 F IC 1943 – Caravela. OM98, $30, castanho. Circulado com dois selos adicionais de $35, MF622 de 
Lisboa (29.05.45) para Nuremberga, via Suíça. Por se encontrar interrompido a circulação de 
correspondências para a Alemanha, foi o bilhete-postal devolvido ao remetente, marcado com 
carimbo batido a preto “DEVOLVIDO AO REMETENTE / SERVIÇO INTERROMPIDO”. Franquia 
de 1$00 para pagar o porte de um bilhete-postal simples remetido para o estrangeiro. B e R.

25.00

1670 IC 1950 – Nossa Senhora de Fátima – Ano Santo de 1950, com selo impresso tipo Caravela. 
OM119, $50, lilás-rosa escuro. Circulado de Fátima (13.10.51) para Lisboa com série com-
pleta do Encerramento do Ano Santo, MF 733/36.

12.00

1671 IC/IN 1957/58 – Conheça as suas danças, com Postilhão sem taxa. 1.ª série. OM140 ($50), verde-
-claro. Série completa de 9 bilhetes-postais, dos quais 8 circulados e um em estado novo (n.º 
2). Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

1672 IN 1958 – Série G. Selo impresso tipo Cavaleiro Medieval, ilustrados no verso com quadros de 
José Tavares de aspetos da cidade de PORTALEGRE. OM142, $50 preto e cinzento. Série 
completa com o bilhetes-postais novos, sem defeitos nem reparações. B e MR.

80.00

1673 IN 1957/58 – Conheça as suas danças, com Postilhão sem taxa. 2.ª série. OM155 ($50), azul. 
Série completa de 9 bilhetes-postais com todos os exemplares em estado de novo. Exempla-
res sem defeitos nem reparações.

15.00

1674 IC 1957/58 – Conheça as suas danças, com Postilhão sem taxa. 2.ª série. OM155 ($50), azul. 
Série completa de 9 bilhetes-postais com todos os exemplares circulados. Exemplares sem 
defeitos nem reparações.

20.00

1675 F IC 1879 — D. Luís I, fita direita. Impressão em relevo. Sobrescritos. OM2A, 50 reis rosa, formato 
pequeno, cunho I, circulado de Lisboa (22.07.81) para Hanover (27.04.81).

60.00

1676 IC 1896 – D. Carlos I, tipo Mouchon. OM6, 50 reis, azul, sobre papel camurça. Circulado de 
Lisboa (02.07.00) para Ilford / Inglaterra (14.07.00) com selo adicional de 15 reis, verde, tipo 
D. Carlos I Mouchon, MF140. 

20.00
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1677 F IN Precursores. O ANNUNCIO POSTAL. Sobrescrito Publicitário com selo adesivo. Sobrescrito 
com selo MF40i, 25 reis, papel liso, denteado 12 ½, tipo X, da 10.ª série, impressão a azul 
claro sobre papel liso. Foram emitidas 23 séries mas, até ao momento, só se conhecem 19. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

200.00

1678 F IN 1912 — Ceres. MF211, 2 ½c violeta, papel porcelana, denteado 15x14 em CARTA POSTAL-
-SECRETO, série n.º 101, com 3 perfurações de estrela de 5 pontas. Exemplar novo, bem con-
servado, sem defeitos nem reparações, com aba de fecho e com o valor impresso de 1$00 a azul.

100.00

1679 IN 1955/57 – Carta Universal. Selo tipo Caravela. OM4, 1$00, violeta-vermelho, série B2. Exem-
plar novo, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

40.00

1680 IN 1921 – Ceres. Bilhetes postais particulares. COLECÇÃO PORTUGUESA, ilustrados com 
aguarelas de Alfredo Roque Gameiro. OM5, 6c, rosa escuro. Lote com 12 bilhetes-postais 
novos, dos n.ºs 1 a 12, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

100.00

1681 IC 1921 – Bilhetes postais particulares. Coleção Portuguesa. Tipo Ceres. Ilustrados no verso com agua-
relas de Roque Gameiro. OM5, 6C, rosa-escuro, n.º 10 (Ovarinas). Circulado de Lisboa (09.04.28) 
para França, com par vertical de selos adicionais da emissão Ceres, tipo Londres, de 40c, MF406.

18.00

1682 IN 1926/28 – Ceres. Bilhetes-postais particulares. OM BP7, 25c, preto, sobre cartolina camurça, 
série 398 “CALDA CALFARO”. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações. MB.

75.00
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1683 IN 1941 – Bilhetes-postais de Boas Festas da emissão de 1937 com sobrecarga a vermelho 
“NATAL DO EXPEDICIONÁRIO – 1941 / TODOS NÃO SOMOS MUITOS PARA CONTINUAR 
PORTUGAL”. OM FM1, ($25), azul-claro, n.º 10 (Pinhas), com “aspas altas”. Exemplar novo, 
sem defeitos nem reparações.

12.00

1684 F IC 1919 – Escudo Monárquico. Bilhetes-postais não emitidos. Bilhete-postal de 20 reis, azul, 
sobre cartolina branca, novo, sem defeitos nem reparações. MB.

15.00

     Açores

1685 F IC 1918/20 – Ceres, bilhetes-postais do Continente com sobrecarga AÇORES. OM42, 2c, ocre 
sobre cartolina camurça, circulado de Ponta Delgada (18.11.25) para os EUA, com selos adi-
cionais tipo Ceres, selos do Continente com sobrecarga AÇORES de 4c verde, 30c castanho 
e 60c azul, MF169, 182a e 185, para pagar o porte de um bilhete-postal simples (96c) dos 
Açores para os EUA. MB e R.

30.00

1686 IC 1910 – D. Manuel II com sobrecarga REPUBLICA. OM55, 20+20 reis carmim, cartolina bran-
ca. Inteiro postal de resposta paga completo, apenas com a 1.ª folha circulada de Lisboa 
(08.05.11) para Dresden / Alemanha.

20.00

1687 F IN 1921 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre bilhetes-postais dos Açores. NÃO EMITIDOS. Exemplar de 
$06 s/ 20 reis, violeta-cinzento, sobre cartolina cinzenta, com gravura “VASCO DA GAMA”. 
Novo. MB e MR.

12.00

     Angola

1688 F IC 1885 – D. Luís I. OM2, tipo B, 20 reis, rosa-claro, sobre cartolina camurça, circulado de Mo-
çâmedes (20.11.01) para Lubeck / Alemanha (26.12.01), com trânsito por Lisboa (22.12.01). 
Exemplar sem defeitos nem reparações com boa cor.

30.00

1689 F IC 1885 – D. Luís I. OM2, tipo C, 20 reis, rosa-claro sobre cartolina camurça, circulado de Mo-
çâmedes (22.08.01) para Erfurt / Alemanha (21.09.01) com trânsito por Lisboa (17.09.01). 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. B.

30.00

1690 F IC 1885 – D. Luís I. OM2, tipo C, 20 reis, rosa-claro sobre cartolina camurça, circulado de Lan-
dana (21.02.97) para Paris. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. B.

15.00

1691 F IC 1885 – D. Luís I. OM3, tipo B, 30 reis, verde sobre cartolina camurça, circulado de Moçâ-
medes (23.01.07) para Lubeck / Alemanha (18.02.07), com trânsito por Lisboa (14.02.07). 
Exemplar sem defeitos nem reparações com boa cor.

30.00

     Cabo Verde

1692 F IC 1886 – D. Luís I. OM1, 10 reis, azul sobre cartolina camurça, circulado de Vila Maria Pia 
(21.08.98) para Berna / Suíça (05.09.98), com trânsito por S. Vicente (22.08.98) e Lisboa 
(02.09.98) com selo adicional de 20 reis, violeta-cinzento, tipo Mouchon, MF41. B e R.

16.00

1693 F IC 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA. OM11, 20 reis violeta. Circulado 
de S. Vicente / Cabo Verde para Brockton / EUA e reexpedido para Ansek, com selo adicional 
tipo Ceres de 1c verde, papel porcelana, denteado 15x14.

20.00

1694 F IC 1914 – Ceres. OM16, 1+1c, verde-escuro, sobre cartolina amarela. Bilhete-postal de resposta 
paga com as duas folhas, porém apenas com a primeira circulada da Praia (01.09.14) para Ha-
nover / Alemanha, com selo adicional tipo Ceres de 1c, verde, papel porcelana, denteado 15x14.

10.00

     Índia

1695 F IC 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. OM11, 3 reis, sobre cartolina creme, circulado de Nova Goa 
(23.05.11) para Leipzig / Alemanha, com selos adicionais de 6 reis, verde, tipo D. Carlos I 
Mouchon, MF190 + meio selo de 1 real s/ 2 reis, laranja, perfurado na diagonal, tipo D. Carlos 
I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, MF240, para pagar o porte de um bilhete-postal 
simples da Índia para a Alemanha (10 reis). B e R.

40.00

1696 F IN 1912 – D. Carlos I Mouchon. Bilhete-postal de 1903 de resposta paga com as folhas sepa-
radas e com traço preto sobre as inscrições “COM RESPOSTA PAGA” e “RESPOSTA”, a 
fim de serem utilizados como bilhetes postais simples. OM21, 3 reis, azul “1.ª folha “COM 
RESPOSTA PAGA”. MB e MR

15.00

1697 F IC 1914 – Ceres. OM29, 3 reis, violeta sobre cartolina camurça, estrelas II/II, circulado de Nova 
Goa (24.11.18) para Lynmouth / Inglaterra com selos adicionais de 2 reis (tira de 3 selos), 
preto + 3 reis, castanho-claro, todos em papel porcelana, denteado 15x14, estrelas I/I. Exem-
plar com algumas manchas.

8.00

1698 F IC 1914 – Ceres. OM29a, 3 reis, violeta sobre cartolina creme, estrelas II/I, circulado de Nova 
Goa (02.04.14) para Hanover / Alemanha, com selos adicionais de 1 real, sépia e 6 reis, 
castanho-claro, ambos em papel porcelana, denteado 15x14, o primeiro com estrelas II/II, 
MF254a e o segundo com II/I, MF261b.

12.00
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1699 F IC 1946 – Motivos históricos. OM42Hf, 9 reis, castanho-laranja sobre cartolina cinzenta, com 
gravura verde-negro. Circulado de Nova Goa (28.01.47) para Bardez.

10.00

1700 F IN 1946 – Bilhetes-cartas do correio aéreo. Motivos locais. Sem selo impresso. OM I Dd - Sé de 
Diu com gravura a azul. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações. B e R.

20.00

     Macau

1701 F IN 1892 - Bilhetes-postais de resposta-paga, de fabrico local, sem selo impresso e com selo 
colado de D. Luís I, em relevo. Lote com dois inteiros novos. OM I, 10+10 reis verde, gravura 
azul + OM II, 30+30 / 200+200 lilás, com sobretaxa vermelha, gravura vermelha.

25.00

1702 IN 1885 - D. Luís I. OM1, 10 reis azul. Lote com 3 bilhetes-postais simples em cartolina camurça, 
com a legenda “PROVINCIA DE MACAU E TIMOR” com 92mm, 93mm e 98mm.

20.00

1703 IN 1885 - D. Luís I. OM3, 30 reis verde, sobre cartolina camurça. Lote com dois bilhetes-postais 
simples, novos, com as variedades “o” normal e grande.

20.00

1704 F IC 1894 - D. Luís I, com sobrecarga PROVISORIO e sobretaxa. OM4, 2 avos s/ 10 reis azul, circulado 
de Macau (21.05.96) para Cantão. Exemplar com canto curto, corte lateral e dobra num canto. 

20.00
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1705 F IC 1903/05 – D. Carlos I Mouchon. Bilhetes-cartas normais. OM7, 5+5 avos castanho-claro, sobre 
cartolina azul-clara, circulado de Macau (04.09.09) para a Alemanha, com trânsito por Hong Kong 
(05.09.09), com selo adicional tipo D. Carlos I Mouchon de 5 avos castanho-amarelo, MF132.

40.00

1706 F IC 1977 - Pagode Pau Kong Miu c/ selo adicional de 20 avos Ponte Macau-Taipa + Ruinas de 
S. Paulo. Lote com dois exemplares circulados: Yang AL17, 40+20 avos circulado de Macau 
(03.08.77) para Lisboa + Yang AL18, 1,20P circulado de Macau para Sintra. B e R.

20.00

     Moçambique

1707 F IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África. 
OM1H, 10 reis, rosa-carmim sobre cartolina cinzenta (Vista exterior do Convento de Cristo 
em Tomar). Circulado de Lourenço Marques (18.05.98) para Lisboa (19.06.98) com selos 
adicionais do Centenário da Índia de 2 ½ reis e 5 reis, MF1 e 2, B e R.

75.00

1708 F IC 1885 – D. Luís I. OM2, tipo J (Eixo do ornato por cima do selo, segue o traço vertical do “E”, 
20 reis, rosa, sobre cartolina camurça. Circulado de Inhambane (06.07.06) para a Alemanha, 
com trânsito por Lourenço Marques (08.07.06). exemplar bem conservado sem defeitos as-
sinaláveis nem reparações, com boa cor.

25.00

1709 F IC 1885 – D. Luís I. OM3E, 30 reis, verde, sobre cartolina camurça-clara, circulado de Quelima-
ne (31.10.96) para Bremerhaven (28.11.96) com trânsito por Zanzibar (08.11.96), pelo vapor 
Admiral, via Marselha. Exemplar sem defeitos nem reparações com boa cor. B.

20.00

1710 F IC 1885 – D. Luís I. OM3E, 30 reis, verde sobre cartolina camurça, circulado de Lourenço Mar-
ques (08.01.97) para Nova Goa, com selo adicional de 50 reis s/ 300 reis, azul s/ laranja, 
emissão de Moçambique, MF50, para pagar o prémio de registo. Exemplar sem defeitos nem 
reparações com boa cor. B e R.

100.00

1711 F IC 1914 – Ceres. OM28, 1c, verde sobre cartolina creme, circulado de Lourenço Marques 
(02.12.14) para St. Croix / Suíça, com dois selos adicionais (par) de 5 reis, laranja, tipo 
D. Carlos I Mouchon da emissão de Lourenço Marques, MF79, para pagar o porte de um 
bilhete-postal simples (2c) de Moçambique para a Suíça.

10.00

1712 F IC 1947 – Boas-Festas. Sem selo impresso e ilustrados com desenhos de Alberto de Sousa. OM VI 
(MOÇAMBIQUE – Vasco da Gama coloca padrão em Quelimane. Circulado de Nampula (17.12.47) 
para Vila Real (09.02.48) com selos tipo Império Colonial Portugês de 5c e Lusíadas de 45c. B e R.

20.00

1713 IC 1955 – Autógrafos de Boas Festas. Edição dos Serviços dos C.T.T.U. OM14, BF1, verde e 
policromo (Adoração dos pastores). Circulado de Maxixe (19.12.55) para Lourenço Marques, 
com trânsito por Inhambane (19.12.55), com selo adicional da Assistência Pública, tipo Peli-
cano de $50, verde-oliva, MF IP55, cortado ao meio na abertura do autógrafo. B e R.

15.00

1714 F IN 1944 – 2.ª Guerra Mundial. Forças mobilizadas. Expedição Militar a Moçambique. Bilhete-
-postal isento de franquia em magenta sobre cartolina creme, destinado a ser distribuídos 
aos militares em expedição a Moçambique. Novo. MB e R.

15.00

     Companhia de Moçambique

1715 F IC 1892 – D. Luís I. Bilhetes-postais de Moçambique com sobrecarga a preto “COMP.A DE / MO-
ÇAMBIQUE”. OM1, 10 reis, azul sobre cartolina camurça, circulado da Beira (13.05.95) para 
Lisboa (19.06.95) com selo adicional de 10 reis, verde, tipo D. Luís I, fita direita (selo de Mo-
çambique com sobrecarga COMP.A DE MOÇAMBIQUE). MF2. Por já estar fora de circulação 
o selo adicional, foi anulado e o bilhete-postal porteado à chegada a Lisboa com o dobro do 
porte em falta com 20 reis batido a preto. Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações.

65.00

1716 F IC 1892 – D. Luís I. Bilhetes-postais de Moçambique, com sobrecarga horizontal “COMP.A DE 
MOÇAMBIQUE”. OM2, 20 reis, rosa. Circulado da Beira (29.05.95) para o Johannesburg 
(03.06.95) com trânsito por Lourenço Marques (31.05.95). Exemplar com alguns defeitos e 
vinco no canto superior direito.

20.00

1717 F IC 1892 – D. Luís I. Bilhetes-postais de Moçambique, com sobrecarga oblíqua “COMP.A DE MO-
ÇAMBIQUE”. OM4, 20 reis, rosa. Circulado da Beira (04.05.94) para o Transval, com trânsito por 
Lourenço Marques (14.05.94). Exemplar com vinco vertical ao centro, reparado com charneira.

20.00

     Companhia do Niassa

1718 F IC 1904 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Bilhetes-postais de Moçambique, emissão de 1903, 
com sobrecarga “NYASSA”. OM4, 10 reis, verde, sobre cartolina creme, circulado do Ibo 
(16.06.05) para Porto Amélia (18.06.05). Rara circulação interna. Exemplar sem defeitos nem 
reparações com boa cor. MB e MR.

100.00

     Timor

1719 F IC 1885 – D. Luís I. Emissão para Macau e Timor. OM2, 20 reis, rosa-claro sobre cartolina 
creme, tipo F, circulado de Timor (20.08.93) para Amboina / India Holandesa (04.09.93) pelo 
vapor holandês “Japara”. Exemplar sem defeitos nem reparações com boa cor. MB e R.

100.00
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POSTAIS ILUSTRADOS

1720 F PI Braga * Festejos ao S. João em Braga em 1899. Postal ilustrado tipo GRUSS, com 4 ima-
gens alusivas aos festejos, circulado de Braga (18.04.1902) para Roma com selo de 25 reis 
carmim da emissão de D. Carlos I Mouchon. Editado pela Casa da Modas Novo Mundo de 
Estevão e Aragão. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

1721 F PI Bussaco (Souvenir de). Postal ilustrado colorido tipo GRUSS, novo, com gravuras “Avenue 
de la Reine”, Façade Principale de l’Hotel” e “La Cascade”. Exemplar sem defeitos nem re-
parações, muito bem conservado.

20.00
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1722 F PI Bussaco (Souvenir de). Postal ilustrado colorido tipo GRUSS, novo, sem defeitos nem repa-
rações, com imagens de “Avenue des Cedres”, “Vue Générale de la forêt, Hotel et Monastè-
re”, “Vallée de S.T Sylvestre” e “Vallée des Fougères”. MB e R.

20.00

1723 F PI Bussaco (Souvenir de). Postal ilustrado colorido tipo GRUSS, usado, sem defeitos nem reparações, 
com imagens de “La Revière des Truites”, Le pont Historique du Criz”, Les Chûtes du Mortagua” 
e Le Lac de Fermentelos. Circulado de Caldas das Taipas (13.06.03) para S. Leopoldo (09.07.03) 
com trânsito por Lisboa (14.07.03), com selo de 25 reis carmim D. Carlos I Mouchon. B e R.

15.00

1724 F PI Bussaco (Souvenir de). Postal ilustrado colorido tipo GRUSS, usado, sem defeitos nem re-
parações, com imagens de “Les Bulles Papales”, “Fontaine de la Samaritaine”, Entrée Princi-
pale du Monastère”, “Intérieur de l’Église” e “Ermitage de S.T Jean”. Circulado de Caldas das 
Taipas (13.06.03) para S. Leopoldo (09.07.03) com trânsito por Lisboa (14.07.03), com selo 
de 25 reis carmim D. Carlos I Mouchon. B e R.

15.00

1725 PI Hotéis * Castro Daire – Termas do Carvalhal – Hotel Carvalhal. Novo. 15.00

1726 PI Feiras e Mercados. Santarém – Praça de V.de da Serra do Pilar. Novo. 12.00

1727 PI Portugal – Lote com cerca de 9.000 postais ilustrados novos, a grande maioria dos anos de 
1950 a 1970, incluindo vários temas e muitas séries completas. Bom lote a ver.

300.00

1728 PI Portugal – Lote com cerca de 12.000 postais ilustrados novos, a grande maioria dos anos de 
1950 a 1970. Grande parte do stock está ordenado por n.º de série. Bom lote a ver.

350.00

1729 F PI Centenário da Sebenta 1899. 5.º MEZ. Coimbra. Postal ilustrado circulado com selo de 10 
reis tipo D. Carlos I Mouchon. B e R.

20.00

1730 F PI Centenário da Sebenta 1899. Coimbra. Postal ilustrado circulado com selo de 10 reis tipo D. 
Carlos I Mouchon. B e R.

20.00

1731 F PI Centenário da Sebenta 1899. A Sebenta. Coimbra. Postal ilustrado circulado com selo de 10 
reis tipo D. Carlos I Mouchon. B e R.

20.00

1732 F PI Publicidade * Camisaria, Gravataria * The New Fashion. Arte Nova. Novo. 50.00

1733 PI Recordação de D. Manoel II. Postal ilustrado impresso em relevo, com selos da emissão de 
D. Manuel II não obliterados, busto do monarca e escudo real. B.

12.00

1734 PI Recordação de D. Manoel II. Postal ilustrado impresso em relevo, com selos da emissão de 
D. Manuel II obliterados, busto do monarca e escudo real. B.

12.00

1735 PI Militares * João Coutinho e as Campanhas em Moçambique * Chire * Milolo * Barué. Novo a 
preto e branco. B e R.

18.00

1736 PI Ilustradores. 4 – Soirée de Gala. Parodiando D. Carlos I e outros monarcas como componen-
tes de uma orquestra. Assinado “Mille / 11-05. Circulado em França.

30.00

1737 PI Cabo Verde. Lote com 18 postais ilustrados diferentes e circulados, maioritariamente de fi-
nais do século XIX e princípios do século XX. Bom lote.

90.00

1738 PI Moçambique * Souvenir da Beira. Edição G. Barth. Edição anterior a 1906. 8.00

1739 PI Moçambique * Beira Terrace. Preto e branco. Edição de Libório Rodrigues. Raro. Novo. 10.00

1740 PI Moçambique * Povoação no Distrito de Quelimane. Sépia. Edição de J. F. Moinhos. Novo. 6.00

1741 PI Moçambique * Lourenço Marques – Delagoa Bay. Tipo Gruss com 4 vistas. Circulado com 
selo perdido. Editado por J & M. Lazarus.

15.00

1742 PI Lourenço Marques * Delagoa Bay * Ponte Caes Gorjão (Wharf). Postal ilustrado colorido 
editado por J. & M. Lazarus * Lourenço Marques. Circulado com selo de 10 reis D. Carlos I 
Mouchon em 01.07.906.

15.00

1743 PI Lourenço Marques * Delagoa Bay * Ponte Caes Gorjão. Postal ilustrado colorido editado por J. & 
M. Lazarus * Lourenço Marques. Circulado com selo de 10 reis D. Carlos I Mouchon em 01.07.906.

15.00

1744 PI Lourenço Marques * Movimento no Ponte Caes. Busy day at the wharf. Postal ilustrado colo-
rido editado por D. Spanos * Lourenço Marques. Circulado com selo Ceres de 1E.

12.00

1745 PI Moçambique * Lourenço Marques, Netherlands pier. Postal ilustrado novo, editado por J & 
M. Lazarus.

12.00

1746 PI Moçambique. Ponta Caes Gorjão. Editado por J & M. Lazarus. Circulado com selo D. Carlos 
I Mouchon de 25 reis em 1906. B.

18.00

1747 PI Timor. X Aniversário da Revolução Nacional de 28 de Maio. Lote com 6 postais ilustrados 
fotográficos sobre o evento em Timor.

20.00

1748 PI Vapor “Portugal” – Empreza Nacional de Navegação. Circulado de Santo António do Zaire / 
Angola com selo de 10 reis tipo D. Manuel II com sobrecarga REPUBLICA com falta parcial 
do selo, pelo que foi porteado como não franquiado com selo de 20 reis à chegada a Lisboa.

15.00

1749 PI N/M “PEDRO GOMES”. Companhia Nacional de Navegação. Novo. Sem defeitos. 15.00

1750 PI Paquete “ANGOLA”. Companhia Nacional de Navegação. Novo. Sem defeitos. 12.00

1751 PI Paquete “IMPÉRIO”. Companhia Colonial de Navegação. Novo. Sem defeitos. Emitidos ape-
nas 10.000 exemplares.

12.00



149

1752 PI “N/M BENGUELA”. Companhia Colonial de Navegação. Novo. Sem defeitos. Emitidos ape-
nas 5.000 exemplares.

15.00

1753 PI Paquete “GANDA”. Companhia Colonial de Navegação. Novo. Sem defeitos. Emitidos ape-
nas 5.000 exemplares

15.00

1754 PI “N/M AMBOIM”. Companhia Colonial de Navegação. Novo. Sem defeitos. Emitidos apenas 
1.000 exemplares.

20.00

FISCAIS E VINHETAS

1755 Lote Fiscais. Portugal. 1913/23 – Lote composto por 21 estampilhas fiscais, tipo Consulados de 
1.ª, 2.ª e 3.ª (6 exemplares), Consulados de 4.ª classe (2 exemplares), Consulados de 1.ª 
classe (6 exemplares), Consulados de 2.ª classe e Vice-Consulados (5 exemplares) + $25, 
cinzento e 1$00, castanho-claro, não catalogados por Paulo Barata. 

10.00

1756 Lote Fiscais. Portugal. 1931 – Lote com 18 estampilhas fiscais tipo Serviço Consular desde 2$00 a 
600$00, PB 575/77, 580/84, 587/88, 592, 597, 599, 601, 609, incluindo dois pares de 40$00 
e 55$00 e fragmento com duas estampilhas de 100$00. 

10.00

1757 Lote Fiscais. Portugal. 1895/97 – Contribuição Industrial. Lote com fragmento com 3 estampilhas 
e 27 estampilhas isoladas ou em múltiplos, dos anos de 1895 de 2 a 1$000 reis e de 1897 de 
2 a 300 reis, PB28 (6), 29/37, 39/41, 48, 82/83, 87/89, 94 e 95.

10.00

1758 Lote Fiscais. Portugal. 1901 – Contribuição Industrial. Lote com 38 estampilhas fiscais de 2 a 900 
reis, PB 191/92, 194/97, 199, 200, 202, 209, incluindo 3 blocos de 6 estampilhas cada dos 
valores de 2 reis, 5 reis e 10 reis.

10.00
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1759  Fiscais. Portugal. 1912 – Tabaco. Alfândega de Lisboa. PB32. Bloco com 15 estampilhas novas, 
sem goma, não denteadas, fundo de folha, COM DUPLA IMPRESSÃO DAS LEGENDAS. B e R.

15.00

1760  Fiscais. Portugal. 1912 – Tabaco. Alfândega de Lisboa. PB32. Bloco com 15 estampilhas 
novas, sem goma, não denteadas, fundo de folha, COM DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO 
E DAS LEGENDAS. B e R.

25.00

1761 Lote Fiscais. Portugal. 1899/14. Décima de Juros e Contribuição de Juros. Três estampilhas de 
2$000 reis dos anos de 1899, 1900 e 1901 e par de 7$00 (PB576, 608, 640 e 1070). Usados.

30.00

1762 DOC Fiscais. Portugal. Recibo em papel comum no montante de 6$000 reis, datado de Lisboa 
(01.02.1906) com estampilhas fiscais de 10 e 20 reis do Imposto do Selo, de 2 reis da Con-
tribuição Industria e selo postal de 10 reis da emissão de D. Carlos I, tipo Mouchon, como 
recurso do imposto do selo.

25.00

1763 8 Fiscais. Macau. Assistência. PB17, 10P, castanho s/ castanho-claro. Exemplar usado. 15.00

1764 DOC Fiscais * 1945 - Nossa Senhora das Misericórdias * EMISSÃO DE MACAU. Bilhete de en-
trada no Teatro Vitoria, selado com 2 selos (par) de 5 avos azul s/ azul verde, denteado 12, 
emissão de Macau. Estas estampilhas também tiveram uso postal. B e R.

15.00

1765 8 Fiscais * Moçambique. 1970 – Taxa de embarque. PB2, 10$00. Exemplar usado, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 25.00.

10.00

1766  Vinhetas * Portugal. IV Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, emis-
são dos AÇORES, com sobrecarga “Vasco da Gama / 1924-1925 / 2$00” sobre selos de 10 
reis, violeta, 100 reis, castanho-amarelo e 150 reis, bistre. Lote com 3 quadras, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

50.00

1767  Vinhetas * Portugal. 1898 – IV Centenário do Descobrimento da Índia. Lote com 8 vinhetas, todas 
de diferentes cores (verde-azul, lilás-malva, castanho-claro, violeta-claro, azul-escuro, azul-claro, 
violeta-escuro e carmim), denteadas, em estado de novo, sem goma. Bonito e raro conjunto.

20.00

1768 * Vinhetas * Portugal. Conselho Nacional de Turismo. Sobrescrito circulado de Lisboa 
(02.01.35) para Inglaterra com selos de 1$60 (Exposição Colonial), MF563 + 15c (Monumen-
to ao Marquês de Pombal * selo do imposto postal utilizado com selo de recurso do correio 
ordinário), MF IP18 e vinheta em azul.

10.00

1769  Vinhetas * Portugal. Conselho Nacional do Turismo. Série completa em três quadras, cantos de 
folhas, nas cores castanho, vermelho e azul, não denteadas, com gravuras da Torre de Belém. 
Exemplares com goma original, sem reparações, com alguns leves pontos de óxido. B e R.

20.00

1770 Lote Vinhetas. Portugal. Centenário da Sebenta * Coimbra 1999. Lote com 3 vinhetas novas, nas 
cores azul, amarelo e verde.

5.00

1771 Lote Vinhetas. Portugal. Queima das Fitas em Coimbra. Lote composto por 5 vinhetas novas da 
Queima das Fitas de 1956, 1958, 1962, 1965 e 1966, incluindo ainda sobrescrito comemo-
rativo com vinhetas de 1983.

7.00

1772 Lote Vinhetas. Portugal. Queima das Fitas. Lote composto por 4 vinhetas novas, incluindo um de 
Coimbra (1961) e três do Porto (1964, 1965 e 1970).

10.00

1773 * Vinhetas * Portugal. Queima das Fitas em Coimbra 1965. Sobrescrito comemorativo da Quei-
ma das Fitas de Coimbra em 1962, com vinheta alusiva e selo tipo Cavaleiro Medieval de 
20c, obliterados por carimbo comemorativo da I Exposição Filatélica integrada no evento.

15.00

1774  Vinhetas * Portugal. Obras Sociais dos CTT. Lote com 6 vinhetas com os valores de 20c, 
50c, 1$00, 5$00, 10$00 e 20$00, novas, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações. 

20.00

1775 * Vinhetas * Portugal. Cruz Vermelha Portuguesa * . 1943/48 – Caravela. Sobrescrito circulado 
de Lisboa (27.10.44) para Geneve (25.02.33) com selos $50 (2), MF623 e 1$75, MF625, 
para pagar: 1$75 pelo primeiro porte + 1$00 pelo segundo porte de uma carta circulada de 
Portugal para a Suíça com peso entre 21 e 40g e vinheta  da a azul e azul-escuro emitida 
para o ano de 1943. B e R.

22.00

1776  Vinhetas. Sociedade de Geografia de Lisboa. EXFIPO 1999 / AVIÃO. Bloco com 18 vinhetas, 
canto de folha, com impressão da sobrecarga ligeiramente deslocada e com uma impressa 
em tête-bêche na posição 8. Exemplar novo, com goma original, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor.

25.00

1777 PI Vinhetas * Portugal. Assistência Nacional aos Tuberculosos. Postal ilustrado circulado de 
Évora (29.09.32) para Santa Marta de Penaguião (30.09.32) com selo tipo Lusíadas de 25c e 
vinheta  da ANT emitida para os anos de 1932/33 (verde e vermelho). B e R,

16.00

1778 Lote Vinhetas * Moçambique. Lote com 9 vinhetas de Moçambique: duas da I Exposição Filatélica 
e Numismática de Moçambique em verde e vermelho, uma da Associação Industrial de Mo-
çambique, outra do Torneio Internacional de Hóquei em Patins de 1964, duas diferentes das 
Festas da Cidade de Lourenço Marques de 1952, duas diferentes patrióticas e uma do 46.º 
Dia Mundial Cooperativo de 1968. B e R.

20.00

1779 8 Vinhetas * França. Vinheta do Campeonato do Mundo de Futebol de 1928, realizado em 
França. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MR.

25.00



151

CORREIO AÉREO, MARÍTIMO E FERROVIÁRIO
     Correio aéreo

1780 F FOTO Fotografia a preto e branco com texto no verso, manuscrito a sépia “Aviateur Leopold Trescartes / 
Octobre 1912 / Lisbonne”. Em agosto de 1912, chegou a Portugal o primeiro aeroplano, comprado 
pelo “O Comércio do Porto”. O biplano “Farman-Maurice”, foi escolhido por Cisneiros de Faria. 
Estava equipado com um motor Renault de 70 CV e podia transportar carga útil até 300 quilos. Fa-
zia ligações entre Porto e Lisboa, com os pilotos Leopold Trescartes, Paulham e Roland Garros.

30.00

1781 F Q 1930 – DOX “Flyng Ship. Bilhete postal remetido de Lisboa (28.01.31) para Rutherford / EUA, com 
trânsito por Rio de Janeiro (22.06.319, com dois selos de 10$00 vermelho, tipo Ceres * Emissão 
Londres, MF419, perfazendo 20$00 para pagar o porte de bilhetes postais simples remetidos pelo 
DOX. Carimbo de bordo batido a preto, tipo I, carimbo comemorativo do voo batido a vermelho 
“AMERIKA -EUROPA DES DORNIER FLUGSCHIFFS DOX” e carimbo rombótico batido a preto.

60.00

1782 F Q 1930 (07.06) - Primeira Mala Aérea Transatlântica Directa Brasil - Lisboa. Sobrescrito circu-
lado de S. Paulo (07.06.30) para Lisboa, com trânsito com o porte de 5.500 reis correspon-
dentes a: 500 reis pelo porte simples do correio ordinário para cartas com o peso até 20g e 
5.000 reis pelo segundo porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas com o peso entre 
6 e 10g. Primeiro correio aéreo direto do Brasil para a Europa com a travessia do Atlântico 
realizada pelo hidroavião Comandante de La VAULX pilotado por Jean Mermoz. Carimbo 
comemorativo batido a vermelho “PRIMEIRA MALA AÉREA / TRANSATLÂNTICA / DIRECTA 
/ BRASIL – EUROPA”. Exemplar raro, sem reparações e com dobra vertical e ligeira mancha.

100.00

1783 F Q 1931 (31.07) – 1.º Voo do DOX da Europa para a América do Sul. Sobrescrito circulado de 
Porto Alegre (23.07.31) para Budapeste / Hungria (10.09.31) com trânsito por Nova York 
(27.08.31) com 3 selos de 300 reis, um selo de 400 reis e selo do Serviço Aéreo de 1.000 
s/ 20 reis, Yv176, CA19 e CA8. Este sobrescrito deve ter sido remetido de Nova York para 
a Europa em navio catapulta, pois o DOX esteve retido em Nova York desde 27.08.31 até 
19.05.32. Carimbo comemorativo batido a verde.

50.00

1784 F Q 1933 (10.05) – 1.º voo de 1933 do dirigível Graf Zeppelin á América do Sul. Sobrescrito circu-
lado no voo de retorno do Recife (10.05.33) para o Porto (19.05.33) com trânsito por Sevilha 
(16.05.33) e pela ambulância ferroviária LESTE II (19.05.33) com selos de 200 reis (1), 3000 
reis (1), 500 reis (2) e 700 reis (2), Yv CA12, CA25, CA20 e Yv207. Via Zeppelin até Sevilha 
e via ferroviária até ao Porto. B e R.

60.00

1785 F Q 1933 (09.06) – 2.º Voo para a América do Sul de 1933. Regresso. Sobrescrito circulado do 
Recife (09.06.33) com selos de 700 reis, Yv207 e 7$000 s/ 10.000 reis (sobrecarga Zeppelin), 
Yv CA30, para Lisboa (14.06.33) com “drop” em Sevilha (12.06.33). Carimbo comemorativo 
batido a vermelho “VIA CONDOR – ZEPPELIN / SERVIÇO AEREO / TRANSATLANTICO / 
VÔO JUNHO DE 1933” e no verso carimbo a violeta “TRANSPORTADO POR / GRAF ZE-
PPELIN / A. FRIENDRICHSHAFEN / SEVILHA 1933”. B e R. 

50.00

1786 Q Correio aéreo. Aviação Militar. Sobrescrito circulado da Amadora (04.07.33) para Dessau / Alema-
nha, com selo de 5c e 3x40c tipo Lusíadas. Carimbo batido a violeta “GRUPO DE ESQUADRI-
LHAS DE AVIAÇÃO “REPUBLICA / GRUPO DE AVIAÇÃO DE INFORMAÇÃO N.º 1”. Mb.

50.00
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1787 F Q 1934 (19.10) – 1.º Voo pela Aero Portuguesa de Lisboa a Tanger e enlace com a linha da 
Air France para a América do Sul. Sobrescrito circulado de Lisboa (20.10.34) para Manaus / 
Brasil (27.10.34), franquiada com selos tipo Lusíadas de 50c + tira de 3 selos de 1$25 + par 
de 5$00. Franquia total de 14$25 para pagar: 1$75 pelo primeiro porte do correio ordinário de 
cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g + 12$50 pelo primeiro porte da sobre-
taxa do correio aéreo para cartas remetidas para o Brasil com peso até 5g. B e R.

75.00

1788 F Q 1934 (10.13) – Tanger / Lisboa * 1.º Voo pela Aero Portuguesa efetuado pelo trimotor FOKKER 
“Joyeuse” fretado por aquela empresa. Sobrescrito circulado registado de Tanger (13.10.34) 
para Séte em França (22.10.34) com trânsito por Lisboa (14.10.34). Trajeto de Lisboa para 
França por caminho de ferro. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

60.00

1789 F Q 1934 (23.11) – Brasil (Parnaíba) / Portugal (Lisboa). Sobrescrito circulado de Parnaíba (23.11.34) 
para Lisboa (07.12.34) com o porte de 4.200 reis. Sobrescrito transportado até Natal pela Pa-
nair, de Natal a Tanger pela Air France e de Tanger para Lisboa pela Aero Portuguesa. 

20.00

1790 F Q 1934 (19.10) – 1.º Voo pela Aero Portuguesa de Lisboa a Tanger e enlace com a linha da 
Air France para a América do Sul. Sobrescrito circulado registado do Porto (19.10.34) para 
Buenos Aires / Argentina (29.10.34) com etiqueta de registo n.º 1 da Secção do Correio Aéreo 
do Porto, franquiada com selos tipo Lusíadas (tira de 3 selos de 5$00 na frente + 4 selos de 
50c e um de 1$60 + selo de 15c do Imposto Postal, Monumento ao Marquês de Pombal, usa-
do com selo de recurso do correio ordinário, todos no verso). Franquia total de 18$75 para 
pagar: 1$75 pelo primeiro porte do correio ordinário de cartas remetidas para o estrangeiro 
com peso até 20g + 2$00 pelo prémio de registo + 15$00 pelo primeiro porte da sobretaxa do 
correio aéreo para cartas remetidas para a Argentina com peso até 5g. B e R.

75.00

1791 PRV 1935/36 – Correio Aéreo. Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme 
Santos. Não denteados. Folha completa com 100 provas de cor em laranja-vermelho, do 
valor de 1$75 (cor aprovada para o valor), não denteadas, em papel liso sem goma, com 
inscrições marginais “Obra n.º 94 – 1936” e “Min. 3 – Clichés – A. Rodrigues”. B e R.

75.00

1792 F Q 1936 (19.04) – 1.º Voo Lisboa (Alverca) – Madrid – Paris, pela “Linha Aéreas Postais Espa-
nholas * L.A.P.E.” com enlace na linha Madrid – Bordéus – Paris da Air France. Sobrescrito 
circulado da Curia (19.04.36) para Paris (23.04.36) com trânsito por Lisboa (19.04.36) e 
franquia de 3$50 para pagar: 1$75 pelo primeiro porte do correio ordinário de cartas remeti-
das para o estrangeiro com peso até 20g + 1$75 pelo primeiro porte da sobretaxa do correio 
aéreo para cartas remetidas para França com peso até 5g. Carta remetida por via ferroviária 
de Madrid para Paris devido a acidente do avião da Air France na descolagem em Madrid, 
tendo feito o barramento da etiqueta indicativa do correio aéreo. B e R.

50.00

1793 Q 1936 (20.03) – Correio aéreo retardado. Sobrescrito circulado por via aérea do Porto (20.03.36) para 
o Rio de Janeiro (03.04.36) com trânsito por Lisboa (21.03.36) e Casablanca (29.03.36) com selos de 
$25, MF570, 2x2$00, MF528 e 10E, MF359, para pagar o porte simples da sobretaxa aérea de uma 
carta de Portugal para o Brasil com peso até 5g. Carimbo batido a preto “VOL NON EFFECTUÉ / CAU-
SE MAUVAIS TEMPS”, indicativa do atraso na circulação da correspondência por razões climatéricas.

20.00

1794 F Q 1937 (03.02) – Ligação Lisboa – Burgos – Marselha – Geneve pela Lufthansa. Sobrescrito circulado 
de Lisboa (02.02.37) para Vevey na Suíça. Segundo versões de Fernando Oliveira e Baldwin aten-
dendo que o campo de aviação da Granja do Marquês esteve sujeito a fortes temporais os aviões da 
Lufthansa teriam sido desviados para Espinho de onde foi remetido o correio, tendo o transporte das 
cartas de Lisboa para Espinho se processado por caminho de ferro. Etiqueta indicativa da via aérea 
anulada com barras de interrupção do serviço aéreo de Marselha, que segundo Ian Mcqueen foi usa-
da nos anos de 1937 a 1939 em Marselha, ponto de escala desta linha 22 da Lufthansa. 

50.00

1795 Q 1937 (19.05) – Alemanha (Danzig) / Portugal (Lisboa). Sobrescrito circulado de Danzig (19.05.37) 
para Lisboa / Campo de aviação da Granja do Marquês (22.05.37) com a franquia de 65pf (selos 
de 2, 20 e 40pf Yv 73, 76 e 183, pela Deutsche Lufthansa * linha 22 Estugarda, Genéve, Marsel-
ha, Salamanca e Lisboa. Exemplar raro oriunda de Danzig, obliterado com marca comemorativa 
de Exposição Filatélica DAPOSTA37. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

1796 F Q 1937 – Génova / Lisboa pela ALA LITTORIA. Sobrescrito circulado de Génova (14.05.37) para Lisboa 
(21.05.37) com a franquia de 2,25 pelo primeiro porte da sobretaxa do correio aéreo, transportada por 
hidroavião CANT Z 506 da Ala Littória, através da linha aérea 405 que ligava Roma-Génova-Pollensa-
-Melilla-Cádiz e pela linha 482 que ligava Melilla-Sevilha e Lisboa. Exemplar muito raro.

100.00

1797 F Q 1939 (26.03) – Voo de ensaio do hidroavião Boeing 314 “Yankee Clipper” para treino da tripulação 
e reconhecimento da rota FAM18. Início em 26 de Março e termino em 16 de Abril. Sobrescrito 
circulado de Lisboa (01.04.39) para Southampton (06.04.39) com par de selos de 1$75, tipo Héli-
ce, MF CA2, para pagar: 1$75 pelo primeiro porte do correio ordinário de cartas remetidas para o 
estrangeiro com peso até 20g + 1$75 pelo primeiro porte da sobretaxa do correio aéreo para car-
tas remetidas para Inglaterra com peso até 10g. Para as escalas da rota ver imagem. Muito rara.

50.00

1798 Q 1939 (21.05) – 1.º Voo do hidroavião Yankee Clipper da linha FAM18 de Nova York – Horta 
– Lisboa – Marselha, rota do Atlântico Norte via Açores. Sobrescrito circulado registado da 
Horta (21.05.39) para Lisboa (22.05.39) com a franquia de 4$70 para pagar: $80 pelo 2.º 
porte do correio ordinário interno para cartas com o peso entre 21 e 40g + $40 pelo prémio 
de registo + 3$50 pelo segundo porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas circuladas 
internamente com peso entre 11 e 20g. Carimbo comemorativo batido a preto.

40.00

1799 Q 1939 (30.05) – 5.º Voo postal pelo hidroavião “Atlantic Clipper” da linha Nova York, Horta, Lisboa, 
Marselha e retorno a Nova York, dedicado à IMPRENSA NORTE AMERICANA. Embarcaram 34 
repórteres de agencias noticiosas e jornais americanos. Lote com dois sobrescritos circulados neste 
voo especial um remetido de Brooklyn (17.06.39) com selo de 6c e franquiado na Horta (19.06.39) 
com selo de 1$75 para pagar a franquia de retorno do sobrescrito e outro também remetido de 
Brooklyn (17.06.39) com selo de 6c e franquiado em Lisboa (19.06.39) com selos perfazendo o porte 
de 1$75 para pagar o porte de retorno. Sobrescritos remetidos pelo repórter Devor Francis. MR.

100.00
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1800 Q 1939 (16.11) – Cuba – Lisboa via FAM19 e FAM18. Sobrescrito circulado de Havana 
(16.11.39) para Lisboa (27.11.39) via Miami (18.11.39), franquiada com 10c para pagar o 
trajeto de Havana a Miami via FAM19 e com selo de 30c pelo trajeto de Miami a Lisboa, via 
FAM18. Interessante franquia mista.

50.00

1801 Q 1940 ( 02.05) – 1.º Voo Roma – Madrid – Lisboa pela “ALA LITTORIA”. Voo de ida. Sobrescrito 
circulado de Roma (01.05.40) para Lisboa (03.05.40) com selos  80c, 20c, 50c e 1L25, Yv 429/431 
e CA13, com etiqueta de cor azul “PER VIA AEREA / PAR AVION / VIA ALA LITTORIA”. B e R.

30.00

1802 Q 1940 (19.04) – 1.º Voo Lisboa – Madrid pelo Trafego Aéreo Espanhol. Sobrescrito circulado 
de Lisboa (19.04.40) para Madrid (20.04.40) e reexpedido de Madrid (21.04.40) para Saint 
Cloud, endereço do remetente e devolvido a Madrid (30.04.40) por não ter sido reclamada, 
com a franquia de 2$30 para pagar: $40 pelo primeiro porte do correio ordinário de cartas 
remetidas para Espanha com peso até 20g + 1$75 pelo primeiro porte da sobretaxa do cor-
reio aéreo para cartas remetidas para França com peso até 5g + $15 de excesso de porte.

30.00

1803 Q 1940 (02.05) – 1.º Voo  Lisboa – Madrid – Roma pela “ALA LITTORIA”. Voo de regresso. Sobrescrito 
circulado aberto de Lisboa (01.05.40) para Roma (02.05.40) com a franquia de 2$10 para pagar: 
$35 pelo primeiro porte de impressos remetidos para o estrangeiro com o peso até 50g + 1$75 pelo 
primeiro porte da sobretaxa do correio aéreo de cartas remetidas para Itália com peso até 5g.

25.00
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1804 F Q 1941 (02.10) – Correio aéreo. Tipo Hélice. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (02.10.41) 
para Buenaventura / Colômbia (23.10.41), com trânsito por Miami (19.10.41) pelo voo n.º 428 da 
linha FAM18 com enlace em Miami com a linha FAM10 para a Colômbia. Censurado com cinta 
modelo P.C.90 do censor 1126 nas Bermudas. Franquia de 50$75 para pagar: 2$00 pelo prémio 
de registo + 2$75 (1$75 + 1$00) pelo primeiro e segundo porte do correio ordinário para cartas 
remetidas para o estrangeiro com peso de 21 s 40g + 45$00 pelo 5.º  porte (5x9$00) da sobretaxa 
do correio aéreo de cartas remetidas para a Colômbia com peso entre 21 e 25g + 1$00 de taxa de 
última hora. Interessante exemplar com selo de 50$00 do correio aéreo.

40.00

1805 Q 1936/40 – Correio Aéreo * Tipo Hélice + Tudo pela Nação. Sobrescrito circulado do Porto 
(18.01.40) para O Rio de Janeiro (25.01.40) com trânsito por Lisboa (19.01.40) com selo de 
$25, MF570 + selo de 5$00, MF CA6 e 2x20$00, MF CA9, no total de 45$25 para pagar: 1$75 
pelo porte simples de correio ordinário para o estrangeiro para cartas com peso até 20g + 
43$50 pelo 3.º porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas remetidas para o Brasil, com 
o peso entre 11e15g, remetidas via Natal pela Lati e Aero Portuguesa (Tabela constante da 
Circular n.º 267 de 14.12.39 para entrar em vigor a 01.01.40.

20.00

1806 F Q 1940 (06.06) – Marcas de encaminhamento aéreo. Bilhete-postal circulado de Lisboa 
(06.06.40) para a Kolding / Dinamarca com selos tipo Legião Portuguesa de 1E e 1$75, MF 
589/590 para pagar: 1$00 pelo porte simples de bilhetes-postais simples circulados para o 
estrangeiro + 1$75 pelo primeiro porte da sobretaxa aérea de um bilhete-postal simples para 
a Europa. Marcas de encaminhamento aéreo batidas a violeta “VIA AEREA / PAR AVION” e 
“JUSQU’A ROME”. Não catalogadas por Ian Mcqueen. R.

40.00

1807 F Q 1940 (03.11) – Lisboa a Hong Kong, via Nova York. Sobrescrito circulado por via aérea de 
Lisboa (03.11.40) para Macau (02.12.40), via Nova York com selos de 80c, 2x1$00 e 10$00, 
MF604/605 e CA7.

25.00

1808 F Q 1943 (22.02.43) – Correio sinistrado. Acidente do Yankee Clipper no Rio Tejo. Sobrescrito 
circulado de Nova York (18.02.43) para Bucks / Inglaterra, com franquia mecânica a vermelho 
de 10c + 20c, pelo hidroavião Yankee Clipper da linha FAM 18 sinistrado ao amarar no rio 
Tejo em 22.02.43. Correspondência recuperada do sinistro, com marca aposta pelos Cor-
reios ingleses, batida a violeta “DAMAGED BY SEA WATER” (Nierinck 430222, tipo m). R.

60.00

1809 Q 1943 - Ligações América para a Europa via África. Sobrescrito remetido de S. Paulo (21.11.42) 
para Dafundo (11.06.43) com trânsito por Lisboa, via Natal e Bermudas onde foi censurado 
por cinta branca tipo P.C.90 do censor inglês 1699, pela Pan America para Lagos com ligação 
à linha West África – Londres via Lisboa pela Imperial Airways. Marca linear retangular batida 
a violeta “VIA ÁFRICA – LISBOA – LONDRES”.

35.00

1810 Q 1940 (02.04) – 1.º voo Porto – Açores e Açores – Porto pela companhia aérea holande-
sa KLM. Lote com dois sobrescritos: um circulado na ida do Porto (02.04.40) para a Horta 
(03.04.40) e outro circulado no regresso da Horta (07.04.40) para o Porto (09.04.40). Ambos 
os sobrescritos com a franquia de 2$25 para pagar: $40 para pagar o primeiro porte do cor-
reio ordinário nacional para cartas com peso até 20g e 1$75 pelo primeiro porte da sobretaxa 
aérea de cartas circuladas para as Ilhas com peso até 5g.  

40.00

1811 F Q 1939 (23.05) – 1.º Voo do hidroavião Yankee Clipper no retorno a Nova York. Sobrescrito 
circulado de Lisboa (26.05.39) para Nova York (27.05.39) e reexpedido pelo cônsul portu-
guês em Nova York para Bordo do navio Gil Eanes na Terra Nova, com selo de 10$00, MF 
CA7, para pagar: 1$75 pelo primeiro porte do correio ordinário de cartas remetidas para o 
estrangeiro com peso até 20g + 8$00 pelo segundo porte da sobretaxa do correio aéreo para 
cartas remetidas para os EUA com peso entre 6 e 10g + $25 de excesso de porte. Carimbo 
comemorativo do voo batido a azul. B e R.

30.00

1812 Q 1936/41 – Correio aéreo. Hélice. Sobrescrito circulado de Lisboa (05.06.40) para Nova York, 
com selos de 1$75, 3$00 e 4$00, MF CA2, 4 e 5, pelo hidroavião Dixie Clipper da PAN AM no 
voo 334. Franquia de 8$75 para pagar: 1$75 pelo primeiro porte do correio ordinário de car-
tas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g + 7$00 pelo segundo porte da sobretaxa 
do correio aéreo para cartas remetidas para os EUA com peso entre 6 a 10g. Censurado com 
cinta mod P.C.90 do censor 1915 nas Bermudas. B.

25.00

1813 F Q 1941 (22.08) – Sobrescrito inteiro do correio aéreo de 3$50 com selo impresso tipo Héli-
ce. OM SCA1 circulado do Corvo (22.08.41) para Lisboa29.08.41, com trânsito pela Horta 
(25.08.41), transportada da Horta para Lisboa pelo voo 399 do Atlantic Clipper, para pagar o 
segundo porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas circuladas internamente com peso 
entre 6 e 10g. Carimbo circula datado tipo 1880, batido a preto “CORVO (HORTA)”. B e R.

30.00

1814 F Q 1941 (22.08) – Sobrescrito inteiro do correio aéreo de 3$50 com selo impresso tipo Hélice. 
OM SCA1, circulado de Lisboa (16.10.41) para Arlington / EUA pelo voo 438 do Yankee Cli-
pper, com selo adicional de 1$75, MF CA2, censurado com cinta modelo P.C.90 do censor 
4202 nas Bermudas. Franquia de 5$25 para pagar: 1$75 pelo primeiro porte do correio ordi-
nário para cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g + 3$50 pelo primeiro porte 
da sobretaxa do correio aéreo de cartas remetidas para os EUA com peso até 5g. Devolvido 
ao remetente por endereço insuficiente e incorreto. B e R.

30.00

1815 F Q 1949 (24.03( - Voo experimental Lisboa – Funchal pela Aquila Airways. Sobrescrito circulado de 
Lisboa (24.03.49) para o Funchal (25.03.49) no voo experimental da Aquila Airways, com selos 
de 1$50, MF CA1, para pagar o primeiro porte da sobretaxa aérea de cartas circuladas para as 
Ilhas com peso até 5g. A linha aérea da Aquila Airways que ligava Southampton – Funchal – Lis-
boa -Southampton foi inaugurada a 25 de Março de 1949 a operar com hidroaviões “SOLENT”.

25.00

1816 Q 1949 (27.03) – 1.º Voo Postal Madeira – Lisboa pela Aquila Airways. Sobrescrito circulado do 
Funchal (27.03.49) para Lisboa (28.03.49) com selos tipo Caravela de $50 e 1$00. Este voo 
fazia a ligação do Funchal a Southampton via Lisboa. Exemplar sem defeitos nem reparações.

35.00
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1817 F Q Correio aéreo acidentado * Avião AF 109, da Air France em Lisboa. Sobrescrito circulado da Ale-
manha para Lisboa, recuperado do acidente com o Boeing 707 da Air France AF-109, ocorrido 
no Aeroporto de Lisboa em 15 de Junho de 1961. Sobrescrito recuperado com cintas brancas, 
impressas a violeta e com etiqueta colada datilografada “CORREIO RECUPERADO, DANIFI-
CADO / NO ACIDENTE DO AVIÃO NO VOO / AF109 DE 15-06-61, EM LISBOA”. 

35.00

1818 Q 1940 (07.01) – 1.º Voo oficial com início em Baltimore para a Horta pelo hidroavião Atlantic 
Clipper no voo 81 do FAM18. Sobrescrito circulado de Baltimore (07.01.40) para a Horta 
(12.01.40) com par de selos de 15c. Devido a uma tempestade sobre o Oceano Atlântico en-
tre a costa americana e as Ilhas Bermudas o voo que era previsto iniciar-se em 7 de Janeiro 
só se efetuou em 10 de Janeiro. B e R.

30.00

813

1819 Q 1944/45 – Base Aérea de Santa Maria. Carta circulada isenta de franquia de Santa Maria 
(APO 406 / 16.10.45), remetida pelo Sargento de Engenharia Harold Diamond do Batalhão 
de Engenharia 1391, baseado na Ilha de Santa Maria, para Nova York. Este batalhão esteve 
envolvido na construção, pelos americanos, da base aérea que no final da 2.º Guerra Mundial 
foi entregue às autoridades portuguesas. Até 1965 os EUA mantiveram na Ilha uma força 
paramilitar denominada “JOB 101”. B e R.

50.00

1820 Q 1947 (13.01) – 1.º Voo de regresso da Linha Aérea Imperial * Lourenço Marques – Luanda - 
Lisboa. Sobrescrito circulado de Luanda (13.01.47) para Lisboa (17.01.47) com selos de 50c, 
1Ag e par de 2Ags, tipo Ceres, papel filigranado, para pagar o primeiro porte da sobretaxa 
aérea para cartas remetidas para Portugal com peso até 5g. Carimbo comemorativo do 1.º 
voo batido a violeta. B.

20.00
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1821 F Q 1930 (21.05) – 1.º Voo de 1930 pelo Graf Zeppelin à América do Sul. Postal ilustrado, circu-
lado de bordo do dirigível (21.05.30) para Friedrichshafen, com “drop” na Praia / Cabo Verde 
(21.05.30), franquiado com selo de 2M Yv CA36. Carimbo comemorativo do voo batido a 
vermelho “LUFTSCHIFF GRAAF ZEPPELIN / SUDAMERIKA FAHRT 1930”. B e R.

100.00

1822 F Q Cabo Verde * Graf Zeppelin LZ 127 – 1.º Voo realizado em 1931 pelo LZ 127 para a América 
do Sul. Bilhete postal circulado de Berlin (29.08.31) para Nancy em França com “drop” na Ilha 
de Santiago em Cabo Verde / Praia (31.08.31), com selo de 2M (Europa-Amerika Deutsche 
Luftpost), Yv PA36. Carimbos comemorativo a verde “LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN / 1. 
SUDAMERIKA FAHRT 1931” e a vermelho “DEUTSCHE LUFTPOST / BERLIN – FRIEDRI-
CHSHAFEN. Valor de catálogo FROST (2005) € 200.00.

50.00

1823 F Q 1931 (18/28.09) – 2.º Voo de 1931 pelo Graf Zeppelin à América do Sul. Bilhete-postal circu-
lado de Friedrichshafen (18.09.31) para Nova York, com “drop” em S. Vicente / Cabo Verde 
(19.09.31) com selo de 2M Yv CA36. Carimbo comemorativo do voo batido a violeta. B e R.

50.00

1824 Q 1947 (13.01) – 1.º Voo de regresso da Linha Aérea Imperial * Lourenço Marques – Luan-
da - Lisboa. Sobrescrito circulado registado de Lourenço Marques (11.01.47) para Lisboa 
(17.01.47) com selos de 1$20, 2$90 e 3$00, tipo “Avião” com legenda “Taxa Recebida”, MF 
CA11, 14/15, para pagar: 2$00 pelo prémio de registo + 5$00 pelo primeiro porte da sobre-
taxa aérea para cartas remetidas para Portugal com peso até 5g + $10 de excesso de porte. 
Carimbo comemorativo do 1.º voo batido a violeta. B.

25.00

1825 F Q Correio aéreo acidentado * Super Constellation da PAN-AM, matrícula N-88846 denominado “GREAT 
REPUBLIC” em Monróvia (Libéria). Sobrescrito circulado registado de Lourenço Marques (19.06.51) 
para Lisboa (07.07.51) com selos de 10$00, $20 e $30, MF341, 359 e 360. Circulado no voo PA151 
da PAN AM que efetuava a ligação Johannesburgh a Nova York, com escalas em Leopoldville – 
Acra – Dakar – Lisboa e Santa Maria * Açores, despenhou-se a cerca de 80 kms de Monróvia. Na 
correspondência recuperada do acidente foi aplicado carimbo linear (duas linhas), batido a preto 
“SALVADOS DO AVIÃO / PA 151 DE 21/22-6-1951”. São conhecidos apenas 9 exemplares circulados 
para Portugal. Exemplar sem defeitos nem reparações.

75.00

1826 Q 1929 (03.10) – 1,ª Voo Delhi-Karachi. Inteiro postal de ½ anna com adicional de 2 annas 
circulado no primeiro voo de Delhi a Karachi. Carimbo comemorativo batido a preto.

15.00

     Correio marítimo

1827 F * Correio marítimo. Companhias de Navegação. Carta circulada em Lisboa (22.02.61) com 
selo de 25 reis, carmim-rosa, papel liso, não denteado, com margens muito curtas afetando 
o quadro de impressão, tipo V, com carimbo administrativo “CIE GÉNLE des PAQUETS A VA-
PEUR FLUVIAUX et MARITIMES, batido a verde. B.

50.00

1828 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim-rosa, com margens curtas, 
em carta circulada de Lisboa (14.07.59) para o Porto (15.07.59). Marca batida a vermelho 
“FORWARDED BY / GARLAND LAIDLEY & C.º / LISBON.”.

100.00

1829 F * Correio marítimo. Carta remetida de Montevideo (31.03.72) para Lisboa (24.04.72), porteada 
à chegada em 150 reis por selo fixo batido a preto. Carimbo batido a preto “MONTEVIDEO 
/ 31 MARS / PAQ. FR. J” e carimbo batido a violeta “P. TRANSATLANTICO / 24 / 4 / (72)”.

20.00

1830 F * Correio Marítimo. Marcas de denominação de origem. Carta remetida de Glasgow (06.10.70) 
para Lisboa (12.10.70) com trânsito por Londres, com tira de 3 selos tipo Rainha Vitória de 
6p, violeta, denteado 14, com filigrana “pé de rosa”, Yv34, prancha 8, marcada à chega-
da com carimbos batidos a preto “FRANCA” por não estar sujeita ao porte português e “P. 
BRIT.º” indicativa do meio de transporte marítimo.

30.00

1831 F * Correio marítimo. Carta remetida de Bombaim (25.05.61) para a Madeira, com trânsito por 
Inglaterra / Lombard Street (06.07.61) e Lisboa (13.07.61), onde foi porteada em 240 reis, 
batido a preto.

25.00

1832 F FRG Correio marítimo. Carimbos de paquetes. Moçambique. Fragmento com 3 selos tipo Lusía-
das de 15c, 20c e 1$40, MF273, 274 e 284, obliterados com carimbo batido a violeta “H. AFR. 
L. / M.S. JAGERSFONTEIN / 19 SEP 1936”. B e R.

10.00

1833 F PI Correio marítimo. Marcas dos Paquetes Portugueses. Postal ilustrado lançado a bordo de 
paquete com destino a Gavião (10.08.27) e entregue no primeiro porto de escala no Funchal 
(03.08.27) com selo de 25C, tipo Ceres emissão Londres, MF404. Marca do paquete muito 
bem batido a violeta “COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO / SERVIÇO DE CORREIO 
/ PAQUETE / ANGOLA”. MB e R.

50.00

1834 F * 1935 – Selos de recurso. Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” + Tudo 
pela Nação + Templo de Diana. Sobrescrito lançado na caixa de correio a bordo do paquete 
Monte Rosa (14.11.35), para a Alemanha, com trânsito no primeiro porto de escala no Recife 
/ Brasil (14.11.35), com par de selos de 6c, rosa, MF177 + par de 16c, azul, MF300 + selo iso-
lado de 75c, carmim, MF307 + par de $25, azul, MF570 e par de 4c, preto, MF565, obliterado 
com carimbo nominativo linear a preto “MONTE ROSA”, com a franquia total de 1$77 para 
pagar: 1$75 pelo primeiro porte de cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g.

150.00

1835 F FRG Correio Marítimo. Marcas dos paquetes portugueses. Selo de 80c, tipo Império Colonial Portu-
guês, de Moçambique sobre pequeno fragmento, obliterado com carimbo batido a violeta “COM-
PANHIA COLONIAL DE NAVEGAÇÃO / SERVIÇO DE CORREIO / PAQUETE COLONIAL”. B e R.

15.00

1836 F 8 Correio marítimo. Marcas dos navios da armada. Selo de 15 reis, verde, da emissão de D. 
Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, da emissão de 
Lourenço Marques, obliterado com carimbo batido a azul “N. R. P. ADAMASTOR”.

10.00
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     Correio ferroviário

1837 F DOC Serviço de Trafego Ferroviário. Carta pré impressa pela COMPANHIA REAL DOS CAMI-
NHOS DE FERRO PORTUGUEZES, circulada em Lisboa (13.01.86), informando o destina-
tário de que não se levantando uma determinada remessa, a mesma será leiloada. Carimbo 
batido a violeta “RETARDADOS”. B e R.

25.00

CORREIO MILITAR, CENSURAS E ISENTOS DE FRANQUIA
     Correio Militar

1838 * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Base Naval Francesa de Leixões (Portugal). Sobrescrito  re-
metido por militar a bordo do “Begonia”, isento de franquia de Matosinhos (23.01.18) para 
Herault / França, censurado  em Portugal com cinta branca com inscrições a preto “ABERTO 
/ PELA / CENSURA” e carimbo a preto “CENSURA / Nº 54”. Carimbo da unidade militar fran-
cesa, batido a violeta “MARINE FRANÇAISE / SERVIVE A LA MER”. MR.

125.00

1839 PI 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros de Guerra Portugueses. Postal ilustrado remetido do campo 
de prisioneiros de guerra na Alemanha em Breesen (07.08.18) pelo Tenente António Emílio 
da Cunha Santos para Londres com trânsito por Roggendorf (28.07.18), solicitando a ajuda 
do Comité Central de Prisioneiros de Guerra, informar o seu pai em Torres Vedras da sua 
situação de prisioneiro de guerra.

20.00

1840 PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Comité de Socorro aos Militares Portugueses prisioneiros 
de Guerra. Bilhete-postal isento de franquia em uso no campo de prisioneiros em Breesen 
remetido de Roggendorf (28.08.18) para Lisboa, por militar português para Portugal através 
do organismo com sede em Lausanne na Suíça.

15.00

1841 IC 1914/19 — 1.ª Guerra Mundial. Correio de prisioneiros de guerra. Inteiro postal tipo Ceres 
de 2C OM61 circulado de Alhais / Vila Nova do Paiva (11.07.18) para prisioneiro português 
no Campo de Friedrichsfeld, remetido através da Cruz Vermelha Portuguesa. Carimbo batido 
a violeta “COMISSION PORTUGAISE DES PRESONNIERS DE / CROIX-ROUGE PORTU-
GAISE / LISBONNE”. Inteiro com furos de arquivo.

40.00

1842 IC Refugiados de Guerra. Guerra Anglo-Boer. 1896 — D. Carlos I Mouchon. OM23, 10 reis. 
Circulado de Lisboa (17.02.02) para Alcobaça (18.02.02), do Cônsul Alemão Ernest George 
para o refugiado bóer W. Mazer. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

150.00
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1843 F * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito circulado de Santa Cruz das Flores 
(30.05.44) para a Califórnia / EUA, com selos de $10 tipo Caravela e 15c + 5$00, tipo Lu-
síadas, MF517, 530 e 618, duplamente censurado no Faial com cinta em papel camurça 
com inscrições a vermelho (ABERTO PELA CENSURA MILITAR / FAIAL” e carimbo batido 
a violeta “C.M.P.T. / C.8 / CENSURADO” e pela censura inglesa com cinta do censor 6976.

20.00

1844 * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Expedição Militar aos Açores * Censuras. Sobrescrito circulado isento 
de franquia da Terceira para Lisboa (11.03.45). Carimbo de isenção batido a preto “EXPEDIÇÃO 
MILITAR / AOS AÇORES / ISENTO DE FRANQUIA”. Censurado na terceira com carimbo a preto “C. 
M. T. / CENSURADO” e assinatura do censor + carimbo de censura a violeta no verso.

20.00

1845 F PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição ao Sul de Angola. Postal ilustrado circulado isento de fran-
quia do Lubango (15.12.14), para Lisboa (21.01.15) com trânsito pela base militar em Moçâmedes 
(16.12.15). Marca batida a preto “EXPEDIÇÃO AO SUL D’ANGOLA / SERVIÇO POSTAL” e marca da 
unidade militar, batida a violeta “BATALHÃO DE MARINHA / EXPEDICIONÁRIO A ANGOLA”.

100.00

1846 F PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar a Angola. Postal ilustrado circulado isento de 
franquia do Lubango (19.01.15) para o Dafundo, com trânsito pela estação postal base em Moçâ-
medes (21.01.15). Carimbos batidos a preto: circular datado “EXPEDIÇÃO AO SUL D’ANGOLA / 
SERVIÇO POSTAL” e linear “ISENTO DE FRANQUIA / ART.º 10 REG.º POSTAL DE CAMPANHA”. 
Anotação manuscrita “FORÇAS EM OPERAÇÕES NO SUL D’ANGOLA / BATERIA ENHARDT”. 
Inicialmente  marcado com carimbo “T” do porteado, foi posteriormente anulado. B e R.

50.00

1847 F IC 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros de Guerra Alemães no Lazareto em Luanda. 1905 – 
D. Carlos I, tipo Mouchon. OM11, 20 reis, violeta sobre cartolina camurça, circulado de Luanda * 
Cidade Alta (13.02.17) para Amesterdão, com trânsito pela estação central de Luanda. Remetido 
pelo prisioneiro alemão F. Martens, detido no Lazareto em Luanda para o Capitão A. L. Nagel, 
informando que não lhe pode enviar selos postal de Angola por se encontrar na situação de prisio-
neiro de guerra. Atendendo a que este tipo de bilhete-postal já estaria fora de circulação presumi-
mos que tenham sido cedidos gratuitamente aos prisioneiros de guerra. MB e MR.

100.00

1848 * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros de Guerra Alemães em Luanda. 1914 – Ceres. MF147, 2 
½ c, violeta, papel porcelana, denteado 15x14. Dois exemplares em sobrescrito circulado de Luanda 
(23.08.17) para Berna (09.10.17), para pagar o porte simples de cartas remetidas para o estrangeiro 
com peso até 20g. Censurada em França. Sobrescrito remetido por prisioneiro de guerra alemão no 
campo de prisioneiros de guerra na Ilha do Cabo, também conhecida por Ilha de Luanda.

100.00

1849 PI 1914/19 — 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros alemães na Índia. Bilhete-postal remetido do 
Campo de Prisioneiros de Aguada (23.02.19) para a Alemanha, via Cruz Vermelha em Lis-
boa. Carimbos batidos a violeta “INDIA PORTUGUESA / VERIFICADA (7) / CENSURA MI-
LITAR” + carimbo oval “CENSOR / N.º 33 / GOA — INDIA” + “COMMISSION PORTUGAISE 
DES PRISONIERS DE GUERRE / CROIX-ROUGE PORTUGAISE / LISBONNE”.

200.00

1850 * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros de Guerra Alemães na Índia Portuguesa. Censu-
ras. Sobrescrito circulado isento de franquia de Forte de Aguada * Goa para Geneve através 
da Comissão Portuguesa de Prisioneiros de Guerra. Duplamente censurada em Goa com 
cinta branca “INDIA PORTUGUESA / CENSURA POSTAL MILITAR”, fechada com carimbo 
batido a violeta “INDIA PORTUGUESA / VERIFICADA (7) / CENSURA MILITAR” e cinta ca-
murça da censura francesa, Carimbo de isenção de franquia batido a verde “CORREIO / DA 
/ INDIA / PORTUGUESA / ISENTO DE FRANQUIA”, carimbo batido a vermelho “COMMIS-
SION PORTUGAISE DES PRISONNIERS DE GUERRE / CROIX-ROUGE PORTUGAISE / 
LISBONNE e carimbo de censura oval a violeta “CENSOR / N.º 31 / GOA – INDIA”. MB e R.

150.00

1851 * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros de Guerra Alemães na Índia Portuguesa. Censuras. So-
brescrito circulado registado e isento de franquia de Bicholim * Índia (10.02.17) para Horsens / Di-
namarca (08.06.17) com trânsito por Nova Goa (16.02.17), Lisboa (29.04.17) e Londres (10.05.17). 
Duplamente censurada na Índia Portuguesa com cinta branca “INDIA PORTUGUESA / CENSURA 
POSTAL MILITAR”, fechada com carimbo batido a verde “INDIA PORTUGUESA / VERIFICADA (7) 
/ CENSURA MILITAR” e cinta branca da censura francesa. Carimbo de isenção de franquia batido 
a verde “CORREIO / DA / INDIA / PORTUGUESA / ISENTO DE FRANQUIA”, Censura manuscrita a 
vermelho “Passe” com assinatura do censor “A. RAVARA / Alfs”. MB e MR.

250.00

1852 * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros de Guerra Alemães na Índia Portuguesa. Cen-
suras. Sobrescrito circulado registado e isento de franquia de Bicholim * Índia para Estocol-
mo (09.01.17). Censurada na Índia Portuguesa com cinta branca “INDIA PORTUGUESA / 
CENSURA POSTAL MILITAR”, fechada com carimbo batido a verde “INDIA PORTUGUESA 
/ VERIFICADA (3) / CENSURA MILITAR”. Carimbo de isenção de franquia batido a verde 
“CORREIO / DA / INDIA / PORTUGUESA / ISENTO DE FRANQUIA”, Censura manuscrita a 
vermelho “Passe” com assinatura do censor “A. ANDRÊA / Capt”. Carimbo batido a violeta 
“COMISSÃO PORTUGUESA / DE / PRISIONEIROS DE GUERRA”. MB e MR.

300.00

1853 IC 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Serviço de Prisioneiros de Guerra. Bilhete-postal isento de 
franquia, emitido pela Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha, OM CV1b em cartolina cre-
me, remetido por prisioneiro de guerra alemão no Quartel Paulista em Lisboa (08.06.17) 
para Pietermaritzburg /Natal, via Lourenço Marques (18.08.17), com carimbo batido a violeta 
aplicado em Lisboa “COMMISSION PORTUGAISE / DES / PRISONNIERS DE GUERRE / 
LISBONNE”, censurado inicialmente em Lourenço Marques com marca circular a verme-
lho “PASSOU PELA CENSURA / LOURENÇO / MARQUES”. Depois da censura postal os 
correios de Lourenço Marques, erradamente, remeteram o bilhete-postal para o campo de 
prisioneiros de Lourenço Marques (20.08.17) onde foi novamente censurado com carimbo a 
azul “DEPOSITO DE PRISIONEIROS DE GUERRA / CENSURA / LOURENÇO MARQUES” 
e com carimbo oval, batido a azul ““PROVÍNCIA DE MOÇAMBIQUE / LOURENÇO MAR-
QUES / SERVICE DE PRISONNIERS DE GUERRE”. Detetado o erro, foi sublinhado a mo-
rada do destinatário a vermelho e reexpedido para a estação postal de Lourenço Marques 
(22.08.17). reexpedindo-se para o destino onde foi censurado com marcas a violeta “PAS-
SED / 22 / CENSOR” e “PASSED BY CENSOR”. Exemplar muito raro e bem conservado.

230.00
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1854 * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros de Guerra Alemães em Moçambique. Campo de 
prisioneiros da Beira. Sobrescrito circulado isento de franquia da Beira para o Consulado 
Holandês em Pretória (14.09.17) pelo prisioneiro de guerra alemão Ludwig Vop, detido no 
campo de prisioneiros da Beira, com etiqueta verde com inscrições a preto “EXEMPTÉ / 
PRISONNIERS DE GUERRE”. Censurado em Pretória com carimbo circular batido a violeta 
“PASSED / 20 / CENSOR”. MB e MR.

300.00
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1855 F * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros de Guerra Alemães em Moçambique. Sobrescrito 
circulado isento de franquia do campo de prisioneiros de Lourenço Marques para Hanover 
/ Alemanha, via Comité Internacional da Cruz Vermelha em Geneve (03.09.17), censurado 
em França com carimbo batido a preto. Carimbo do campo de prisioneiros batido a azul 
““PROVÍNCIA DE MOÇAMBIQUE / LOURENÇO MARQUES / SERVICE DE PRISONNIERS 
DE GUERRE” + carimbo circular com bandeira, a vermelho de isenção de franquia “DELE-
GAÇÃO PROVINCIAL DA CRUZ VERMELHA / LOURENÇO MARQUES / PORTE FRAN-
CO”, linear a violeta “COMMISSION PORTUGAISE / DES / PRISONNIERS DE GUERRE / 
LISBONNE” e a vermelho “COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE / GENÈVE / 
AGENCE DES PRISONNIERS DE GUERRE”. MB e MR.

200.00

1856 F PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros de Guerra Alemães em Moçambique. Bilhete-
-postal de iniciativa privada, com fotografia do prisioneiro impressa no verso, circulado isento 
de franquia de Lourenço Marques * Depósito de Prisioneiros de Guerra * Avenida da Repú-
blica (22.05.16) para Berlim / Alemanha. Carimbo linear batido a vermelho “COMMISSION 
PORTUGAISE / DES / PRISONNIERS DE GUERRE / LISBONNE” e carimbo batido a violeta 
do campo de prisioneiros “PROVÍNCIA DE MOÇAMBIQUE / LOURENÇO MARQUES / SER-
VICE DE PRISONNIERS DE GUERRE”. MB e MR.

150.00

1857 IC 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros de Guerra Alemães em Moçambique. Campo de 
Prisioneiros de Lourenço Marques. 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Bilhetes-postais de res-
posta paga, com sobrecarga preta “REPUBLICA” local. OM23, (10+) 10 reis, verde (2.ª folha) 
sobre cartolina camurça, circulada de Lourenço Marques (14.08.16) para Zurique, remetido 
por prisioneiro de guerra detido no campo de Lourenço Marques. Carimbo batido a violeta 
“PROVÍNCIA DE MOÇAMBIQUE / LOURENÇO MARQUES / SERVICE DE PRISONNIERS 
DE GUERRE” e carimbo linear “PASSED CENSOR”. Bilhete-postal provavelmente distribuí-
do gratuitamente aos prisioneiros de guerra. MB e MR.

150.00

1858 PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar a Moçambique. Postal ilustrado circulado 
isento de franquia de Lourenço Marques (29.07.17) para Bombarral (23.09.17) e reexpedido 
para a Figueira da Foz (24.09.17), censurado em Lisboa e com censura manuscrita a sépia 
“Visto / Assinatura ilegível”. Carimbo da unidade militar batido a vermelho “EXPEDIÇÃO A 
MOÇAMBIQUE / 3.ª BATERIA DO 1.º GRUPO DE METRALHADORAS / Isento de franquia 
(artigo 10.º do Regulamento de Campanha)”. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

70.00

1859 PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar a Moçambique. Postal ilustrado “Vista do porto – Que-
limane”, circulado isento de franquia de Quelimane (12.01.19) para Odemira (19.02.19) com trânsito 
por S. Teotónio, censurado em Lisboa. Carimbo da unidade militar batido a violeta “BATALHÃO DE 
MARINHA EXPEDICIONÁRIO / A MOÇAMBIQUE”. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

100.00

1860 PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar a Moçambique. Postal ilustrado “Observatório 
Campos Henriques”, circulado isento de franquia de Mocimboa da Praia (05.06.17) para S. 
Martinho do Porto (29.07.17), com trânsito pela estação postal militar base (10.06.17). Ca-
rimbo da unidade militar batido a violeta “EXPEDIÇÃO A MOÇAMBIQUE / COMPANHIA DE 
TRANSPORTES AUTOMÓVEIS”, carimbos batidos a preto “EXPEDIÇÃO A MOÇAMBIQUE / 
CORREIO”, tipo AP 2.2.3A e “PASSOU PELA CENSURA / EXPEDIÇÃO A MOÇAMBIQUE”. R.

70.00

1861 * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Censura em Moçambique. Sobrescrito circulado de Lourenço 
Marques (09.10.16) para Zurique (13.11.16), com trânsito por Cape Town (20.10.16) e pas-
sagem pela censura do Quartel General em Lourenço Marques (10.10.16), com selo de 50 
reis, castanho, tipo D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, MF84 e 
selo do imposto postal “Taxa de Guerra” de 1c, verde, linhas vincadas, MF IP1. Censurado 
em Lourenço Marques com cinta rosa com inscrições a preto “ABERTO PELA CENSURA / 
LOURENLO MARQUES e carimbo batido a preto no verso “QUARTEL GENERAL / 10 OUT / 
1916 * 07206ª / LOURENÇO MARQUES + censura em Cape Town com carimbo oval, batido 
a azul “CENSOR. / 20 OCT. 1916 / CAPE TOWN” e cintas brancas com inscrições a vermelho 
modelo D6 do Censor 99. Carimbo linear a violeta “PASSED CENSOR”. MB e MR

90.00

1862 PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Moçambique * Taxa de Guerra. Postal ilustrado circulado de 
Lourenço Marques (21.07.16) para Lagares (24.08.16) com trânsito por Lisboa (23.08.16) 
com selo tipo Ceres de 1c para pagar o porte de inteiros-postais simples circulados para Por-
tugal e selo do imposto postal “TAXA DE GUERRA” de 1c, verde, linhas vincadas, obliterado 
com carimbo de denominação de origem “PAQUEBOT”.

75.00

1863 PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar a Moçambique. Postal ilustrado remetido 
de Porto Amélia (10.04.16) para Lisboa, obliterado com carimbo batido a violeta do serviço 
postal de campanha “EXPEDIÇÃO MILITAR A MOÇAMBIQUE / 17 ABR. 1916 / SERVIÇO 
POSTAL”. Documento importante para a história militar da expedição anunciando a ocupa-
ção dos territórios de Quionga pelo 3.º Batalhão do Regimento de Infantaria 21 no dia 10 de 
Abril de 1916. Exemplar com alguns defeitos mas de grande importância histórica.

75.00

1864 PI 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar a Moçambique. Postal ilustrado circulado 
isento de franquia de Porto Amélia (31.03.16) para Lisboa, com trânsito pela estação postal 
base (17.04.16). Carimbo batido a violeta, tipo AP2.2.1 “EXPEDIÇÃO MILITAR A MOÇAMBI-
QUE / 17 ABR. 1916 / SERVIÇO POSTAL”. B e R.

50.00

     Isentos de franquia

1865 PI Isentos de franquia. 1898 - IV Centenário da Índia. Bilhete-postal emitido pela Comissão Central 
Executiva, impressão a violeta sobre cartolina creme-rosado, novo, sem defeitos nem reparações.

25.00

1866 * Isentos de franquia. Carta remetida de Riga (27.10.76) para Lisboa (19.10.76) com selo de 8k, 
isenta do pagamento do porte português pela aplicação da marca “FRANCA”. Diferença de 
datas originada pela utilização distinta dos calendários juliano e gregoriano nos dois países.

30.00
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1867 PI Isentos de franquia. Batalhão de Caminhos de Ferro. Bilhete-postal circulado de Lisboa 
(07.02.50) para Tomar (08.02.50), isento de franquia (Serviço da República). B e R.

75.00

1868 * Isentos de franquia * Angola. Sobrescrito modelo 105-A da Administração dos Correios e 
Telégrafos das Colónias Portuguesas, circulado registado de Luanda (26.10.26) para os EUA 
(28.11.26) com trânsito por Lisboa (17.11.26), isento de franquia. MB e MR.

25.00
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PROVAS E ENSAIOS
     Portugal

1869 F PRV 1864 – D. Luís I. Impressão com relevo. Desenho e gravura de Francisco Borja Freire. Lote 
com duas provas de cor do valor de 100 reis: uma em vermelho sobre cartolina branca, sem 
goma e não denteado (não catalogada por OM) e outra em verde s/ papel liso, colorido, 
espesso, sem goma de cor rosa, e não denteada, OM11. Exemplares sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. 

150.00

1870 F PRV 1866 – D. Luís I. Fita curva. Impressão com relevo. Desenho e gravura de Charles Wiener. 
Iniciais CW sob o pescoço. Prova de cor em castanho do valor de 5 reis, OM18, com 3 mar-
gens de luxo e uma curta em papel liso, médio, sem goma, não denteada. Exemplar sem 
reparações com ligeira mancha de óxido, com boa cor e relevo.

65.00

1871 F PRV 1866 – D. Luís I. Fita curva. Impressão com relevo. Desenho e gravura de Charles Wiener. 
Iniciais CW sob o pescoço. Prova de cor em azul do valor de 120 reis, com margens de luxo 
em cartolina branca, não denteada, sem goma, com ligeiro repinte. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo.

120.00

1872 F PRV 1884 – D. Luís I, de frente. Desenhos de Eugène Mouchon (efígie do rei) e Venâncio Pedro 
de Macedo Alves (cercaduras). Tipo X, aprovado. Prova de cor em preto sobre papel porce-
lana colorido amarelo do valor de 10 reis, não denteada, com boas margens. OM276.

25.00

1873 F PRV 1895/98 – D. Carlos I. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. Tipo II. Prova de cor em preto e 
verde, com o valor de 500 reis, bordo esquerdo de folha, não denteada, em papel liso. OM569.

38.00

1874 PRV 1912 — Ceres. Mf207, 2c. Bloco com 21 provas de cor em preto (cor aprovada), não dentea-
das, em papel liso, sem goma.

25.00

1875 PRV 1912 — Ceres. MF212, 5c. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José 
Sérgio de Carvalho e Silva. Tipo aprovado. Bloco com 24 provas (8x3) a preto, canto superior 
esquerdo de folha, não denteadas em papel cebola.

25.00

1876 PRV 1912 — Ceres. Bloco com 28 provas de cor da taxa de 7 ½ c em papel liso amarelado, não 
denteadas e sem goma, na cor bistre (cor aprovada para esta taxa). Exemplar sem defeitos 
nem reparações.

25.00

1877 F PRV 1912 — Ceres. MF216, 15c lilás vermelho. Lote composto por prova em papel pontinhado 
não denteada, par de provas em papel cebola não denteadas e outra em papel cebola com 
denteado 15x14.

20.00

1878 PRV 1912 — Ceres. MF216, 15c. Quadra de provas em lilás vermelho, não denteadas, em papel 
pontinhado vertical com goma original sem charneira. Presumivelmente selos não denteados.

20.00

1879 PRV 1912 — Ceres. Lote composto por 4 provas isoladas e um par de provas para a taxa de 1E, 
MF220, não denteadas, duas na cor preta sobre papel liso espesso, outra em verde escuro 
sobre papel salmão, outra em verde sobre papel porcelana, outra em verde sobre papel 
amarelo e par em verde sobre papel porcelana.

20.00

1880 F PRV 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. Desenhos de Alberto de Sousa e 
gravuras de John Augustus Charles Harrison e George R, Fairweatheer. Gravados a talhe-
-doce por Waterlow & Sons, Ltd. Sobrecarga oblíqua a preto “WATERLOW & SONS, LTD. / 
SPECIMEN”. Lote com 3 provas de cor, sem impressão da taxa, uma dos Lusíadas em cas-
tanho, outra de efígie de Camões e vermelho e outra de Camões salvando os Lusíadas em 
azul. Exemplares denteados, sem goma, em papel levemente pontinhado.

25.00

1881 F PRV 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Desenhos de Alberto de Sousa 
e gravuras de George R. Fairweather (casa e gabinete) e John Harrison as restantes. Grava-
dos a talhe-doce na Waterlow & Sons. Desenho da moldura para o selo de 1$60 em bloco de 
cartão medindo 67x101mm, aguarelado, nas cores azul-claro e azul-escuro, não denteada. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, muito raro.

75.00

1882 F PRV 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Desenhos de Alberto de Sousa 
e gravuras de George R. Fairweather (casa e gabinete) e John Harrison as restantes. Grava-
dos a talhe-doce na Waterlow & Sons. Lote com 4 provas de cor: uma da casa em verde-azul, 
sem taxa, outra de Teresa de Albuquerque em laranja, sem taxa, outra de Mariana e João da 
Cruz em violeta-cinzento, sem taxa e outra de Simão Botelho em vermelho, com a taxa de 
20$00. Todas denteadas, em papel liso, sem goma. B e R.

30.00

1883 F PRV 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Quatro ensaios, não apro-
vados para a emissão,, dois em cartão branco, impresso a violeta com imagem de Teresa 
Albuquerque e taxa de 10c e Simão Botelho e taxa de 20c, não denteados + um bloco com 
os dois motivos anteriores em papel liso, de cor creme, com impressão a preto-cinzento, não 
denteado. B e R.

40.00

1884 F PRV 1926/31 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Lourenço Fragoso. 
Tipo aprovado. Bloco com 24 provas de cor em azul s/ azul-claro, em quatro filas de 6 pro-
vas, papel porcelana, com as taxas de 2c, 3c, 4c, 5c, 6c, 10c, 15c, 16c, 25c, 32c, 40c, 48c, 
50c, 64c, 80c, 96c, 1$00, 1$20, 1$60, 2$00, 3$20, 4$50, 5$00 e 10$00. Papel e cores não 
aprovados para a emissão. Não catalogado por OM.

100.00
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1885 F PRV 1926/31 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Lourenço Fragoso. Bloco 
com 24 provas de cor (4 filas com 6 provas cada), em amarelo-ocre sobre papel porcelana colori-
do, rosa, não denteadas de diferentes taxas: 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 / + 15 + 16 + 25 + 32 + 40 + 48 
/ + 50 + 64 + 80 + 96 + 1$ + 1$20 / + 1$60 + 2$00 + 3$20 + 4$50 + 5$00 + 10$00. Referenciado 
por Oliveira Marques em castanho, mas não catalogado nesta cor e papel. B e R.

95.00

1886 PRV 1926/31 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Lourenço Fragoso. 
Bloco com 24 provas de cor (4 filas com 6 provas cada), em amarelo-claro sobre papel liso, 
amarelado, não denteadas de diferentes taxas: 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 / + 15 + 16 + 25 + 32 + 
40 + 48 / + 50 + 64 + 80 + 96 + 1$ + 1$20 / + 1$60 + 2$00 + 3$20 + 4$50 + 5$00 + 10$00. Re-
ferenciado por Oliveira Marques em castanho, mas não catalogado nesta cor e papel. B e R.

95.00

1887 PRV 1926/31 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Lourenço Fragoso. Bloco 
com 24 provas de cor (4 filas com 6 provas cada), em violeta sobre papel porcelana colorido, rosa, 
não denteadas de diferentes taxas: 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 / + 15 + 16 + 25 + 32 + 40 + 48 / + 50 + 64 
+ 80 + 96 + 1$ + 1$20 / + 1$60 + 2$00 + 3$20 + 4$50 + 5$00 + 10$00. Referenciado por Oliveira 
Marques em castanho, mas não catalogado nesta cor e papel. B e R.

95.00

1888 F PRV 1926/31 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Lourenço Fragoso. 
Tipo aprovado. Lote com duas provas de cor, uma delas, em bordo direito de folha, da taxa de 
1$20, em verde-esmeralda sobre papel pontinhado, não denteada, com inscrições marginais 
e outra em canto de folha, da taxa de 10$00, não emitida, em sépia, sobre papel pontinhado, 
não denteada e com inscrições marginais. B e R.

20.00

1889 F PRV 1933/34 – General Carmona. Desenhos e gravuras de Arnaldo Lourenço Fragoso. MF560, 
40c. Lote com duas provas de cor sobre papel liso, médio, branco e não denteadas: uma 
em verde-amarelo em bloco medindo 71x51mm, com inscrição marginal, manuscrita a sépia 
“Verde / 39899” e outra na cor violeta em bloco medindo 71x59mm com inscrição marginal, 
manuscrita a sépia “Violeta / 46140”. B e R.

40.00
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1890 F PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenho 
de Maria Pires Keil do Amaral e gravura a talhe-doce de José Armando Pedroso e Renato 
Araújo. Tipo III – Descobrimentos. Prova de cunho em preto, em bloco medindo 151x228mm, 
papel porcelana, impressa a talhe-doce, sem abertura da taxa no cunho. MB e MR.

40.00

1891 F PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins Barata 
e gravuras de Gustavo de Almeida Araújo. Prova de cor em vermelho, em bloco medindo 
68x87mm, com “Efígie” como motivo, sem abertura da taxa no cunho, em papel liso fino, sem 
goma, não denteada. OM2406.

15.00

1892 F PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins Barata 
e gravuras de Gustavo de Almeida Araújo. MF640, $10. Prova de cor em azul-violeta, não 
denteada, em papel liso fino, sem goma, com margens largas. Não catalogada por OM.

10.00

1893 F PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins Barata e 
gravuras de Marcelino Norte. Prova de cor da taxa de $50 em vermelho, com “Monumento” 
como motivo (taxa não aprovada para o motivo), em papel liso fino, sem goma, não dentea-
da. Não catalogada por OM.

10.00

1894 F PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins Barata e 
gravuras de Marcelino Norte. Prova de cor em verde-amarelo, em bloco medindo 67x89mm, 
com “Monumento” como motivo, sem abertura da taxa no cunho, em papel esmalte, sem 
goma, não denteada. Não catalogada por OM.

15.00

1895 F PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Desenhos de Jaime Martins Barata 
e gravuras de Gustavo de Almeida Araújo (Efígie) e Marcelino Norte (Monumento). Lote com 
quatro provas de cor das quais duas da efígie em verde e vermelho e duas do monumento 
em castanho e azul. Todas sem abertura da taxa no cunho, em blocos com margens extraor-
dinárias, em papel liso fino, não denteadas. MB e MR.

85.00

1896 F PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins Barata e 
gravuras de Gustavo de Almeida Araújo e Marcelino Norte. MF 640/643. Prova de cunho em 
bloco medindo 100x128mm, em preto, sobre papel esmalte, não aprovado para a emissão, 
com os 4 motivos da emissão, sem abertura da taxa no cunho, não denteada, sem goma. 
Provavelmente prova para o bloco da emissão. Não catalogado por OM.

30.00

1897 F PRV 1946 – Castelos de Portugal. Par horizontal de provas com desenho não aprovado para a 
emissão, com gravura do Castelo de Almourol, em castanho-vermelho sobre papel esmalte, 
não denteadas, sem abertura da taxa no cunho. B e MR.

25.00

1898 F PRV 1948 — 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. Desenho de Jaime Martins Barata 
e gravura de Renato Araújo. Prova de luxo do cunho da taxa de $30, em preto, em bloco 
gravado em talhe doce, medindo 119x95mm, com inscrição manuscrita “6.ª” e assinatura do 
gravador “Renato”. MB e R.

20.00

1899 F PRV 1948 – 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. Desenhos de Jaime Martins Barata e 
gravuras a talhe-doce de Renato Araújo. MF693, 1$00. Prova de cor em rosa, não aprovada para 
a emissão, não denteada, bordo superior de folha, em papel esmalte, sem goma. B e R.

10.00

1900 PRV 1941/43 – Caravela. Desenho de Jaime Martins Barata e gravura de Gustavo de Almeida 
Araújo. Par horizontal de proavas de cor em azul-escuro com o valor de 2$00, papel liso, não 
denteadas, gomadas, bordo lateral esquerdo de folha.

22.00

1901 PRV 1941/43 – Caravela. Desenho de Jaime Martins Barata e gravura de Gustavo de Almeida Araújo. Lote 
com 5 provas de cor não denteadas em papel liso, sem goma dos valores de $05 a preto, $10 em 
tijolo, $15 em azul-claro, $20 em violeta e 1$00 em vermelho-castanho. Não catalogadas por OM.

15.00

1902 F PRV 1949 – 16.º Congresso Internacional da História da Arte. Desenho de Jaime Martins Barata 
e gravura de Karl Friedrich Wilhem Seizinger. Prova de cunho em bloco medindo 60x90mm 
montada sobre cartão medindo 117x162mm, não denteada, impressa em talhe-doce, na cor 
castanha, sem abertura da taxa no cunho.

90.00

1903 F PRV 1952 – Museu Nacional dos Coches. Desenho de Cândido Costa Pinto e gravura de P. Le-
nham. Prova de cor do valor de 20c em bloco medindo 70x58mm, não denteada, papel liso, 
sem goma e com impressão a talhe-doce. Exemplar sem defeitos nem reparações.

44.00

1904 F PRV 1953 – Centenário do Selo Postal Português. Desenho de Jaime Martins Barata e heliogra-
vado por N. V. Joh Enchedé & Zonem. Lote com duas provas de cor em vermelho e ultramar 
com o valor de 4$50 (cores não aprovadas para este valor), a primeira sem filete nas legen-
das e a segunda com filete a branco, denteadas, papel esmalte, denteado 14x13 ½. 

32.00

1905 PRV 1955 – 1.º Centenário do Telégrafo Elétrico em Portugal. Desenho de Cândido Costa Pinto 
e impressão em offset na Casa da Moeda. Lote composto por dois pares verticais de provas 
de cor, bordos esquerdos de folhas, nas cores aprovadas e nos valores de 2$30 e 3$50, não 
denteadas, papel esmalte.

38.00

1906 F PRV 1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. De-
senho de Álvaro Duarte de Almeida e gravura de Mário Belardi. MF874, 1$00. Prova de cor 
em preto e azul, cores não aprovadas para a emissão, denteada em 13 ½, em papel liso. B.

15.00

1907 F PRV 1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. De-
senho de Álvaro Duarte de Almeida e gravura de Mário Belardi. MF874, 1$00. Prova de cor 
em azul e preto, cores não aprovadas para o valor de 1$00, mas aprovadas para o valor de 
6$50, denteada em 13 ½, em papel liso. B.

15.00
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1908 F PRV 1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Dese-
nho de Álvaro Duarte de Almeida e gravura de Mário Belardi. MF874, 1$00. Prova de cor em 
castanho e violeta, cores não aprovadas para a emissão, denteada em 13 ½, em papel liso. B.

15.00

1909 F PRV 1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. De-
senho de Álvaro Duarte de Almeida e gravura de Mário Belardi. MF874, 1$00. Prova de cor 
em violeta, cor não aprovada para a emissão, denteada em 13 ½, em papel liso. B.

15.00

1910 F PRV 1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Desenho 
de Álvaro Duarte de Almeida e gravura de Mário Belardi. MF874, 1$00. Prova de cor em violeta e 
castanho, cores não aprovadas para a emissão, denteada em 13 ½, em papel liso. B.

15.00

1911 F PRV 1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. De-
senho de Álvaro Duarte de Almeida e gravura de Mário Belardi. MF874, 1$00. Prova de cor 
em verde, cor não aprovada para a emissão, denteada em 13 ½, em papel liso. B.

15.00

1912 F PRV 1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
Desenho de Álvaro Duarte de Almeida e gravura de Mário Belardi. MF874, 1$00. Prova de 
cor em vermelho, cor não aprovada para a emissão, denteada em 13 ½, em papel liso. B.

15.00

1913 F PRV 1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. De-
senho de Álvaro Duarte de Almeida e gravura de Mário Belardi. MF874, 1$00. Prova de cor 
em azul, cor não aprovada para a emissão, denteada em 13 ½, em papel liso. B.

15.00

1914 F PRV 1964 – 1.º Centenário do Diário de Notícias. Desenho de Júlio Gil e impresso em offset na 
Casa da Moeda. Prova de cor em vermelho e sépia, da taxa de 1$00 (cores não aprovadas), 
bordo de folha, denteada, papel esmalte. B e R.

30.00

1915 PRV 1968 — Bento Góis. MF 1020/21. Série completa em folhas de 50 selos cada, com a sobrecarga 
a vermelho “PROVA”. Provavelmente único conjunto conhecido de provas em folhas completas.

300.00
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1916 F PRV 1990 – 150 Anos do Selo Postal. . Prova de cor do bloco com palete das tonalidades da cor 
azul e miras óticas sinalizando a área do corte e da picotagem, com o selo não picotado em 
bloco medindo 140x190mm. Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações.

20.00

1917 PRV 1996 – 500 Anos da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia * 1.º Grupo. MF FM12A. Folha 
completa com “traço” oblíquo sobre os selos. Exemplares distribuídos à Imprensa Portuguesa.

15.00

1918 F PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme 
Santos. Prova do cunho e de cor em violeta-escuro sobre papel liso, espesso, na cor creme 
(não aprovado para a emissão), em bloco medindo 75x60mm, sem goma, não denteada e 
com abertura da taxa de 10$00 no cunho. OM CA36. MB e MR.

25.00

1919 F PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme 
Santos. Prova do cunho e de cor em azul-claro sobre papel liso, espesso, na cor creme (não 
aprovado para a emissão), em bloco medindo 80x65mm, sem goma, não denteada e com 
abertura da taxa de 10$00 no cunho. OM CA11. MB e MR.

25.00

1920 F PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme San-
tos. Prova de cunho e de cor em azul-celeste sobre papel liso médio amarelado, em bloco medindo 
77x64mm, denteada, sem goma, com abertura da taxa de 10$00 no cunho. OM CA10. MB e MR.

25.00

1921 F PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme San-
tos. Prova de cunho e de cor em violeta-claro sobre papel liso médio amarelado, em bloco medindo 
76x59mm, denteada, sem goma, com abertura da taxa de 10$00 no cunho. OM CA10. MB e MR.

25.00

1922 F PRV 1935/36 – Correio Aéreo. Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme 
Santos. MF CA7. Lote com três provas de cor em laranja, laranja s/ salmão e lilás-rosa, todas 
com o valor de 10$00 (cores não aprovadas para este valor), denteadas, papel liso, sem 
goma. OM CA23, CA26 e CA27. B e R.

45.00

1923 F PRV 1935/36 – Correio Aéreo. Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme 
Santos. MF CA7. Lote com duas provas de cor em azul-escuro e castanho, ambas com o 
valor de 10$00 (cores não aprovadas para este valor), denteadas, papel liso, sem goma, com 
sobrecarga “SPECIMEN” a vermelho sobre azul e a preto sobre castanho. B e R.

30.00

1924 F PRV 1935/36 – Correio Aéreo. Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme 
Santos. MF CA7. Lote com três provas de cor em violeta-escuro, verde-amarelo e laranja, 
todas com o valor de 10$00 (cores não aprovadas para este valor), denteadas, papel liso, 
sem goma, com sobrecarga “SPECIMEN” a vermelho sobre violeta-escuro e verde e a preto 
sobre laranja. B e R.

45.00

1925 F PRV 1898 – Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Desenho 
de Carlos Maria Miranda da Costa e gravura em madeira de José Sérgio de Carvalho e Silva, 
sem a palavra “CONTINENTE”. Cartão medindo 111x73mm, com duas provas em preto, 
tipografadas, não denteadas, sem abertura da taxa no cunho. MB e MR.

180.00

1926 F PRV 1922 – Porteado. Emissão regular. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. 
Não denteados. Lote composto por 5 provas de cor, uma de ½ centavo a preto e 4 de 10c, 
12c, 20c e 50c a verde, em papel liso, sem goma.

24.00

1927 PRV 1922 – Porteado. Emissão regular. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. 
Não denteados. Lote composto por 3 pares horizontais de provas de cor, das taxas de 10c, 
20c e 50c, impressas a verde, em papel liso, sem goma.

36.00

1928 PRV 1940 – Porteado. Algarismo ladeado de ramos. Desenho de Álvaro Duarte de Almeida e gra-
vura de Guilherme Santos. Quadra com provas de cor em castanho, da taxa de 2E, não apro-
vada para esta taxa, não denteada, papel camurça-escuro, médio, bordo inferior de folha.

18.00

1929 PRV 1940 – Porteado. Algarismo ladeado de ramos. Desenho de Álvaro Duarte de Almeida e 
gravura de Guilherme Santos. Quadra com provas de cor em verde, da taxa de 10c, não 
aprovada para esta taxa, não denteada, papel liso, médio, branco, bordo superior de folha.

18.00

1930 F PRV 1940 – Porteado. Algarismo ladeado de ramos. Desenho de Álvaro Duarte de Almeida e gra-
vura de Guilherme Santos. Prova de cor em bloco medindo 61x48mm em preto, da taxa de 
80c, não denteada, papel liso, médio, amarelado. Cor não aprovada para a taxa.

34.00

1931 PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. Desenho de H. Fleury e gravura 
de J. A. C. Harrison (Efígie). Quadra de provas de cor em azul (aprovada para Portugal) com 
desenho da Efígie, sem impressão da legenda e taxa, não denteadas, em papel levemente 
pontinhado, com furo de segurança, tipo grande, da casa impressora. 

18.00

1932 F PRV 1918 – Serviço Oficial. Emissão projetada. Alegoria da República. Desenho e gravura de Gui-
lherme Augusto dos Santos. Tipo aprovado., com indicação “Centavos”. Lote com 3 provas 
de cor, em preto s/ amarelo, verde e lilás, não denteadas. OM35, 37 e 32.

20.00

1933 F PRV 1899/1910 – Porte Franco. União dos Atiradores Civis Portugueses. Desenho de Manuel 
Pedro de Faria Luna e gravura de Domingos Alves do Rego. Prova individual de cor em bloco 
de cartolina medindo 56x48mm, nas cores ardósia e laranja, não denteada. MB e MR. OM1.

60.00

1934 PRV 1919 – Não emitidos. Escudo Nacional Monárquico. Litografados na Litografia Nacional do Por-
to. Lote composto por 3 quadras de provas de cor de 2 ½ em preto sépia, 10 reis, castanho, 35 
reis verde, cores aprovadas para as respetivas taxas, não denteadas, em papel liso, sem goma.

18.00

1935 PRV 1919 – Monarquia do Norte. NÃO EMITIDOS. MF ND 1/4. Lote composto por 6 quadras com 
provas de cor, não denteadas, em papel liso amarelado, sem goma: 2 ½ reis em preto-sépia, 
5 reis em preto, 10 reis em castanho, 35 reis em verde e 20 reis (duas quadras) uma em 
amarelo e outra a preto. MB e MR.

50.00



167

     Açores

1936 PRV 1923/24 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF196, 40c. Prova de 
cor em azul-escuro (cor aprovada para o valor), com margens muito largas, não denteada, 
em papel liso.

8.00

     Ultramar

1937 PRV África * Emissões gerais. 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a 
Índia. MF 1/8. Série completa em quadras, de provas, retiradas da folha do arquivo da casa 
impressora Waterlow & Sons, Ltd, com furos de segurança. B e R.

100.00

1938 PRV 1914 - Ceres. Lote composto por prova isolada de cor em verde-cinzento, não denteada, 
papel porcelana, sem impressão da taxa e legenda + par vertical de provas de cor em casta-
nho-claro, bordo de folha, não denteadas, em papel liso, sem impressão da taxa e legenda.

20.00

     Angola e Congo

1939 PRV 1886 – D. Luís I. Fita direita. Desenho de gravura de Frederico Augusto de Campos. MF18, 
25 reis. Prova de cor em violeta (cor aprovada) para o valor de 25 reis, em papel porcelana 
com impressão em relevo, canto superior direito de folha, gomada, não denteada. Exemplar 
sem defeitos assinaláveis, nem reparações. MB e MR.

30.00

1940 PRV 1886 – D. Luís I. Fita direita. Desenho de gravura de Frederico Augusto de Campos. MF18c, 
25 reis. Prova de cor em lilás (cor aprovada) para o valor de 25 reis, em papel porcelana com 
impressão em relevo, canto inferior direito de folha, gomada, não denteada. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. MB e MR.

30.00
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1941 F PRV 1886 – D. Luís I. Fita direita. Desenho de gravura de Frederico Augusto de Campos. MF20, 
50 reis. Prova de cor em azul (cor aprovada) para o valor de 50 reis, em papel porcelana com 
impressão em relevo, canto superior direito de folha, gomada, não denteada. Exemplar sem 
defeitos, nem reparações. MB e MR.

30.00

1942 F PRV 1886 – D. Luís I. Fita direita. Desenho de gravura de Frederico Augusto de Campos. MF21, 
100 reis. Prova de cor em castanho-amarelo (cor aprovada) para o valor de 100 reis, em 
papel porcelana com impressão em relevo, canto inferior esquerdo de folha, gomada, não 
denteada. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

30.00

1943 PRV 1913/15 – Ceres. Tira horizontal com três provas não denteadas do valor de ¼ c, em sépia-
-escuro, papel liso, impressas com largas margens, não denteadas, tidas como clandestinas. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

1944 F PRV CONGO. 1894 — D. Carlos I. JORNAES. MF1, 2 ½ reis. Prova de cunho com margens de luxo, a 
preto sobre cartão branco calandrado, não denteada. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

20.00

     Macau

1945 F PRV 1950/51 – Ano Santo. MF350, 50 avos. Prova de cor em vermelho, cor aprovada para este 
valor, não denteada, em papel liso médio, com margens de luxo. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, com boa cor.

30.00

1946 F PRV 1904 – Porteado. Emissão regular. Prova de cor em azul, sobre bloco de cartão calandrado 
com 46x16mm, não denteado, sem impressão da taxa e da legenda. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com boa cor.

40.00

     Moçambique

1947 F PRV 1876 – Coroa. MF5, 40 reis, azul. Prova de cor, não denteada, em papel liso médio, sem 
goma, na cor aprovada. Exemplar sem reparações com leve mancha. B e R.

10.00

1948 PRV 1922 – Ceres. Novas cores e valores. MF243, 60c. Par horizontal, bordo de folha, de provas 
de cor em azul-escuro, não denteada, em papel liso médio. Exemplar sem reparações, com 
leves manchas.

15.00

     Companhia do Niassa

1949 F PRV 1921/22 – Motivos diversos. MF125, 5E. Prova de cor em azul e preto (cores não aprovadas), 
denteada, com furo de segurança e sobrecarga WATERLOW & SONS LTD / SPECIMEN.

10.00

SELOS E CORRESPONDÊNCIAS
     Portugal

1950 F * Porteado. Selos fixos. Carta circulada de Aldeia Nova (17.07.61) para Lisboa (20.07.61), com 
trânsito por Beja (19.07.61) porteada em 40 reis, batido a preto, de acordo com a segunda 
tabela do Decreto de 4 de Maio de 1953 em vigor a partir de 01.07.53, para pagar o porte de 
uma carta circulada internamente com peso até 3 oitavas, desde que não franqueada com 
selos. Carimbo nominativo batido a preto “SERPA”.

40.00

1951 F CNT 1853 – D. Maria II. MF1, 5 reis castanho avermelhado, não denteado, papel liso médio, com 
duas margens de luxo, uma normal e outra curta em cinta de jornal “A Nação” circulada de 
Lisboa (07.06.54) para Viana do Castelo para pagar o porte correspondente ao de um perió-
dico com apenas uma folha. Selo com inutilização a pena. Exemplar raro.

500.00

1952 F 8 1853 – D. Maria II. MF1b, 5 reis, castanho-avermelhado, papel liso, médio, tipo II, com duas 
margens de luxo e duas normais, sobre pequeno fragmento, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “1 – 
LISBOA”, tipo 4.7.4. B. Valor de catálogo € 1.800.00.

200.00

1953 F 8 1853 – D. Maria II. MF1b, 5 reis, castanho-amarelo, papel liso, fino, não denteado. Exemplar usado, 
com 2 margens de luxo e 2 normais, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “52 – PORTO”. Valor de catálogo € 1.600.00.

250.00

1949194719461945194319421941
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1954 F 8 1853 – D. Maria II. MF1b, 5 reis, castanho-avermelhado, papel liso, médio, não denteado, 
tipo II. Exemplar usado, com duas margens de luxo e duas normais, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto 
“52 – PORTO”, tipo 4.7.4. B e R. Valor de catálogo € 1.600.00.

200.00

1955 F * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, tipo I, papel liso médio, em carta circulada de Santarém 
para Lisboa (25.07.53), obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma “136 – SANTARÉM) 
e nominativo do período pré-adesivo “SANTARÉM”. Carta circulada no 1.º mês de circulação 
dos selos adesivos de D. Maria II. Selo cortado à mão em dois lados, com margens de luxo.

20.00

1956 F 8 1853 – D. Maria II. MF2c, 25 reis, azul-claro, papel liso, médio, não denteado, tipo II, com margens 
de luxo equilibradas. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. B.

20.00

1957 F * 1853 – D. Maria II. MF2c, 25 reis, azul, papel liso, não denteado, tipo II, com margens de luxo 
e equilibradas, em carta circulada de Lisboa (23.09.54) para o Porto (24.09.54) para pagar o 
porte simples interno de uma carta com peso até 3 oitavas, obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma de Lisboa “1”, tipo 4.7.4 e carimbo oval datado do período pré-adesivo e em 
uso no correio marítimo doméstico. Carta provavelmente transportada pelo Vapor Português 
Cisne que saiu de Lisboa a 23.09.54 para o Porto. 

40.00

1958 F * 1853 – D. Maria II. MF2c, 25 reis, azul, papel liso, não denteado, tipo II, com margens muito curtas, 
duas delas cortando o quadro em carta circulada de Santa Combadão (19.10.54) para Coimbra, 
obliterado com carimbo numérico da 1.º reforma “98”, tipo 6.8.6 e nominativo “S. COMBADAO”.

25.00

1959 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul-claro e azul, papel liso, médio, não denteado, tipo I. Lote 
com dois selos usados, com margens de luxo e equilibradas, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, obliterado com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a azul “52 – PORTO”.

25.00

1960 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul-claro, tipo I e MF2b, 25 reis, azul, tipo II, papel liso, 
médio, não denteados. Lote com dois selos usados, um deles sobre pequeno fragmento, 
com margens de luxo e equilibradas, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a azul “52 – PORTO”, um do tipo 
6.8.6 e outro  do tipo 5.6.5. MB.

30.00

1961 F * 1853 – D. Maria II. MF2c, 25 reis, azul, papel liso médio, tipo II, com margens normais, 
com exceção margem esquerda recortada pelo quadro, em carta circulada de Carvalhal 
(09.05.54) para Vale de Remígio, para pagar o porte simples interno de uma carta com peso 
até 3 oitavas, obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma “101 – TONDELA”, tipo 5.10.5 
e nominativo “TONDELLA”, ambos batidos a preto.

35.00

1962 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis, verde, papel liso, médio, não denteado. Exemplar usado, 
com 2 margens de luxo e duas normais, sem reparações, com quadro aberto no bordo es-
querdo, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.800.00.

200.00

1963 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis, verde-amarelo, papel liso, médio, não denteado. Exemplar 
usado, com 3 margens de luxo e uma curta, sem reparações, com adelgaçamento no canto 
superior direito, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.800.00.

180.00

1964 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis verde, não denteado, papel liso médio. Exemplar usado, 
assinado no verso, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma batido a preto “1 – LISBOA”. Valor de catálogo € 1.800.00.

150.00
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1965 F 8 1853 – D. Maria II. MF3b, 50 reis, verde-azul, papel liso médio, com margens de luxo e equi-
libradas, sem reparações, com um ponto ligeiro adelgaçado, ligeiramente sujo, com boa cor 
e relevo. Valor de catálogo € 3.600.00.

300.00

1966 F R Reimpressões de 1863 * 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis, verde, papel liso, fino, não denteados. 
Bloco horizontal com 6 reimpressões (3x2), bordo direito de folha, novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 2.400.00.

500.00

1967 F PRV 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF5, 5 reis, castanho. Ensaio para a reimpressão de 
1885 do selo de 5 reis, feito com o cunho original (I), em papel espesso. Admite-se, que o 
estado do cunho, cansado, pela impressão dos selos originais, tendo sido considerado insa-
tisfatório nestes ensaios, abrindo-se novo cunho para as reimpressões de 1885. Impressão 
idêntico está referenciado na obra “Provas e Ensaios do Período Monárquico (Selos Por-
tugueses 1853-1910) do Dr. Claudino Pereira, certificado pelo Eng.º Armando Vieira como 
sendo do cunho V, mas que em nosso entender se trata do cunho I. MB e MR.

3.500.00

1968 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF5f, 5 reis, castanho-vermelho, papel liso, médio, não 
denteado. Exemplar usado, com duas margens de luxo e duas normais, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a 
preto “56 – BRAGA”, tipo 6.8.6. B e R. Valor de catálogo € 1.700.00.

200.00

1969 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF5f, 5 reis, castanho-vermelho, papel liso, médio, com 
margens normais a curtas. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 1.700.00.

150.00

1970 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF5h, 5 reis, castanho vermelho, papel liso, fino, não 
denteado, tipo VII “COM TRAÇO”, com duas margens de luxo e duas normais/curtas. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.800.00.

300.00

1971 F  1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis, verde-amarelo, papel liso, fino, não den-
teado, com 3 margens de luxo e uma margem larga. Exemplar novo, sem goma, sem repara-
ções e leve mancha no verso, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 450.00.

80.00

1972 F  1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis, verde-amarelo, papel liso fino, não den-
teado. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com um pequeno ponto de óxido, e com 
pequena parte do quadro aberta na margem inferior, com boa cor e relevo. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 450.00.

60.00

1973 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis, verde-amarelo, papel liso, fino, não den-
teado, canto inferior esquerdo de folha e as outras duas margens normais a curtas. Exemplar 
usado, sem reparações e leve óxido, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma, batido a preto “218 – VILA NOVA DE PORTIMÃO”, tipo 4.3.4.

35.00

1974 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis, lilás, papel liso, fino, não denteado, 
com 3 margens de luxo e uma curta. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a 
preto “215 – OLHÃO”, tipo 5.10.5. B e MR..

40.00

1975 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis, lilás, papel liso, fino, não denteado, com 
margens de luxo. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 175.00.

30.00

1976 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis, lilás, papel liso, médio. Par vertical com 
margens de luxo a curtas, usado, sem reparações, com moldura parcialmente “aberta” no 
bodo direito dos dois selos, obliterado com carimbo numérico da 1.º reforma, batido a preto 
“61 – GUIMARÃES”, tipo 3.5.3. Valor de catálogo € 525.00.

90.00

1977 F FRG 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis, lilás, papel liso, médio. Par horizontal em peque-
no fragmento, com três margens de luxo e uma normal, obliterado com carimbo numérico de pontos 
“52 – PORTO”. Exemplar sem reparações, com vestígios de óxido. Valor de catálogo € 525.00.

75.00

1978 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis, lilás, papel liso, fino, não denteado, com três 
margens de luxo e uma muito curta. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “86 – FARINHA PODRE”, tipo 4.3.4.

25.00

1979 F  1853/58 – D. Maria II + D. Pedro V. cabelos lisos. MF1/4 + MF 5, 7/9. Lote com 8 selos falsos 
de origem desconhecida, em papel branco, sem relevo.

30.00

1980 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10, 5 reis, papel liso, médio. Lote com dois 
exemplares usados, com margens de luxo e uma normal, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, um em castanho, tipo VIII, MF10o, obliterado com carimbo de pontos a preto 
“52 – PORTO” e outro em castanho-rosado, tipo II, MF10c, obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma, a preto “52 – PORTO”, tipo 4.6.4. MB. Valor de catálogo € 415.00.

50.00

1981 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10d, 5 reis, castanho-bistre, papel liso, médio, 
tipo II. Exemplar usado, com 3 margens de luxo e uma normal, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo de pontos a preto “52 – PORTO”.

25.00

1982 F () 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10g, 5 reis, castanho-escuro, tipo II, papel liso 
fino, não denteado. Exemplar novo com goma não original, sem reparações, com adelgaça-
mentos no canto inferior esquerdo, com boa cor e relevo, com duas margens normais e duas 
curtas. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 360.00.

50.00

1983 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10g, 5 reis, castanho-escuro, papel liso, médio, 
tipo II. Exemplar usado, com margens de luxo, provável canto de folha, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. 

20.00
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1984 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10r, 5 reis, tipo XI, castanho-escuro, papel liso, 
fino, não denteado, com 4 margens de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “112 – VISEU”, tipo 3.5.3. MB e R. Valor de catálogo € 260.00.

40.00

1985 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF7, 25 reis, azul, papel liso, médio, não denteado, tipo 
II (pérolas juntas), com margens de luxo e equilibradas. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. B.

20.00

1986 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, carmim-rosa, com margens muito 
curtas, afetando o quadro em carta circulada de Alenquer (05.08.58) para Lisboa (06.08.58), 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, a preto “6 – ALENQUER” e carimbo oval 
datado “5 – 8 / ALEMQUER”. Exemplar com manchas ligeiras.

15.00

1987 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, não denteado, 
tipo III. Exemplar com margens largas, em carta circulada de Braga (26.07.62) para o Porto 
(28.02.62), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “56 – BRAGA” e nominativo “BRA-
GA”, tipo 3.5.3, ambos batidos a preto. Exemplar muito bonito sem defeitos nem reparações.

20.00

1988 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, médio, tipo 
III, com duas margens de luxo e duas normais em carta circulada de Ponte de Lima para o 
Porto (26.02.59) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g. Carimbos 
numérico da 1.ª reforma “109”, tipo 4.3.4 e nominativo “PONTE / DE / LIMA”, batidos a preto.

30.00

1989 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13a, 25 reis, carmim, rosa, papel liso, médio, 
tipo IV, com margens muito curtas em carta circulada de Elvas para o Lisboa (22.08.58), obli-
terado com carimbo numérico da 1.ª reforma “165”, tipo 3.5.3 e nominativo “ELVAS”.

20.00

1990 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13b, 25 reis, carmim, rosa, papel liso, médio, tipo 
V, com 3 margens de luxo e uma curta em carta circulada de Braga para o Porto (18.04.59), 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “56”, tipo 3.5.3 e nominativo “BRAGA”.

15.00

1974197319721971

1995198519841983198219811980

1976

19791978197719751986

1970196919681967

1966

1989
19881987



172

1991 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13b, 25 reis, carmim, rosa, papel liso, médio, 
tipo V, com margens curtas/normais em carta circulada de Moura para o Lisboa (08.10.60), 
com trânsito por Beja (07.10.60), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “192”, tipo 
4.3.4 e nominativo “BEJA”.

20.00

1992 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13b, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, médio, 
tipo V, com margens curtas em carta circulada de Lamego para o Porto (03.10.59) para pagar 
o porte simples interno de uma carta com peso até 15g. Carimbos numérico da 1.ª reforma 
“121”, tipo 4.3.4 e nominativo “LAMEGO”, batidos a preto.

20.00

1993 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13c, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, médio, 
tipo VI, com duas margens de luxo e duas curtas em carta circulada de Elvas para Lisboa 
(16.12.61) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g. Carimbos 
numérico da 1.ª reforma “165”, tipo 3.5.3 e nominativo “ELVAS”, batidos a preto.

20.00

1994 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13d, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, médio, 
tipo VII, com margens de luxo, em carta circulada de Vila Nova de Portimão para o Porto 
(16.08.61) com trânsito por Faro (12.08.61) e Lisboa (14.08.61), obliterado com carimbo nu-
mérico da 1.ª reforma batido a preto “218”, tipo 4.3.4 e nominativo “PORTIMÃO”. MB.

25.00

1995 F 8 1862/694 – D. Luís I. MF15, 10 reis, amarelo-laranja, papel liso, médio. Exemplar usado, 
canto superior esquerdo de folha, com as restantes margens de luxo, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 85.00.

30.00

1996 F * 1862/64 – D. Luís I. Carta circulada do Porto (13.09.66) para Madrid / Espanha (17.09.66) com 
trânsito por Salamanca (16.09.66) com selo de 10 reis, amarelo laranja, MF15 e 25 reis, carmim-
-rosa, tipo V, MF16d, ambos com margens muito curtas, para pagar o porte simples (35 reis) de 
uma carta de Portugal para Espanha com peso até 10g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

180.00

1997 F * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, com 2 margens de luxo e 2 curtas, 
em carta circulada de Lisboa (08.06.63) para Paris (15.06.63) com trânsito por Elvas (09.06.63), 
Badajoz (??.06.63) Irun (13.06.63) e St. Jean de Luz (14.06.63), para pagar o porte territorial de 
uma carta com o peso até 15g. Porteada em França com 10c manuscrito a sépia e com o valor 
contabilístico de 2c também manuscrito a sépia a creditar aos correios espanhóis pelo trânsito ter-
ritorial. Exemplar bem conservado, sem defeitos nem reparações. Encaminhamento interessante.

40.00

1998 F * 1862/64 – D. Luís I. MF16c, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, tipo IV, com 3 margens de luxo 
e uma curta, em carta circulada de Lisboa (25.04.64) para Paris (30.04.64) com trânsito por 
St. Jean de Luz (30.04.64), para pagar o porte territorial de uma carta com o peso até 15g. 
Porteada em França com 15c. exemplar bem conservado, sem defeitos nem reparações.

35.00

1999 F * 1862/64 – D. Luís I. MF16c, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, tipo IV, com margens de luxo, em 
carta circulada de Lisboa (25.04.365 – interessante erro no datador) para o Porto (26.04.65) 
para pagar o porte interno simples de uma carta com peso até 15g. MB.

25.00

2000 F * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, carmim, rosa, papel liso, médio, com margens curtas em 
carta circulada de Faro (29.01.63) para o Lisboa, obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma “208 - FARO” tipo 3.5.3.

20.00

2001 F * 1862/64 – D. Luís I. Sobrescrito circulado de Lisboa (08.08.65) para Génova (15.08.65) com trânsito 
pela ambulância Susa -Torino (14.08.65) com selos de 50 reis, verde, MF17 e 100 reis, lilás, MF18a 
para pagar o porte simples de uma carta de Portugal para Itália com peso até 10g. Por o destina-
tário já não se encontrar no endereço da carta foi reexpedida de Génova (16.08.65) para Verres 
(17.08.65) com trânsito pela ambulância Génova-Torino (16.08.65) e marcada com o raro carimbo li-
near “RETRODATO”. Selos com as margens muito curtas e alguns defeitos no papel do sobrescrito.

150.00

2002 F  1862/64 – D. Luís I. MF18, 100 reis, papel liso, fino, não denteado. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com as margens normais 
equilibradas. Valor de catálogo € 1.600.00.

200.00

2003 F FRG 1862//64 – D. Luís I. MF18a, 100 reis. Lilás, papel liso médio, com “fenda na cercadura”. Tira 
horizontal de 3 selos, com duas margens de luxo e duas curtas, usada, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, obliterada com carimbo numérico de pontos “52 – PORTO”. MB e 
R. Valor de catálogo € 825.00.

100.00

2004 F * 1862/67 – D. Luís I + D. Luís I. Fita curva. Não denteados. Frente de carta circulada de Lisboa 
(06.05.67) para Badajoz com selo de 25 reis, rosa carmim, papel liso, tipo VII, MF16f, com 3 mar-
gens de luxo e uma normal + selo de 10 reis, amarelo com 3 margens de luxo e uma normal, MF20, 
para pagar o porte simples (35 reis) de uma carta de Portugal para Espanha com peso até 15g.

150.00

2005 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 reis, amarelo, papel liso, médio, com 
3 margens de luxo e uma normal. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “208 – FARO”, tipo não referenciado.

35.00

2006 F 8 1866/67 – D. Luís i. Fita curva. Não denteados. MF20, 10 reis, amarelo, papel liso, médio, não 
denteado. Exemplar usado, bordo de folha, com margens de luxo, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, obliterado com carimbo de pontos “1 – LISBOA”. Valor de catálogo € 265.00.

26.00

2007 F R Reimpressões de 1885. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF20, 10 reis, ama-
relo-laranja, papel liso, médio, não denteados. Quadra, nova, com margens de luxo, sem 
goma como emitidos, sem reparações, com diversos pontos de óxido na frente e verso, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 260.00

40.00

2008 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF23, 50 reis, verde, papel liso, médio. Exemplar 
usado, com margens de luxo, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “56 – BRAGA”, tipo 4.3.4. Valor de catálogo € 120.00,

25.00
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2009 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF24, 80 reis, laranja, papel liso, médio. 
Exemplar usado, com margens de luxo, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 120.00.

20.00

2010 F * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF24, 80 reis, laranja, papel liso, médio, com 
margens normais, em carta circulada de Lisboa (12.12.66) para Bordéus (15.12.66) para 
pagar o porte simples de cartas remetidas para França com peso até 15g. Marca de dia oval 
de Lisboa batida a preto “12 12 / LISBOA / 66”. MB e R. Valor de catálogo € 480.00.

100.00

2011 F * 1866/70 – D. Luís I. Fita curva, não denteados + D. Luís I. Fita curva, denteados. Carta cir-
culada de Lisboa (12.01.69) para Milão / Itália (18.01.69) com selos de 100 reis, lilás-malva, 
cunho Ia, MF25 e selo de 50 reis, verde, MF31, para pagar o porte simples de cartas remeti-
das para Itália com peso até 15g. B e R.

1.000.00

2012 F * 1866/70 – D. Luís I. Fita curva, não denteados + D. Luís I. Fita curva, denteados. Capa de carta 
circulada de Lisboa (18.08.69) para Nápoles / Itália (25.08.69) com selo de 100 reis, lilás-malva, não 
denteado, tipo I, com boas margens, MF25 + selo de 50 reis, verde, papel liso, denteado 12 ¾, MF31, 
para pagar o porte simples (150 reis) de uma carta de Portugal para Itália com peso até 10g. B.

95.00
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2013 F * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. Carta circulada de Lisboa (30.05.68) para 
Londres (03.06.68), via França, com selo de 120 reis, azul, MF26, com 3 margens de luxo 
e uma curta, para pagar o porte simples (120 reis) de uma carta de Portugal para Inglaterra 
com peso até 10g. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB

150.00

2014 F R Reimpressões de 1885 * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF 19/26. Série 
completa (com exceção reimpressão de 240 reis) de reimpressões de 1885, nova, sem goma 
como emitidas, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, e com as margens lar-
gas maioritariamente. Valor de catálogo € 520.00.

100.00

2015 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF 19/26. Série completa usada, com mar-
gens normais a largas, sem defeitos assinaláveis nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 992.00.

160.00

2016 F * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. Carta circulada de Lisboa (23.12.68) para Nápoles 
(30.12.68), por via terrestre, com trânsito pela ambulância ferroviária Da Susa a Torino (29.12.68), 
franquiada com selos de 50 reis, verde, papel liso, MF23, com 3 boas margens e uma curta e 
selo de 100 reis, lilás-malva, papel liso, tipo Ia, MF26a, para pagar o porte simples de uma carta 
de Portugal para Itália, com peso até 10g. Selos com boas margens e com ligeiro óxido em duas 
margens do selo de 100 reis e com o nome do destinatário cortado a tesoura.

125.00

2017 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF 19/26. Série completa, usada, com mar-
gens de luxo na generalidade, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Excelente quali-
dade. Valor de catálogo € 992.00.

200.00

2018 F FRG 1867/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. Fragmento de carta circulada de Coimbra 
(04.09.70) para a Prússia com selos de 20 reis, bistre, MF29 + selo de 120 reis, azul, MF34, 
ambos em papel liso, denteado 12 ¾, obliterados com carimbos numéricos da 2.ª reforma, 
bem batidos a preto “78 – COIMBRA”. MB.

50.00

2019 F  1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30d, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, médio, 
denteado 12 ¾, cunho V. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, 
com alguns leves pontos de óxido e denteado ligeiramente curto no bordo direito do 2.º selo, 
com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 3.040.00.

850.00

2020 * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. MF30, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 
¾ no verso de carta circulada de Chaves (18.12.68) para o Porto (20.12.68), para pagar o porte 
simples interno de uma carta com peso até 15g. Carimbo numérico da 1.ª reforma batido a preto 
“180 – CHAVES”, tipo 4.3.4. Selo sem denteado em duas margens (corte a tesoura).

20.00

2021 F FRG 1866/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. MF30i, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, médio, tipo 
X. Onze selos (duas tiras de 4 selos + uma tira de três selos, no verso de grande fragmento de 
sobrescrito de grandes dimensões remetido de Alcoentre para Lisboa (22.06.70) obliterados com 
carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “3 – ALCOENTRE”, para pagar o 11.º porte inter-
no de uma carta com o peso até 90g (25 reis pelo primeiro porte com peso até 15g + 25 reis por 
cada 7 ½ g ou fração a mais). Cumprindo o regulamento, a marca foi batida tantas vezes quantos 
os portes na frente da correspondência. Exemplar muito raro sem defeitos nem reparações.

500.00

2022 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, médio, 
denteado 12 ¾, em sobrescrito circulado de Barcelos /18.06.68) para o Porto (19.06.68), 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “103 – BARCELOS”, tipo 
4.3.4 e nominativo a preto “BARCELLOS”. Foi porteado em 100 reis por excesso de peso, 
manuscrito a sépia “Exço 100”, correspondente à falta de franquia de 2 portes. B e R.

60.00

2023 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF31, 50 reis, verde-claro, papel liso, médio, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor 
de catálogo € 195.00.

24.00

2024 F * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF32, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 12 
¾, em carta circulada de Lisboa (18.01.70) para Paris, com trânsito por St. Jean de Luz 
(22.01.70), para pagar o porte simples de cartas circuladas para França com peso até 15g. 

130.00

2025 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. Carta circulada de Lisboa (14.10.69) para Génova 
(20.10.69) com selo de 50 reis, verde, MF31 + 100 reis, lilás-malva, tipo Ia, MF33a, ambos 
em papel liso, denteado 12 ¾, para pagar o porte simples (150 reis) de uma carta de Portugal 
para Itália com peso até 10g. Selos com vestígios de óxido no denteado.

280.00

2026 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. Carta circulada do Porto (14.02.71) para a Hamburgo / 
Alemanha (25.02.71) com trânsito por Lisboa (15.02.71) com selos de 20 reis, bistre, MF29 + selo 
de 120 reis, azul, MF34, ambos em papel liso, denteado 12 ¾, obliterados com carimbos numéri-
cos da 2.ª reforma, bem batidos a preto “46 – PORTO”, para pagar o porte simples de uma carta 
de Portugal para a Alemanha com peso até 10g. Selo de 20 reis sem defeito e selo de 120 reis 
com falta parcial do denteado do bordo direito e total do bordo superior. B e MR.

500.00

2027 F R Reimpressões de 1885 * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF35, 240 reis. Reim-
pressão de 1885, nova, em papel liso, branco e espesso e em denteado 12 ¾. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. MR. Valor de catálogo € 285.00.

55.00

2028 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36n, 5 reis, preto, papel liso, médio, denteado 13 ½. Tira 
horizontal com 3 selos novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.250.00.

390.00

2029 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37, 10 reis, amarelo-laranja, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo I. Bloco horizontal com 8 selos (4x2), novo, com goma original, sem charneira em 5 selos 
e com charneira em dois selos e muito leve sinal de charneira em outro selo, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Excelente qualidade. Valor de catálogo € 1.855.00.

750.00
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2030 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37c, 10 reis, amarelo, papel liso, médio, denteado 13 ½. 
Quadra nova, com goma original sem charneira em 3 selos e com leve charneira no 1.º selo, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.965.00.

480.00

2031 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37e, 10 reis, amarelo, papel liso, denteado 14. Exemplar 
usado, sem reparações, com um dente curto, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 540.00.

100.00

2032 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39d, 20 reis, bistre esverdeado, papel liso, médio, dentea-
do 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com vestígios de óxido, com DUPLA IMPRES-
SÃO DO RELEVO. Não catalogado.

380.00

2033 F FRG 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39e, 20 reis, bistre, papel liso, médio, denteado 13 ½, 
cunho II em fragmento de folha de papel selado com CTO de 30 reis, obliterado com carimbo 
numérico da 2.ª reforma, batido a preto “140 – MANGUALDE”.

150.00
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2034 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada do Porto (09.06.74) para Schwerin / Prússia 
com selos de 10 reis, amarelo, papel liso, tipo I, MF37 e 50 reis, verde, papel liso, tipo I, MF41 
(selos com os denteados aparados à tesoura)

50.00

2035 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em 
carta circulada de Évora para Lisboa (16.11.77), obliterado com carimbo numérico da 2.ª 
reforma, batido a preto “197” e nominativo “EVORA”.

10.00

2036 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾ em 
carta circulada de Famalicão (19.02.73) para o Porto (20.02.73), obliterada com carimbo 
numérico da 2.ª reforma “76 – FAMALICÃO”.

15.00

2037 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾ em 
carta circulada de Pinhel para o Porto (17.08.74), obliterada com carimbo numérico da 2.ª 
reforma “148 – PINHEL” e nominativo “D DO C. / DE / PINHEL”. B e R..

15.00

2038 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em 
carta circulada da Arcos de Valdevez para o Porto (20.06.73), obliterado com carimbo nu-
mérico da 2.ª reforma, batido a preto “48” e nominativo “ARCOS”. Selo com um canto curto.

15.00

2039 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em 
carta circulada de Lagoa para Lisboa (02.08.74) com trânsito por Faro (01.08.74), obliterado 
com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “213” e nominativo “LAGOA”.

20.00

2040 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em 
carta circulada de Cabeceiras de Basto para o Porto (27.08.74), obliterado com carimbo nu-
mérico da 2.ª reforma, batido a preto “51” e nominativo “CABECEIRAS”.

20.00

2041 * 1870/74 – D. Luís I. Fita direita. MF40al, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 14, tipo 
VII, em carta circulada de Braga (18.06.74) para Monção para pagar o porte simples interno 
de uma carta com peso até 15g. Selo sem denteado superior e denteado do bordo direito 
curto (corte do selo a tesoura). MR. Valor de catálogo € 240.00.

30.00

2042 * 1870/74 – D. Luís I. Fita direita. MF40ao, 40 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 14, tipo 
XVI, em carta circulada de Chaves (13.06.74) para o Porto (15.06.74), para pagar o porte 
interno simples de uma carta com peso até 10g. Selo sem reparações, com alguns dentes 
curtos, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “111 – CHAVES”. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

70.00

2043 F 8 1870/75 – D. Luís I. Fita direita. MF42e, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 14, tipo I. Exemplar 
usado, sem reparações, com um dente curto, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.600.00.

150.00

2044 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, em 
sobrescrito circulado de Lisboa (08.01.75) para Bordéus, com trânsito por St. Jean de Luz 
(13.01.75), para pagar o porte simples de uma carta remetida de Portugal para França com 
peso até 15g.

35.00

2045 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 reis laranja, tipo I, papel liso, denteado 12 ¾. Dois 
selos em sobrescrito circulado de Lisboa (25.03.74) para Paris com trânsito por St. Jean de 
Luz (02.04.74), perfazendo o porte de 160 reis para pagar o 2.º porte do correio ordinário 
para cartas remetidas para França com o peso de 11 a 20g. Exemplar sem reparações nem 
defeitos.

40.00

2046 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, cunho I, em 
carta circulada de Lisboa (09.11.74) para Paris, com trânsito por St. Jean de Luz (17.11.74), 
para pagar o porte simples de cartas circuladas para França com peso até 15g. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

60.00

2047 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43c, 100 reis, lilás-claro, papel liso, denteado 14, cunho I. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.600.00.

340.00

2048 * 1870/76 – D. Luís I. Fiat direita. MF44, 120 reis, azul, papel liso, médio, denteado 12 ¾, em 
sobrescrito circulado de Santo Tirso (16.11.76) para o Rio de Janeiro (11.12.76) com trânsito 
por Lisboa (18.11.76), obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “70”, 
para pagar o porte simples de uma carta para o Brasil com peso até 10 gramas, transportada 
pelos paquetes transatlânticos subsidiados. Porte brasileiro de 80 reis batido a preto.

460.00

2049 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF46, 240 reis, lilás-claro, papel liso, denteado 12 ¾. Exem-
plar usado, sem reparações, com um dente ligeiramente curto, com boa cor e relevo, com 
obliteração numérica da 2.ª reforma “46” batida a preto. Valor de catálogo € 1.600.00.

160.00

2050 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF46, lilás-claro, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.600.00.

120.00

2051 F * 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50b, 50 reis, azul, papel liso, denteado 13 
½, tipo I, em carta circulada de Coimbra (20.12.80) para o Porto (22.12.80), para pagar o 2.º 
porte interno (50 reis) de uma carta com peso entre 16 e 30g. Selo sem reparações, sem o 
denteado do bordo superior e bordo esquerdo.

35.00

2052 F * 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF54a, 25 reis, cinzento, papel liso, denteado 13 ½. Par 
horizontal em sobrescrito circulado de Lisboa (17.04.86) para Faro (18.04.86), para pagar 
o 2.º porte interno (50 reis) de uma carta com peso entre 16 e 30g. Selos sem defeitos nem 
reparações, com boa cor.

70.00

2053 F  1882/83 – D. Luís I. De frente. MF57, 25 reis, castanho, papel liso, denteado 11 ¼, imperfeito. 
Par vertical, sem goma, sem defeitos nem reparações. Falso “PERA DE SATANÁS” de auto-
ria do falsificador Alfredo Alves Martins.

20.00
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2054 F  1882/83 – D. Luís I. De frente. MF57, 25 reis, castanho, papel liso, denteado 13 ¼, imperfeito. 
Par vertical, sem goma, sem defeitos nem reparações. Falso “PERA DE SATANÁS” de auto-
ria do falsificador Alfredo Alves Martins. Raro neste denteado.

40.00

2055 F  1882/83 – D. Luís I. De frente. MF57, 25 reis, castanho, papel liso, denteado 11 ¼, imperfeito. Bloco 
com 6 selos (3x2), fundo de folha, sem goma, sem defeitos nem reparações, NÃO DENTEADO NA 
VERTICAL. Falso “PERA DE SATANÁS” de autoria do falsificador Alfredo Alves Martins.

60.00

2056 F FRG 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF64, 500 reis, preto, papel porcelana, dentea-
do 12 ¾. Exemplar usado, sobre pequeno fragmento, obliterado com carimbo circular datado 
do Funchal, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 540.00.

100.00

2057 F 8 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF64, 500 reis, preto, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 540.00.

40.00

2058 F 8 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF64, 500 reis, preto, papel porcelana. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e em DENTEADO 11 ¾ x 12, tido 
como clandestinamente perfurados em linha, fora da Casa da Moeda. B e MR.

100.00
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2059 F 8 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF65 + MF65a, 500 reis violeta, papel porce-
lana. Lote composto por dois exemplares em denteado 12 ¾ e um exemplar em denteado 13 
½, usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 994.00.

100.00

2060 F  1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF66b, 20 reis, carmim-rosa, papel 
porcelana, denteado 13 ½ + MF67a, 1000 reis, preto, papel liso, denteado 13 ½. Exemplares 
sem goma, sem reparações, com denteado irregular o selo de 20 reis, com boa cor. Valor de 
catálogo € 495.00.

50.00

2061 PI 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF68, 5 reis, laranja, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Três exemplares em bilhete-postal circulado de Évora (30.10.93) para a Dinamarca 
(05.11.93). B.

15.00

2062 F * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF71, 50 reis, ultramar, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Três selos em sobrescrito circulado registado de Lisboa (05.12.93) para Colchester 
(09.12.93), com trânsito por Londres (08.12.93) para pagar: 100 reis pelo 2.º porte de uma 
carta de Portugal para Inglaterra com peso entre 16 e 30g + 50 reis pelo prémio de registo. B.

20.00

2063 F () 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 68/79. Série completa, nova, com goma não ori-
ginal na maioria dos selos, um deles sem goma, com ligeiros defeitos no denteado de dois 
selos. Lote a ver. Valor de catálogo € 800.00.

80.00

2064 F * 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. Sobrescrito circulado registado de Lisboa 
(29.03.94) para Hanover / Alemanha (02.04.94) com selos de 15 reis, castanho, denteado 
12 ¾, papel liso, sobrecarga (c), tipo I, MF84d +  80 reis, amarelo-laranja, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, sobrecarga (c), tipo I, MF88 + 25 reis, lilás-rosa, papel porcelana, denteado 
11 ¾, sobrecarga (d), MF92, para pagar: 50 reis pelo prémio simples de uma carta remetida 
de Portugal para a Alemanha com peso até 15g + 50 reis pelo prémio de registo + 20 reis de 
taxa de última hora (provavelmente por erro pois só a partir de 1902 a taxa de ultima hora 
passou a ser paga por meio de selos). Exemplar sem defeitos nem reparações.

180.00

2065 F * 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. MF92, 25 reis, lilás-rosa, papel porcelana, den-
teado 11 ¾, sobrecarga (d) em carta circulada de Lisboa (22.08.93) para Pavone Canalese / Itália 
(26.08.93). Insuficientemente franquiada em 25 reis, foi porteada com o dobro do porte em falta 
com dois selos de 5c e 20c, Yv TT5 e TT23. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

190.00

2066 F /() 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. MF 80/97. Série completa, nova, mista 
com selos com goma original e goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo como () € 1.520.00.

175.00

2067  1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. MF 98/110. Série completa, 
nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 2.600.00.

350.00

2068 F * 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF117, 50 reis, azul e castanho, em sobres-
crito circulado de Lisboa (14.06.95) para o Rio de Janeiro (01.07.95), para pagar o porte simples 
de uma carta de Portugal para o Brasil com peso até 15g. Selo com um canto cureto. B e R.

35.00

2069 F * 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF122, 200 reis, azul e bistre, papel 
pontinhado em losangos, em sobrescrito circulado no Porto (13.06.95), primeiro dia de circu-
lação. Exemplar sem defeitos nem reparações com boa cor e com a burilagem muito nítida. 
Valor de catálogo € 880.00.

200.00

2070 F * 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF123, 300 reis, ardósia e bistre, papel 
pontinhado em losangos, em sobrescrito circulado no Porto (13.06.95), primeiro dia de circu-
lação. Exemplar sem defeitos nem reparações com boa cor e com a burilagem muito nítida. 
Valor de catálogo € 1.060.00.

250.00

2071 F * 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF124, 500 reis, castanho e verde, 
papel pontinhado em losangos, em sobrescrito circulado no Porto (13.06.95), primeiro dia de 
circulação. Exemplar sem defeitos nem reparações com boa cor e com a burilagem muito 
nítida. Valor de catálogo € 2.280.00.

350.00

2072 F * 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF125, 1000 reis, violeta e verde, papel 
pontinhado em losangos, em sobrescrito circulado registado no Porto (30.06.95), último dia 
de circulação. Exemplar sem defeitos nem reparações com boa cor e com a burilagem muito 
nítida. Valor de catálogo € 2.920.00.

450.00

2073 F () 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF 111/125. Série completa, nova, com 
goma não original, sem reparações, com vestígios de óxido em alguns selos e canto curto no 
selo de 150 reis. Valor de catálogo € 2.700.00.

200.00

2074 F  1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF128, 10 reis, verde-amarelo, papel levemente pon-
tinhado, denteado 11 ¾. Quadra, nova, com goma original e charneira nos 4 selos, sem 
defeitos nem reparações, com dois selos da borda esquerda com o VALOR DESLOCADO, e 
os dois selos da direita com o VALOR OMISSO.

26.00

2075 F * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF135, 100 reis, azul s/ azul, papel levemente pontinha-
do, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado registado de Viseu (12.03.97) para a Alemanha 
(16.03.97) com trânsito pela ambulância ferroviária A. BEIRA ALTA I (13.03.97) e pela ambulância 
ferroviária alemã KOLN – VERVIERS (15.03.97). Etiqueta de registo de recurso de Viseu (rara).

90.00

2076 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Sobrescrito de grandes dimensões circulado registado de Lis-
boa (07.09.00) para Paris / França, com selos de 10, 15, 20, 25, 50, 75, 80 e 100 reis, MF 128/135, 
obliterados com carimbo batido a preto “RECEBIDA DEPOIS DAS 6 HORAS / LISBOA (CENTRAL).

50.00
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2077 F 8 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF151, 25 reis, 
verde-amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, 
sem goma, com boa cor SEM PERFURAÇÃO PARCIAL NO SELO, resultante do canto in-
ferior esquerdo da folha dobrado, com corte de guilhotina reparado com charneira. B e R.

25.00

2078 F 8 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF151, 25 reis, 
verde-amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com pronunciado “PLIÉ” vertical com 3mm de 
espessura. B e MR.

25.00

2079 F * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 148/155. 
Série completa em carta circulada registada de Lisboa (17.04.98) para Bitsch / Alemanha 
(21.04.98). Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conservada.

100.00

2080 * 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA”. MF 170/183. Série completa em sobres-
crito de grandes dimensões, circulado registado de Lisboa (12.11.10) para Viena /Áustria. 
Exemplar sem defeitos , nem reparações.

40.00

2081 F PI 1910/11 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” e “ASSISTÊNCIA” + 4.º Centenário da Des-
coberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA sobre selos de porteado 
do Continente. Postal ilustrado alusivo à implantação da República, circulado em Lisboa (05.10.91) 
com selo de 10 reis, MF193 e de 10 reis do imposto postal, devido na data, MF IP1, obliterados 
com carimbo batido a preto “CORREIO / 5 – OUT – 911 / CORTEJO / ALEGORICO / LISBOA”. R.

25.00

2082 F  1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLI-
CA, sobre selos de Porteado do Continente. MF197, 500 s/ 100 reis carmim s/ rosa. Exemplar com 
goma original sem charneira com aflorações de óxido no verso. Valor de catálogo € 1.400,00.

100.00

2083 8 1919 – Cupão-Resposta como meio de aquisição da franquia de resposta a uma carta re-
metida no valor de 6 centavos, obliterado com carimbo oval de Lisboa. Os cupões-resposta 
poderiam ser usados em qualquer país que tivessem aderido ao acordo.

25.00

2084 F  1912 – Ceres. MF206, ¼ c, sépia, papel porcelana, denteado 15x14. Quadra, bordo de folha, 
com goma original sem charneira, sem reparações, com um selo com um ponto de óxido. 
Valor de catálogo € 260.00.

25.00
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2085 * 1912 – Ceres. MF207b, ½ c, preto, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Par vertical 
em sobrescrito circulado de Lisboa (17.10.17) para o Cairo (20.11.17), reexpedido sucessi-
vamente para Try (08.12.17), Heliopolis (10.12.17), Cairo (10.12.17) e Port-Said (11.12.17). 
Insuficientemente franquiado foi porteado no Cairo com selo de 2m. Censura por carimbo a 
violeta de Lisboa e carimbo a verde-azul do Cairo.

75.00

2086 * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado do Porto (12.07.17) para a Suíça (21.07.17), com selos 
de 1C, verde-escuro, MF208c e 2 selos de 2C, carmim MF210a, todos em papel pontinhado, 
denteado 15x14, para pagar o porte simples de cartas remetidas para o estrageiro com o 
peso até 20g, incluindo ainda vinheta de 1C da “Junta Patriótica do Norte”. Carimbo e cinta 
da censura portuguesa e cinta da censura francesa. B e R.

25.00

2087 F PI 1914 – Ceres. MF210, 2c, carmim, papel porcelana, denteado 15x14 em bilhete-postal da-
tado de 07.03.1913, circulado por diversos países à volta do mundo com início em Elterlein 
/ Alemanha (08.04.13) passando por Nepomuceno / Brasil (04.06.13), Melbourne / Austrália 
(21.06.13), Porto / Portugal (14.08.13) e Shangai (16.09.13). B e R.

150.00

2088 PI 1912 — Ceres + marcas marítimas de denominação de origem. Postal ilustrado circulado de 
Leixões para Londres com selo de 2c carmim, papel porcelana, denteado 15x14, Mf210, obli-
terado com marca marítima de denominação de origem “PAQUEBOT” de Leixões. MB e MR.

20.00

2089 / 1912 – Ceres. MF210, 2c, carmim, papel porcelana, denteado 15x14. Bloco horizontal com 
10 selos, bordo de folha, com goma original, dos quais 5 sem charneira e 5 com sinal de 
charneira. B e R. Valor de catálogo € 750.00.

75.00

2090 * 1912 — Ceres. Sobrescrito circulado registado de Messejana (11.05.15) para Coimbra (12.05.15) 
com tira horizontal de 3 selos de 2 ½ c violeta claro, papel porcelana, denteado 15x14, MF211, no 
total de 7 ½ c, correspondente a: 2 ½ c pelo 1.º porte para cartas internas com peso até 20g e 5c pelo 
prémio de registo. Marca de registo manuscrita. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

2091 * 1912 — Ceres. Sobrescrito circulado do Porto (14.11.17) para a Suíça (06.12.17) com dois selos de 
2 ½ c violeta, denteado 15x14, papel pontinhado, Mf211c. Insuficientemente franquiado foi porteado 
pelo porte em falta com selo de 20c. Censurado com cintas da censura de Portugal e França.

30.00

2092 * 1912 — Ceres. Sobrescrito circulado do Funchal (27.11.17) para Lausanne / Suíça com selos 
de 2 ½ c MF211c e 5c MF212c, papel pontinhado, denteado 15x14, perfazendo o 1.º porte 
para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso até 20g. Carimbo de censura oval ba-
tido a violeta “CENSURA / 27. NOV. 1917 / FUNCHAL — MADEIRA” e cinta de censura em 
papel creme “ABERTO PELA / CENSURA”.

20.00

2093 * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (16.09.14) para Berna / Alemanha 
(26.09.14) com selos de 1c, verde-escuro, MF208, 2c, carmim, MF210 e par de 5$00, azul-
-escuro, MF212, todos os selos em papel porcelana, denteado 15x14, para pagar: 5c pelo 1.º 
porte + 3c pelo 2.º porte de cartas circuladas para o estrageiro, com o peso entre 21 e 40g + 
5c, pelo prémio de registo. MB e R.

60.00

2094  1912 – Ceres. MF214, 8c, ardósia, papel porcelana, denteado 15x14. Tira horizontal com 3 
selos, bordo de folha, sem goma, sem defeitos nem reparações, APENAS DENTEADO NO 
BORDO SUPERIOR, faltando o denteado vertical e o horizontal do bordo inferior. MR.

75.00

2095  1912 – Ceres. MF214, 8c, ardósia, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal, bordo 
de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Exemplar de luxo. 
Valor de catálogo € 960.00.

75.00

2096 * 1912 — Ceres. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (26.04.13) para Viena / Áustria 
com selos de 2c carmim MF210 e 8c ardósia, MF214, ambos em papel porcelana, denteado 
15x14, perfazendo o porte de 10c correspondente a: 5c pelo 1.º porte para cartas remetidas 
para o estrangeiro com peso até 20g e 5c pelo prémio de registo. MB.

30.00

2097 * 1912/20 – Ceres + Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Viseu (31.08.21) 
para Santarém (01.09.21) com selo de 8c, cinzento-ardósia, papel acetinado, denteado 12x11 
½, com o DENTEADO DESLOCADO, MF214c + selo de 2c, laranja, papel liso, espesso, den-
teado 15x14, MF223b para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 20g. 

25.00

2098  1912 – Ceres. MF215, 10c, tijolo, papel porcelana, denteado 15x14. Lote com dois pares hori-
zontais, em tonalidades diferentes, com goma original e charneira. Valor de catálogo € 1.040.00.

100.00

2099  1912 – Ceres. MF216, 15c, lilás-vermelho, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal, 
bordo de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 1.600.00.

150.00

2100 FRG 1912 – Ceres. Fragmento de modelo 218 dos serviços Postais do Porto (29.07.14), para 
uma ordem de pagamento de numerário, no montante provável de 550$00, com selos de ½ 
c, preto, MF207, 10c, tijolo, MF215 e 3 selos de 15c, lilás-vermelho, MF216, todos em papel 
porcelana, denteado 15x14. Porte de 55 ½ c para pagar: ½ c pelo custo do impresso + 55c 
pela 55.ª fração de 10$00, a 1c por fração de 10$00.

100.00

2101  1912 – Ceres. MF217, 20c, chocolate s/ verde, papel porcelana colorido espesso, denteado 
15x14. Bloco horizontal com 10 selos (5x2), com goma original sem charneira, sem reparações, 
com alguns defeitos na goma, e muito ligeiros pontos de óxido. Valor de catálogo € 700.00.

50.00

2102 * 1912 — Ceres. Valor declarado de 1.610$00, com o peso de 75g, remetido do Fundão (15.06.16) 
para o Porto (16.06.16) com selos de 2 c carmim Mf210, 5c azul escuro, Mf212, 2x30c castanho 
s/ rosa, Mf218 e 50c laranja s/ salmão, Mf219, papel porcelana, denteado 15x14, perfazendo o 
porte de 1$17, estando em falta o porte de 60c (selos perdidos) num total de 1$77 correspondente 
a: 10 c pelo 4.º porte do correio ordinário para cartas remetidas internamente com o peso de 61 a 
80g + 5c pelo prémio de registo e 1$62 pela 81.ª fração do valor declarado (2c por cada fração de 
20$00). Exemplar com selos perdidos sem reparações. MB e MR.

50.00



181

2103  1912 – Ceres. MF220, 1E, verde s/ azul, papel porcelana colorido espesso, denteado 15x14. 
Bloco horizontal com 8 selos (4x2) com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 570.00.

60.00

2104 FRG 1912 – Ceres. Fragmento de modelo 218 dos serviços Postais do Braga, para uma ordem 
de pagamento de numerário, no montante provável de 1.200$00, com selos de ½ c, preto, 
MF207, 20c, castanho s/ verde, MF217 e selo de 1E, verde s/ azul, MF220, todos em papel 
porcelana, denteado 15x14. Porte de 1$20,5 para pagar: ½ c pelo custo do impresso + 1$20c 
pela 120.ª fração de 10$00, a 1c por fração de 10$00.

75.00

2105  1912 – Ceres. MF206/220. Série completa + 5 selos com tonalidades de cor, nova, com goma 
original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Lote com muito boa 
qualidade. Valor de catálogo € 1.675.00.

450.00

2106 /8 1917/29 – Ceres. Lote com 9 selos de diversas taxas, com diversas variedades de cliché, 
incluindo “4 GROSSO” em denteado 12x11 ½, com defeito num canto e “1C * CQRREIO”, em 
denteado 12x11 ½. Bom valor de catálogo.

40.00

2107 F  1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF221f, 1c, castanho, PAPEL PARAFINADO, denteado 
12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. B e R. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 45.00.

20.00

2108 P/* 1917/26 – Ceres. Novas cores e valores + Ceres. Emissão Londres. Lote composto por so-
brescrito circulado de Lisboa (23.12.19) para Berna (30.12.19) com dois selos de 2c, amare-
lo, papel pontinhado, denteado 15x14, MF223. Dirigido à Posta Restante pagou pelo serviço 
à chegada 20c + postal ilustrado circulado de Lisboa (16.10.28) para Setúbal com selo de 
25c, cinzento, MF404 para pagar o porte interno de um bilhete-postal simples. Como utilizou 
zonas não autorizadas para correspondência foi considerado como carta e porteado em 30c 
(dobro do porte em falta 40c – 25c = 15c x 2 = 30c).

20.00

2109 F 8 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF226b, 4c, verde-claro, papel espesso, denteado 
15x14. Exemplar usado, sem reparações, com o denteado farpeado, normal nestes selos, 
com boa cor e variedade de cliché “4 GROSSO”. Valor de catálogo € 380.00.

50.00

2110 F 8 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF226e, 4c, verde, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e variedade de cliché “4 GROS-
SO”. Valor de catálogo € 250.00.

40.00

2111 F 8 1917/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Mf233a, 20c castanho s/ salmão, papel porcelana 
colorido, denteado 12x11 ½. Par horizontal usado, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 400.00.

60.00
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2112 F FRG 1917/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Mf233a, 20c castanho s/ salmão, papel porcelana 
colorido, denteado 12x11 ½. Par horizontal sobre fragmento, obliterado com carimbo de Lis-
boa (20.02.20). MB e MR.

100.00

2113  1917/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Mf234, 30c castanho s/ amarelo, papel porcelana 
colorido, denteado 15x14. Bloco com 50 selos (meia folha) com goma original sem sinal de 
charneira, sem defeitos nem reparações com variedades de cliché MM II e MM VIII entre 
outras. Bom lote para estudo de variedades. Valor de catálogo € 2.200,00.

150.00

2114 F  1923 – Ceres. Novas taxas e cores. MF252a, 5c, sépia, PAPEL PARAFINADO, denteado 
12x11 ½. Exemplar novo, bordo de folha, com goma original e sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. B e R. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 70.00.

32.00

2115 F  1923 – Ceres. Novas taxas e cores. MF253b, 15c, preto, PAPEL PARAFINADO, denteado 
12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. B e R. Certificado de peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 70.00.

32.00

2116 F  1924/26 – Ceres. Novas taxas e cores. MF276a, 2c, amarelo, PAPEL AVERGOADO, dentea-
do 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. B e R. Certificado de peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 130.00.

55.00

2117 F  1924/26 – Ceres. Novas taxas e cores. MF277a, 6c, castanho, PAPEL PARAFINADO, denteado 
12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. B e R. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 70.00.

28.00

2118 F  1924/26 – Ceres. Novas taxas e cores. MF278a, 8c, laranja, PAPEL PARAFINADO, denteado 
12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. B e R. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 70.00.

32.00

2119 CNT 1924/26 – Ceres. MF282, 32c verde-escuro, papel liso, denteado 12x11 ½. Exemplar em 
cinta de periódico circulado de Lisboa (02.06.26) para Demerara, para pagar o porte de im-
pressos remetidos para o estrangeiro com peso até 50g. B e MR.

100.00

2120 F  1924/26 – Ceres. Novas taxas e cores. MF283b, 40c, castanho-escuro, PAPEL PARAFINA-
DO, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. B e R. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 70.00.

32.00

2121  1926 – Independência de Portugal * 1.ª emissão. MF 361/381. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 290.00.

35.00

2122 F * 1926 – Ceres. Emissão de Londres. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (24.06.27) 
para Barcelona (27.06.27) com selos de 2c (2), 3c, 4c, 5c, 6c, 10c, 16c e 32c, MF396/401, 
406 e 405, no total de 80c, para pagar o porte simples de uma carta de Portugal para Espa-
nha com peso até 20g (40c) + prémio de registo (40c). B e R.

25.00

2123 F * 1926 – Ceres. Emissão de Londres. Sobrescrito circulado registado do Porto (20.12.26) para Nu-
remberga / Alemanha (24.12.26) com selos de 40c, 50c, 1$00 e 1$60, MF406, 408, 412 e 414. MB

25.00

2124 F * 1926 – Ceres. Emissão Londres. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (07.07.27) para 
a Áustria (12.07.27) com selos de 16c, azul, MF403 e 3$20, verde-oliva, MF416, ambos em 
papel pontinhado vertical, denteado 13 ½. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

40.00

2125 PM 1927 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. MF434, 4$50 bistre (Dr. João Pinto Ribeiro). 
Exemplar em postal ilustrado concordante, emitido pela SHIP, obliterados com marca de dia 
de Amarante (29.11.27). MB e MR.

50.00

2126 F  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF452, 4c s/ 30c, castanho, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com ligeiro defeito 
na goma do 2.º selo, boa cor e com variedade de cliché “3C” no 2.º selo, MM V.

20.00

2127 F  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF453i, 10c s/ ¼ c, sépia, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Exemplar novo, com goma original e muito leve charneira (quase impercetível), sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 190.00.

40.00

2128 F  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF455m, 10c s/ 1c, castanho, PAPEL PARAFINADO, dentea-
do 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. B e R. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 60.00.

28.00

2129 F  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF467e, 40c s/ 2c, amarelo-claro, papel liso, denteado 
12x11 ½. Par horizontal, novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e barramento tipo VIII, no segundo selo. Valor de catálogo € 68.00.

15.00

2130 F  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF469m, 40c s/ 3c, azul, papel liso, denteado 12x11 ½. Par 
horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com vestígios de SOBRETAXA DUPLA.

40.00

2131 F  1929 – Ceres, com sobrecarga “Revalidado”, tipografada na Casa da Moeda. MF488d, 10c, tijolo, 
papel liso, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA DESLOCADA. Valor de catálogo € 150.00.

55.00

2132 F  1929 – Ceres, com sobrecarga “Revalidado”. MF489a, 15c, preto, PAPEL PARAFINADO, 
denteado 12x11 ½. Exemplar novo, bordo superior de folha, com goma original e sem char-
neira, sem reparações, com uma pequena parte da goma com falhas, com boa cor. B e R. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 70.00.

32.00



183

2133 F  1929 – Ceres, com sobrecarga “Revalidado”. MF492a, 96c, carmim, PAPEL PARAFINADO, 
denteado 12x11 ½. Exemplar novo, bordo superior de folha, com goma original e sem char-
neira, sem reparações, com uma pequena parte da goma com falhas, com boa cor. B e R. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 90.00.

40.00

2134 F  1929 – Imposto Telegráfico, com sobretaxa. MF494a, 1$60 s/ 5c, castanho-vermelho, papel 
liso, denteado 12. Quadra, canto de folha, nova, com goma original sem charneira, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.040.00.

250.00

2135 * 1930 – Ceres. Gravura retocada. Sobrescrito circulado de Lisboa (08.12.30) para os EUA 
(24.12.30) com dois selos de 25c, verde-escuro, MF501 e 75c, carmim, MF506, para pagar o 
porte simples de uma carta remetida para os EUA com peso até 20g. MB.

20.00

2136 F PAG 1931 – 5.º Centenário do Nascimento de D. Nuno Alvares Pereira. MF 537/542. Série com-
pleta em folha de apresentação da emissão, percursora das atuais pagelas, emitida pela 
Imprensa Nacional Casa da Moeda, com sobrecarga “SPECIMEN” a vermelho no selo de 
15c e a preto nos restantes valores. Exemplar sem defeitos nem reparações e muito raro.

100.00

2137 * 1933/38 – Lusíadas. MF547, 1$75, azul, papel liso, denteado 14. Dois sobrescritos circulados 
de Lisboa em 21.11.40 e 27.11.40 com chegada a Macau para ambos em 22.01.40) um deles 
remetido via Batávia / Malásia e outro via Singapura. Selos para pagar o porte de uma carta 
remetida para Macau, via países estrangeiros, com peso até 20g. B e R.

40.00

2138 * 1933 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Álvares Pereira, com sobretaxa + Lusíadas + 7.º 
Centenário da Morte de S. António, com sobretaxa. Sobrescrito circulado registado de Avei-
ras de Cima (06.11.33) para a Colômbia (12.12.33) com trânsito por Lisboa (07.11.33) com 
selos MF514, 548, 549, 550, 551, 552, 555 e 556. MB e R.

25.00

2139 PM 1933 – 7.º Centenário da Morte de S. António, com sobretaxa. MF556, 40 s/ 25c verde (Pia 
batismal da Sé de Lisboa). Exemplar em postal ilustrado concordante, obliterado com marca 
do dia da 1.ª secção de Lisboa Central (10.11.33).

50.00

2140 * 19334/37 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga AÇORES, usados como selos de recurso 
no Continente + 4.º Centenário da Morte de Gil Vicente. Sobrescrito circulado de Lisboa (11.01.38) 
para a Alemanha, com selo de 75c, carmim, MF307 + selo de 1$00, carmim, MF578, para pagar o 
porte simples (1$75) de uma carta de Portugal para a Alemanha com peso até 20g.

35.00

2141 PM 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF616, 2$00, laranja (Ceifeira – Alentejo). 
Exemplar em postal ilustrado concordante, obliterado com marca do dia de Évora (19.12.41).

40.00

2142 PM 1946 – Castelos de Portugal. MF666, $35 verde (Castelo da Feira). Exemplar em postal ilus-
trado concordante, obliterado com marca do dia de Vila da Feira (08.03.49).

40.00

2143 F FDC 1950 – Ano Santo. MF 719/722. Série completa em sobrescrito comemorativo do 1.º dia de 
circulação, circulado registado em Lisboa (13.05.50), obliterado com carimbo batido a preto 
do 1.º dia de circulação de Lisboa. Valor de catálogo € 300.00.

30.00

2144 DOC 1952 – 8.º Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. MF 751/752. Série completa  montada em 
cartolina, com desenho aguarelado alusivo ao campeonato, obliterada com carimbo comemorativo do 
Palácio dos Desportos (Porto) datado de 05.07.52, assinado pelos jogadores da Seleção de Portugal.

100.00

2124

2148

21512147

2144

2136

2143

2135
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2145  1953 – Cavaleiro Medieval. Lote composto por exemplar isolado de 20c, MF765, bordo de fo-
lha, com goma original sem charneira, com pontos de óxido no verso, sem denteado no bordo 
direito + tira vertical com 6 selos de 5E, MF774, bordo de folha, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos, com DUPLO DENTEADO VERTICAL. B e R.

20.00

2146 IMP 1953 – Cavaleiro Medieval. Boletim de Expedição de encomenda postal, por via aérea, de 
Branca (06.02.68) para Bruxelas / Bélgica (09.02.68) com selo de 10c, MF764 para pagar o 
custo do impresso + selos de 2E (par), 10E e 50E (par), MF771, 775 e 777. B.

20.00

2147 F  1955 — 1.º Centenário do Telégrafo Elétrico em Portugal. MF815, 1$00 carmim e amarelo. 
Exemplar com goma original e ligeira charneira com a cor carmim MUITO DESLOCADA. MB 
e MR. Não catalogado.

20.00

2148 F  1963 – 10.º Aniversário da TAP. MF922, 1$00, azul e azul-claro. Exemplar novo, com goma origi-
nal sem charneira, sem defeitos nem reparações e boa cor, com a cor azul-clara DESLOCADA. 

15.00

2149  1966 – Europa CEPT. MF 983b/984a/985a. Série completa, nova, com goma original, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com a variedade “18 dentes horizontalmente”. Valor 
de catálogo € 300.00.

40.00

2150  1966 – Europa CEPT. MF 983a/985a. Série completa nova, com goma original sem charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com variedade “18 dentes horizontalmente”. 
Valor de catálogo € 300.00.

45.00

2151 F  1967 – Novo Código Civil Português. MF1004, 1$00. Exemplar novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com a cor DOURADA MUITO DESLOCADA.

15.00

2152 F  1967 – Inauguração do Estaleiro Naval da Lisnave no Porto de Lisboa. MF1007, 1$00, poli-
cromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Par vertical, novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com as cores VERMELHA E OCRE MUITO 
DESLOCADAS. B e R.

20.00

2153 F  1971 – Moinhos Portugueses. MF1093, 1$00. Quadra, nova, com goma original sem char-
neira, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido no verso, boa cor e com a COR PRETA 
MUITO DESLOCADA.

30.00

2154 F 8 1971 - Escultores Portugueses. MF1102a, 1$50 sépia. Exemplar usado, sem de feitos nem 
reparações em DENTEADO 13 ½. Valor de catálogo € 350.00.

80.00

2155 F 8 1922/71 – Europa CEPT + Escultores Portugueses. Lote composto por série completa MF 
983a/985a, usada, sem defeitos nem reparações, com 18 dentes horizontalmente + MF 1102a, 
1$50, sépia em denteado 13 ½, usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 500.00.

50.00

2156  1971 - Presidente Salazar. MF 1106a e 1108a, 1E e 10E. Série completa, em quadras, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações e em denteado 12. Valor de 
catálogo € 900.00.

120.00

2157 F FDC 1971 – Proteção da Natureza. MF1122/1125. Série completa em FDC obliterado com carim-
bo comemorativo do 1º dia de circulação de Lisboa (22.12.71) com A LEGENDA “PROTEC-
ÇÃO / À NATUEZA” OMISSA. Falta de impressão da cor preta. Não catalogado.

40.00

2158  1972 — Mês Internacional do Coração. MF1149. Folha completa com 50 selos não dentea-
dos. Muito rara e provavelmente única folha completa. Dobra ao meio não afetando os selos.

300.00

2159  1972 – Cinquentenário da 1.ª Travessia Aérea Lisboa – Rio de Janeiro. MF1174a, 3$80, poli-
cromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 960.00.

150.00

2160 F  1974 – 20 Séculos da História de Beja. MF1231a, 3$50, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, bordo superior de folha, com goma original sem charneira, sem reparações com 
ligeiro vinco vertical, e com OMISSÃO DA COR VERMELHA (TAXA). Valor de catálogo € 250.00.

50.00

2161 DOC 1972/83 – Paisagens e Monumentos + Instrumentos do Trabalho. Lote com 3 boletins de ex-
pedição de encomendas de Portugal para a Itália expedidas em 1982, com franquias mistas 
com selos portugueses das emissões em referência e selo italianos. B e R.

25.00

2162  1979 – Europa CEPT – História do Correio. MF 1423a/1424a, com tarja fosforescente. Série 
completa em blocos horizontais de 8 selos (4x2), cantos de folha, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 336.00.

40.00

2163  1985/89 – Arquitetura Popular Portuguesa. Lote composto por 20 folhas completas com 100 se-
los cada da taxa de 1$00 com tarja fosforescente amarela GOMA BRILHANETE, MF1710a + 11 
folhas com 100 selos cada de $50, goma normal, MF1709 + 41 folhas de 100 selos cada da taxa 
de 1$00 com goma normal, MF1710 + 5 folhas completas com 100 selos cada da taxa de 10$00 
com tarja fosforescente amarela e GOMA BRILHANTE, MF1713a + Bloco com 33 selos de 50$00 
com tarja fosforescente amarela e GOMA BRILHANTE, MF1721a. Exemplares novos, sem sinal 
de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 40.190.00.

1.200.00

2164  1985/89 — Arquitetura Popular Portuguesa. MF1713, 10$00. Tira horizontal de 5 selos no-
vos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e NÃO 
DENTEADOS. MB e MR. Não catalogado.

20.00

2165 F  1996 – Jogos Olímpicos de Atlanta 1996. MF2347, 78$00, policromo, hipismo, papel esmalte, 
denteado 12 ¼. Par vertical, bordo direito de folha, novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, boa cor e com IMPRESSÃO OMISSA DA COR DE FUNDO 
no bordo esquerdo (faixa em branco, vertical, com cerca de 5mm, nos dois selos. MB e MR.

75.00
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2166 * 2007 – Sector Corticeiro * Emissão Corporativa. Sobrescrito de cortiça, circulado registado 
de Beja (25.04.2008) para Loulé (07.05.2008) com selo de €1,00 policromo, MF3655a + 
selos MF2844, 2934, 3421, 3309, 3653. Franquia de € 1,84 para pagar: €0,30 pelo primeiro 
porte interno de uma carta com peso até 20ge €1,54 pelo prémio de registo. MB e MR.

50.00

2167 ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal. Máquina Frama. MF ETQ1, 007.00, ver-
melho, máquina 007 de Lagos em postal ilustrado circulado de Lagos (25.08.81) para Que-
luz, para pagar o porte interno de bilhetes-postais simples. MB e MR.

40.00

2168 ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal. Máquina Frama. Conjunto completo de 
POSTAIS MÁXIMOS com a etiqueta de 007.0, MF ETQ1, das máquinas 001 a 007, oblitera-
das com marcas de dia de cada estação postal do 1.º dia de utilização (01.09.81). Exempla-
res com as marcas bem batidas, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

100.00

2169 F PRV 1990 – Correios, sempre e em toda a parte. MF ETQ2. Prova de cor, nas cores aprovadas, com per-
furação lateral e sobrecarga a vermelho “MUSTER” + prova de etiqueta não emitida para o “COR-
REIO VERDE”, em verde e preto, perfuração lateral e com a sobrecarga a vermelho “MUSTER”.

40.00

2170 F ETQ 2002 – O Amolador. Máquina Crouzet. MF ETQ 18A. Série completa de TESTE EM EUROS, 
do correio ordinário e do correio azul com as taxas do ano de 2002 impressas a vermelho. 
Exemplares novos, sem defeitos nem reparações. MR.

90.00

2171 F ETQ 2000 – Dinossáurios em Portugal. Máquina AMIEL. MF19c + 19e. Série completa para o ano 
de 2000, com os 4 motivos, do correio ordinário e do correio aéreo. Exemplares novos, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 215.00.

50.00

2172 F ETQ 2002 – Símbolo do Euro. Máquina AMIEL. MF ETQ23Ab + ETQ23Ak. Série completa com os 
valores para 2002 do correio ordinário e do correio azul, impressas a preto. Exemplares sem 
defeitos nem reparações com IMPRESSÃO INVERTIDA DAS TAXAS. MB e MR.

60.00

2173 ETQ 2007 – Crianças em RISCO. MF ETQ39 + ETQ39A. Lote com 4 séries completas do correio ordiná-
rio e correio azul, com as taxas do ano de 2007 impressas a violeta, duas de máquina SMD e duas 
de máquina AMIEL, todas com a IMPRESSÃO DESLOCADA da cor azul. B e R. Não catalogadas

60.00

2174 CRT 2018 – Sua Alteza o Aga Khan * Jubileu de Diamante. MF BLC602. Exemplar novo sem de-
feitos nem reparações, incluindo a carteira. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

2175 CRT 1983 – Flores Regionais dos Açores. MF CRT28. Carteira com a série completa com goma 
original sem charneira, COM OMISSÃO DO TEXTO NA CAPA. MB e MR.

30.00

2176 CRT 2005 — Carteiras Anuais. MF CRT 1A e 1B. Lote de duas carteiras, uma dos Açores e outra 
da Madeira, completas, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 280,00.

40.00
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2177 * 1936/41 – Correio aéreo. Tipo Hélice. Sobrescrito circulado de Lisboa (11.08.41) para Nova 
York / EUA, com selos de 1$75, 3$00 e 4$00, MF CA2, 4 e 5, para pagar: 1$75 pelo porte do 
correio ordinário de uma carta de Portugal para os EUA + 7$00 pelo segundo porte de uma 
carta para os EUA com peso entre 6 e 19g.

20.00

2178 F  1898 – Porteado. 4.º Centenário da Descoberta da Caminho Marítimo para a Índia. MF 
POR3, 20 reis, laranja, papel pontinhado horizontal. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, NÃO DENTEADO.

25.00

2179 8 1898 – Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF POR 
1/6. Série completa, usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor e obliterado com 
carimbo circular batido a preto “T” em uso em Lisboa. Valor de catálogo € 215.00.

30.00

2180 IMP 1932/33 – Porteado. Etiqueta. Impresso circulado de Lisboa (01.06.36) para Sintra (04.06.36) 
pelo Notariado Português como correspondência isenta de franquia (S. R.). Em Sintra o chefe 
da estação postal recusou a isenção nos seguintes termos manuscritos “Da lista das entidades 
autorizadas a expedirem correspondências com isenção de franquia, não consta que os notários 
se possam corresponder com essa isenção com o destinatário”, pelo que porteou a mesma, tendo 
o destinatário se recusado a recebê-lo. Reexpedido para Lisboa com selos de 0$10 e 0$20, MF 
POR 46  e 47, foi porteada com 80c o dobro do porte em falta, com selo de $80, MF POR52.

40.00

2181  1902/1903 – Porte Franco. União dos Atiradores Civis Portugueses. Lote com dois selos 
novos, sem goma, sem defeitos nem reparações: MF UACP4, azul e laranja (emitido em 
1902) + MF UACP5, verde e laranja (emitido em 1903). Exemplares originais com sobrecarga 
horizontal a preto “SPECIMEN”, distribuídos com as reimpressões de 1905. R.

20.00

     Açores e Distritos Postais

2182 F 8 Percursores. 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis, verde-amarelo, papel liso, médio, com mar-
gens normais e equilibradas. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto 
“49 – HORTA”, tipo 5.8.5. Valor de catálogo € 2.250.00.

200.00

2183 F 8 Percursores * 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis verde, não denteado, papel liso médio. Exem-
plar usado, com duas margens de luxo, uma normal e outra curta, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “48 
– ANGRA”. Valor de catálogo € 2.050.00.

200.00

2184 F R Reimpressões de 1905 * 1868/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. Selos do Continente 
com sobrecarga AÇORES. MF7/15. Série completa de reimpressões de 1905, nova, com 
goma original e charneira, sem reparações, com um dente curto nos valores de 10 e 50 reis 
e ligeiro óxido no de 20 reis. MB. Valor de catálogo € 360.00.

70.00

2185 F R Reimpressões de 1905 * 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecar-
ga “AÇORES”. MF 16/27. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem repa-
rações, com óxido nos valores de 120 e 240 reis, com boa cor. Valor de catálogo € 470.00.

90.00

2186 F R Reimpressões de 1885 * 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. Selos do Continente 
com sobrecarga “AÇORES”. MF 29/31. Série completa de reimpressões de 1885, nova, sem 
goma como emitidas, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 116.00.

25.00

2187 F DOC 1921/28 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. Boletim de expedição 
de encomenda postal remetida de Angra do Heroísmo (15.02.28) para Berlim (08.03.28) 
com trânsito por Lisboa (25.02.28) franquiado na frente com selo de 2E, verde-escuro, papel 
liso, denteado 12x11 ½, MF191 e no verso com selos de 5E, verde-esmeralda, MF217 (com 
defeito no canto inferior esquerdo) e 10E, rosa, MF218. MR.

90.00

2188 F  1924/28 — Ceres. MF205, 40C chocolate escuro. Selos do Continente com sobrecarga AÇO-
RES. Bloco com 8 selos, um deles com variedade CORREIC, novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 160,80.

20.00

2189 F 8 1924/28 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF205a, 40c, castanho, 
papel liso, denteado 12x11 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e variedade de cliché “CORREIC”. Valor de catálogo € 85.00.

20.00

2190 F PI 1921/24 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. Postal ilustrado lançado a 
bordo de paquete, datado de 24.02.25, com selos de 36c, vermelho, MF183 e selo de 60c, azul, 
MF185, obliterados com marca de dia de PONTA / DELGADA, para pagar o porte de um bilhete-
-postal simples remetido para o estrangeiro. Carimbo batido a violeta “FABRE LINE CRUISE / TO 
THE MEDITERRANÉE / ORIENT MÉDITERRANÉE / S/S PATRIA / CROISIÈRES / 1925”. B e R.

20.00

2191 F * 1924/28 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. Sobrescrito circulado da 
Horta (03.12.39) para Hamburgo, com selos de 64c, ultramar e 96c, carmim, ambos em papel 
liso, denteado 12x11 ½, MF207 e 209, para pagar o porte simples (1$60) de uma carta de 
Portugal para a Alemanha com peso até 20g. MB.

18.00

2192 F * 1924/30 – Ceres + Ceres. Emissão de Londres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇO-
RES”. Sobrescrito circulado de Ponta Delgada (20.01.30) para a Alemanha, com selos de 
40c, verde-esmeralda, MF293 e 1$20, bistre, papel lustrado espesso, MF211, para pagar 
o porte simples (1$60) de uma carta de Portugal para a Alemanha com peso até 20g. MB.

16.00

2193 F * 1921/26 – Encomendas Postais. Comércio e Indústria. Selos do Continente com sobrecarga Açores. 
Selos do serviço de encomendas postais usados no correio ordinário + Ceres. Selos do Continente 
com sobrecarga “AÇORES”. Sobrescrito circulado de Ponta Delgada (06.03.29) para Vancouver / 
Canadá, com selos de 10c, tijolo, MF EP4 e selo de 1$50, lilás, papel lustrado espesso, MF212, para 
pagar o porte simples (1$60) de uma carta de Portugal para o Canadá com peso até 20g. MB.

20.00
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2194 F  1928 – Independência de Portugal – 2.ª emissão. Selos de Portugal com sobretaxa “AÇO-
RES”. MF 254/265. Série completa, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

2195 F « 1928 – Independência de Portugal – 3.ª emissão. Selos de Portugal com sobretaxa “AÇO-
RES”. MF 266/281. Série completa, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

40.00

2196 F  1930/31 – Ceres. Gravura retocada. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. 
MF306, 64c, lilás-rosa, papel liso, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, sem goma, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor. Este selo foi emitido exclusivamente para os Açores ao 
qual não foi aposta a sobrecarga “AÇORES”. B e MR.

30.00

2197 F PI 1930 – Ceres. Gravura retocada. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF308, 
80c, violeta-escuro, papel liso, denteado 12x11 ½. Selo bipartido como recurso de selo de 
40c em postal ilustrado circulado de Vila do Porto (19.09.30) para Lisboa (25.09.30). B e R.

20.00

2198 PI 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. 
Postal ilustrado circulado de Durban (09.03.06) com selo de 1p, vermelho, fixado no verso, insufi-
cientemente franquiado foi porteado com o dobro do porte em falta com selo de 20 reis, lilás-claro.

25.00

2199 JRN 1897 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF13, 2 ½ reis, cinzento, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Exemplar em jornal “A Voz” datado de 22.10.89, circulado da Madalena 
(24.10.99) para a Horta (25.10.99) para pagar o porte simples interno de um jornal com peso 
até 50g. Carimbo circular datado, batido a preto “MAGDALENA”.

30.00

     Madeira

2200 8 Percursores * Madeira. 1866/67 – D. Luís I. Fita direita, não denteados. Lote com dois selos usa-
dos, um de 20 reis bistre, com 3 boas margens e uma curta e outro de 80 reis, laranja, com mar-
gens de luxo a uma curta, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto “51 – 
FUNCHAL”, tipo 4.3.4, com números de diferentes formatos. Valor de catálogo dos selos € 670.00.

70.00
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2201 PI 1897 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Postal ilustrado lançado a bordo de paquete para Viena 
(09.03.03) com par de selos de 2 ½ reis, cinzento e selo de 5 reis, laranja, MF 13/14, oblite-
rado à chegada, para pagar o porte simples de impressos remetidos para o estrangeiro com 
peso até 50g. B e R.

20.00

2202 PI 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF28, 25 reis, carmim, papel levemente pontinha-
do, denteado 11 ¾. Exemplar, em canto de folha, em postal ilustrado circulado do Funchal 
(18.02.04) para Elberfeld / Alemanha (21.02.04). B.

10.00

2203 * 1897/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Sobrescrito circulado registado do Funchal (14.12.08) 
para Geneve (21.12.08) com selos de 5 reis, laranja, MF14, 25 reis, carmim, MF28 e 100 reis, 
azul, MF122.

35.00

     Angola

2204 F 8 1870/77 – Coroa. MF3b, 20 reis, bistre, papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo mudo de barras, batido a 
preto. Valor de catálogo € 850.00.

75.00

2205 F  1893/94 — D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 24/36. Série completa (selo de 15 reis com defei-
to no canto superior direito), com sobrecarga horizontal “SPECIMEN” impressa a preto. Selos 
originais com goma original e charneira distribuídos com as reimpressões de 1905.

200.00

2206 F 8 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF33, 100 reis, castanho s/ castanho-claro, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com ligeiro adelgaçamento no 
lugar a charneira. Valor de catálogo € 250.00.

40.00

2207 F 8 1894 – Jornaes, com sobretaxa, aposta manualmente a azul. MF37, 25 reis s/ 2 ½ reis, 
castanho, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com muito ligeiro 
adelgaçamento num dente, com boa cor. Valor de catálogo € 110.00.

25.00

2208  1921 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, e so-
bretaxa tipografada localmente a preto. MF195, 4c s/ 130 reis, castanho s/ amarelo, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma origi-
nal espelhada e com defeitos, alguns selos com denteado aberto, sem reparações e boa cor. 
Valor de catálogo € 126.00.

25.00

2209  1921 – Ceres, com sobretaxa. MF199, $04 s/ 15c, lilás-vermelho, papel porcelana, denteado 
15x14. Bloco com 50 selos novos, sem goma como emitidos, sem reparações e levemente 
desbotados, com variedade “O” em vez de “0” na sobretaxa, na posição 32 (variedade não 
catalogada) e “cifrão partido” na posição 25.

40.00

2210 F * 1932/38 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado + Ceres, papel filigranado, com sobretaxa. 
Sobrescrito circulado aberto (impressos) do Lobito (22.07.38) para a Suíça, com selo de 20c, 
cinzento, MF232 + selo de 0,15c s/ 80c, verde-esmeralda, MF255, para pagar o primeiro 
porte de impressos remetidos de Angola para a Alemanha com peso até 50g. B e R.

20.00

2211 F * 1932/35 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado + Selos de Porteado, com sobretaxa. Sobrescrito 
circulado de Camacupa (17.10.35) para Erfurt / Alemanha, com trânsito pelo Lobito (24.10.35) 
com par de selos de 85c, carmim, MF240 + selo de 5c s/ 6c, castanho, MF252, para pagar o porte 
simples (1$75) de uma carta de Angola para a Alemanha com peso até 20g. B.

16.00

2212 F  1951 – Aves de Angola. MF 326/349. Série completa, nova, com goma original sem charnei-
ra, com exceção selo de 20Ags com goma não original, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 660.00.

120.00

2213 F  1939 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho avermelhado, papel leve-
mente pontinhado, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e muito leve sinal de 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

2214 F * 1921/46 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇUE / TAXA COBRADA” + Por-
teado. Emissão regular. Valor em centavos, usados como selos de recurso do correio ordiná-
rio + Imposto Postal * Assistência. Armas de Angola. Sobrescrito circulado por via aérea de 
Porto Amboim (11.07.46) para Luanda (11.07.46) com selos 20c (2), carmim e 10c, lilás, MF 
POR27 e 29 + 0,50Ags do imposto postal devido no período + 0,90Ags, preto s/ azul claro 
MF SCA2, para pagar: 50c pelo primeiro porte do correio ordinário interno de uma carta com 
peso até 20g + 0,50Ags do imposto postal * Assistência  e 0,90Ag pelo 1.º porte da sobretaxa 
do correio aéreo interno de uma carta com peso até 5g.

15.00

2215 F * 1921/46 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇUE / TAXA COBRADA” + Im-
pério Colonial Português. Sobrescrito circulado por via aérea de Porto Amboim (23.05.45) 
para Luanda (23.05.45) com selos 20c, cinzento e 30c, violeta, MF262/63 + 3,60Ags, preto s/ 
azul claro MF SCA4, para pagar: 50c pelo primeiro porte do correio ordinário interno de uma 
carta com peso até 20g e 3,60Ags pelo 3.º porte da sobretaxa do correio aéreo interno de 
uma carta com peso entre 11 a 15g.

15.00

2216 F * 1921/46 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇUE / TAXA COBRADA” + 
Império Colonial Português, com sobretaxa + Porteado. Emissão regular. Valor em centa-
vos, usados como selos de recurso do correio ordinário. Sobrescrito circulado por via aérea 
de Porto Amboim (06.06.46) para Luanda (06.06.46) com selos de 5c s/ 80c, laranja (par), 
MF286 + 20c, carmim (par), MF POR29 + 1,80Ags, preto s/ azul claro MF SCA3, para pagar: 
50c pelo primeiro porte do correio ordinário interno de uma carta com peso até 20g e 1,80Ags 
pelo 2.º porte da sobretaxa do correio aéreo interno de uma carta com peso entre 6 a 10g.

15.00
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2217 F PI 1929/33 – Imposto Postal * Assistência + Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. Postal ilustrado 
circulado do Lobito (03.07.33) para Mocimboa da Praia / Moçambique com par de selos 20c 
e 30c, MF232/33 para pagar o porte de um bilhete-postal simples remetido de Angola para 
outra colónia portuguesa + selo de 50c do imposto postal, MF IP4.

8.00

     Cabo Verde

2218 F () 1877 – Coroa. MF6a, 50 reis, verde-amarelo, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, com goma não original, sem reparações, com pequenos defeitos no denteado e com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 275.00.

50.00

2219 F  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13, 40 reis, amarelo, papel liso. Quadra, nova, com goma 
original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, NÃO DENTEADA, com 
erro de cliché “MOÇAMBIQUE”, no 2.º selo. Não catalogado como não denteado.

30.00

2220 F  1880/85 — Coroa. MF13, 40 reis amarelo. Par horizontal não denteado, novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, incluindo um selo com a 
variedade de cliché de MOÇAMBIQUE. 

25.00

2221 F  1898/1901 — D. Carlos I Mouchon. MF40/49. Série incompleta com sobrecarga horizontal 
“SPECIMEN” impressa a preto. Selos originais novos, com goma original e charneira, com 
boa cor, distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

100.00

2222 F * 1903 – Correio porteado. Sobrescrito circulado de S. João Batista / Brava (17.01.03) para Providence 
/ EUA (15.02.03) com trânsito por S. Vicente (20.01.03) e Nova York (14.02.03), sem franquia, tendo 
sido porteado à chegada nos Estados Unidos da América com selo pré-obliterado de 10c. B e R.

100.00

2223 F  1893/95 — D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 24/36. Série incompleta (faltam selos de 2 ½ reis, 
10 reis e 15 reis), com sobrecarga horizontal “SPECIMEN” impressa a preto. Selos originais sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. distribuídos com as reimpressões de 1905.

100.00

2224  1938 – Império Colonial Português. MF 218/235. Série completa, nova, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 190.00.

25.00

2225 * 1951 – Império Colonial Português, com sobretaxa. Sobrescrito circulado da Praia (06.08.51) 
para Kirkland / EUA, com selos de $10 s/ 35c, MF254 + $40 s/ 70c, MF256 + $50 s/ 80c, 
MF257 e 1$00 s/ 1$75, MF258. B e R.

20.00

2226 F 8 1952 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF261, $10 s/ 1$75 azul. Exemplar usa-
do, COM DUPLA SOBRETAXA. Não catalogado.

15.00
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2227 * 1952 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF264, 1$00 s/ 1$75, azul, papel liso, 
denteado 13, em sobrescrito circulado de S. Vicente (20.04.52) para Lisboa. B.

20.00

2228 F * 1968/1971 – Motivos locais + Imposto Postal * Selos Fiscais de “Especialidades Farmacêuti-
cas”, com sobretaxa tipografada localmente a verde. Sobrescrito circulado internamente em 
S. Vicente (01.06.71) com selo de 1$00, MF330 e selo do imposto postal devido no período 
de $50 s/ $03, MF IP18.

15.00

     Guiné

2229 F * 1885 – Selos fixos de recurso. Sobrescrito circulado internamente em Bissau em período em 
que se registou falta de selos de correio (1885), com o porte, provavelmente de 25 reis, pago 
em dinheiro e com a marca batida a azul “FRANCO DE PORTE”. MB e MR.

700.00

2230 F R Reimpressões de 1885 * 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” 
grande. MF 10/18. Série completa de reimpressões de 1885, nova, sem goma como emiti-
das, sem reparações, com leve óxido em duas reimpressões. Valor de catálogo € 225.00.

45.00

2231 F / 1902 – D. Luís I, com sobretaxa. MF 62/71. Série completa, nova, com goma original e char-
neira, com exceção selo de 400 s/ 5 reis sem goma, sem reparações e com um canto curto 
no selo de 130 s/ 80 reis. Valor de catálogo € 285.00.

65.00

2232 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 72/83. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 153.00.

40.00

2233 * 1953 – Insetos da Guiné. Sobrescrito circulado por via aérea de Bissau (03.01.66) para os RUA, 
com selos de $50, 2$00 e 5$00, MF273, 276 e 278. Exemplar sem defeitos nem reparações. B.

16.00

2234 * 1938 – Império Colonial Português + Império Colonial Português * Correio aéreo. Sobrescrito 
circulado por via aérea de Bissau (09.11.38) para a Godesberg / Alemanha, com trânsito por 
Lisboa (16.11.38), com selos de 80c e 1E, MF234/35 + selos do correio aéreo de 1E, 2E e 5E, 
MF CA4, 5 e 7 para pagar: 1$75 pelo primeiro porte do correio ordinário de uma carta reme-
tida da Guiné para a Alemanha com peso até 20g + 8$00 pelo segundo porte da sobretaxa 
aérea para cartas com peso de 6 a 10g + $05 de excesso de porte.

20.00

     Índia

2235 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF8a, 10 reis, preto, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½. Quadra, 
nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 340.00.

100.00

2236 F FRG 1871 – Nativos. Tipo II. MF9, 20 reis, vermelho, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½. Exem-
plar em grande fragmento de carta circulado de Goa para Bombaim (21.05.71). Carimbo 
retangular de Goa batido a violeta.

50.00

2237 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF10, 40 reis, azul, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½. Par ho-
rizontal, novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 330.00.

100.00

2238 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF10d, 40 reis, azul, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½. Exem-
plar novo, assinado no verso, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 160.00.

45.00

2239 F  1871 — Nativos. Tipo II. MF12a, 200 reis amarelo, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 
½ de linha. Exemplar novo, bem centrado, goma original com charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 390.00.

100.00

2240 F / 1873 — Nativos. Tipo IA. MF17, 20 reis laranja vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 
½ de linha. Quadra nova, com goma original, com sinal de charneira nos selos superiores e sem 
sinal nos selos inferiores, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.340.00.

500.00

2241 F * 1873 – Nativos. Tipo IB. MF17c, 20 reis laranja vermelho em sobrescrito circulado de Bom-
baim (21.11.73) via Sawantwaree (24.11.73) para Pangim (25.11.73) e reexpedido para Mar-
gão (26.11.73).

75.00

2242 F  1873 – Nativos. Tipo IA. MF18, 300 reis violeta-escuro, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 
14 ½ de linha. Exemplar novo, com goma e charneira. Valor de catálogo € 240.00.

25.00

2243 F  1873 – Nativos. Tipo IA. MF20a, 900 reis, violeta, papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ 
de linha. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e COM DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR. Valor de catálogo € 1.400.00.

500.00

2244 F / 1881 — Nativos, com sobretaxa. Tipo IIA. Sobretaxas tipos A e B. MF63 e 63d, 5 s/ 15 reis 
rosa vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Bloco com 24 selos com 
diversos selos das sobretaxas tipo A e B. Exemplar interessante para estudo das sobretaxas, 
com goma original e apenas 4 selos com sinal de charneira.

250.00

2245 F  1881/83 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF71, 4 ½ reis s/ 5 reis, preto, 
papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, COM DUPLA IMPRESSÃO PARCIAL DO QUADRO. Não catalogado.

20.00

2246 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente. MF73, 4 ½ reis s/ 20 reis, bistre, 
papel liso, médio, denteado 12 ¾. Quadra, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 40.00.

20.00
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2247 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente. MF71, 4 ½ s/ 5 reis, preto, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções, com ½ deslocado para baixo e números desalinhados.

15.00

2248 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente. MF80b, 6 s/ 25 reis, violeta-ver-
melho, papel liso, médio, denteado 13 ½. Par horizontal, bordo inferior de folha, novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

2249 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente. MF104, 4T s/ 50 reis, verde-azul, papel 
liso, médio, denteado 12 ¾. Par horizontal, bordo inferior de folha, novo, sem goma como emitidos, 
sem reparações e com leve ponto de óxido num selo, com boa cor. Valor de catálogo € 116.00.

30.00

2250 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF104, 4T s/ 50 reis, verde-azul, papel liso, fino, denteado 
12 ¾. Folha completa com 28 selos, novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.624.00.

400.00

2251 F 8 1881 – Coroa, com sobretaxa e nova sobretaxa, tipografada localmente. MF114a, 2 s/ 4T s/ 
50 reis, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 700.00.

175.00

2252 F / 1882 – Coroa. Valores em moeda local, com valor aposto em segunda impressão. MF115/117 
+ MF115f. Lote composto por 4 selos novos com goma original e charneira, com exceção 
selo de 1 ½ reis, preto, tipo II, sem goma, sem defeitos nem reparações, com exceção selo 
de 6 reis com defeitos no denteado, os dois primeiros com IMPRESSÃO DESLOCADA DO 
VALOR e os dois últimos SEM IMPRESSÃO DO VALOR. Não catalogados.

30.00
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2253 F  1882 – Coroa. Valores em moeda local, com valor aposto em segunda impressão. MF116, 4 
½ reis, bistre esverdeado, papel liso, médio, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e DUPLA IMPRESSÃO DO 
QUADRO e apenas uma impressão do valor. Não catalogado. MB e MR.

35.00

2254 F  1882 – Coroa. Valores em moeda local, com valor aposto em segunda impressão. MF116, 4 
½ reis, bistre esverdeado, papel liso, médio, denteado 12 ¾, tipo I. Par horizontal, novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e DUPLA IMPRES-
SÃO DO QUADRO e impressão DESLOCADA do valor. Não catalogado. MB e MR.

75.00

2255 F  1882 – Coroa. Valores em moeda local, com valor aposto em segunda impressão. MF119, 
2 tangas, azul, papel liso, médio, denteado 13 ½. tipo I. Exemplar novo, com goma original 
e charneira, sem reparações, com vestígios de óxido e ligeiro adelgaçamento, com DUPLA 
IMPRESSÃO DO VALOR. Não catalogado.

25.00

2256 F  1882 – Coroa. Valores em moeda local, com valor aposto em segunda impressão. MF119d, 
2 tangas, azul-escuro, papel liso, médio, denteado 13 ½. tipo I. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem reparações, com falta parcial da goma e ligeiro adelgaçamento, com 
boa cor e DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

2257 F  1882 – Coroa. Valores em moeda local, com valor aposto em segunda impressão. MF119d, 2 
tangas, azul-escuro, papel liso, médio, denteado 13 ½. tipo I. Exemplar novo, com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO, 
UMA DELAS INVERTIDA e sem impressão do valor numa delas. Não catalogado. MB e MR.

40.00

2258 F FRG 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local, aposta manualmente a preto. MF125b, 6 
reis s/ 100 reis, verde, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo IIB. Exemplar 
sobre fragmento obliterado com carimbo nominativo retangular de barras “DIU” batido a pre-
to, remetido para Una (24.05.??). B e R.

100.00

2259 F  1883 — Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIID. MF130c, 4 ½ reis verde oliva, papel azulado 
fino, não denteado. Exemplar com boas margens, com goma original e sinal de charneira, sem 
defeitos nem reparações e com DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR. Valor de catálogo € 850.00.

250.00

2260 * 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores. Pequeno sobrescrito circulado de Collem 
(27.03.07) para Tipatur (28.03.07), com selo de 6 reis, MF190. Carimbo de duplo círculo de 
ambulância ferroviária “COLLEM C.A.”. MB.

25.00

2261 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF206, 
6 reis, verde, papel liso. Quadra, canto inferior de folha, com selos novos, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e NÃO DENTEADA. Não catalogada.

30.00

2262 F * 1911/13 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, perfurados “ao meio”, com 
sobretaxa + D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, com sobrecarga “REPUBLICA”, perfu-
rados “ao meio”, com sobretaxa. Sobrescrito registado de Damão (07.02.13) para Bombaim 
(08.02.13), com tira de 4 selos de 2 reis s/ 2 ½ / 6 reis, verde, papel porcelana, denteado 12 
¾, MF223 (o 2º selo sem perfuração “ao meio”, erro não catalogado) + selo de 1real s/ 5Tg, 
MF242 e 6 reis s/ 9 reis, CE 245c, com “6” pequeno à direita. Raro conjunto sobre sobrescrito 
circulado. Exemplar sem defeitos nem reparações.

85.00

2263  1914 – Ceres. Lote composto por bloco com 12 selos (6x2) novos de 1r, sépia, papel porcelana, 
denteado 15x14, estrelas tipo II/II e tipo III/IV no primeiro selo , com goma original sem charneira, 
MF254 + tira horizontal com 6 selos de 1 ½ reis, verde-amarelo, papel porcelana, denteado 15x14, 
estrelas II/II em 5 selo e II/I num selo, com goma original sem charneira, MF255 + bloco com 8 
selos de 2/, azul (4x2), novo, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, estrelas II/II em 7 selos e 
I/I num selo, com goma original sem charneira, MF265e. Valor de catálogo € 179.00.

50.00

2264 F  1914 – Ceres. Lote composto por dois selos novos, com goma original sem charneira, den-
teado 15x14: MF255j, 1 ½ reis, verde-amarelo, papel pontinhado vertical com estrelas II/I + 
MF260c, 5 reis, verde-escuro, papel porcelana, com estrelas III/IV. Valor de catálogo € 60.00.

25.00

2265 * 1911/14 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda + 4.º 
Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia com sobrecarga “REPUBLICA” 
e sobretaxa + Ceres. Sobrescrito circulado de Porvorim (21.02.21) para os EUA, com trânsito 
por Nova Goa (22.02.21), com selo de 2 reis, laranja, MF202, 1 ½ s 4 ½ reis (para), vermelho, 
MF305, 1 real, sépia, MF254 e quadra de 6 reis, castanho-claro, MF261.

24.00

2266  1952 – 1.ª Exposição Filatélica de Goa. MF 429/430. Folha completa com 10 tiras com dois 
valores e vinheta, nova, com papel seda colada no verso. Valor de catálogo € 460.00.

90.00

2267  1952 – 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier + 1.ª Exposição Filatélica de Goa. MF 
BLC3 + MF BLC4 + MF429/30. Lote composto pelos dois blocos e por tira completa com os 
dois selos e vinheta. Exemplares novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

2268  1950 – Imposto Postal. Assistência Pública. Folha completa com 12 selos de 1Tg em preto, 
não denteada, sobre papel liso, amarelado. Tidos como não emitidos. Acompanha ofício da 
Provedoria da Assistência Pública de Goa, datado de 25.07.78, atestando que estes selos 
foram autorizados por Portaria n.º 4754 de 14/10/48, porém eles também foram impressos 
em preto porque as folhas estiveram sempre sob custódia da Provedoria e que desconhecem 
porque os mesmos apareceram em público.

40.00
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     Macau

2269 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF15b, 40 s/ 50 reis, verde, papel liso, fino, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

2270 F  1885 - Coroa, com sobretaxa. MF 22/23. Lote composto por 3 selos novos, emitidos sem goma (5 
reis s/ 25 reis, denteado 12 ¾ + 10 s/ 50 reis em denteados 12 ¾ e 13 ½, barra fina) e 4 usados (5 
s/ 25 reis denteado 12 ¾, 10 s/ 50 reis, denteado 12 ¾ com barra fina e barra grossa e em dentea-
do 13 ½, barra grossa). Tipos de barras não catalogadas no Mundifil, mas catalogadas no Yang. 

35.00

2271 F FRG 1887 - Coroa, com sobretaxa. MF26, 10 reis s/ 80 reis, papel liso, denteado 13 ½, sobrecarga 
A. Par vertical em pequeno fragmento. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 120.00.

25.00

2272 F  1884 — Coroa. Lote composto por folhas de álbum editado pela Union Philatélique de Genéve, 
com séries completas das coroas emitidas em 1984 MF 1/9 (alguns valores em tiras de 3 selos e 
quadras9 + Coroa, com sobretaxa, MF10 + Coroa, com sobretaxa, MF 11/15 + Coroa. Novas cores 
e valores, MF 16/21 + Coroa, com sobretaxa, MF 22/23 + Coroa, com sobretaxa, MF 24/28.

125.00

2273 F  1887 - Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29c, 5 reis s/ 60 reis, verde e amarelo. Par 
horizontal, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 300.00.

30.00

2274 F  1887 - Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29c, 5 reis s/ 60 reis, verde e amarelo. 
Bloco com 9 selos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catá-
logo € 1.350.00.

90.00

2275 F 8 1892/93 - D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF42, 2 ½ reis s/ 10 reis verde, papel porce-
lana, denteado 12 ¾. Exemplar usado com a variedade “2” no número inteiro “subido”. Não 
catalogado. Catalogado pelo Yang (42c).

20.00

2276 F 8 1894 - D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. MF69 + 69b, 5 
avos s/ 30 avos s/ 200 reis cinzento-violeta, papel porcelana. Dois exemplares usados em 
denteados, 12 ¾ e 13 ½. Valor de catálogo € 200.00.

30.00

2277 F  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 70/77. Série 
completa, com goma original e charneira grande. Valor de catálogo € 165.00.

20.00

2278 F 8 1902/1911 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto c/ sobretaxa + D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Carlos 
I, tipo Mouchon, com sobretaxa. Lote composto por: MF 111/123. Série incompleta, falta selo 
de 18 avos s/ 2 ½ reis, usada, sem defeitos nem reparações + MF117 usado sobre fragmento 
+ MF117a, bipartido sobre fragmento + MF130b, bipartido sobre fragmento + 145, 2 avos s/ 
4 avos, metade de selo em fragmento. Valor de catálogo € 287.00.

40.00
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2279 F  1902 - D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 124/128. Série com-
pleta, sem goma, como emitidos na generalidade, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 135.00.

25.00

2280 F * 1903 - D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF130b, ardósia, papel liso, denteado 
11 ¾. Sobrescrito circulado de Macau (17.10.10) para Hong Kong (18.10.10) com 4 selos 
bipartidos. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

2281 F 8 1910 - Selos de porteado, com sobretaxa. MF141, ½ avo verde azul, papel liso, denteado 
11 ¾. Folha completa com 28 selos, usada, sem defeitos nem reparações, com alguns selos 
com uma linha branca na barra grossa. Valor de catálogo € 280.00.

40.00

2282 F PI 1911 - Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144, 1 avo s/ 5 reis castanho, bistre e preto, pa-
pel liso, denteado 12 em postal ilustrado circulado em Macau (24.10.11). B e R.

20.00

2283 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF158, 
13 avos, violeta-cinzento, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e “variedade de cliché”. B e R.

40.00

2284 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF158, 13 
avos, violeta-cinzento, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Quadra nova, sem goma como 
emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e “variedade de cliché” no primeiro selo. B e R.

50.00

2285 F  1913 - D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 
172, 6 avos s/ 10 reis violeta vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾. Folha completa com 
28 selos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 700.00.

100.00

2286 F  1913 - D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente em selos com a sobrecarga 
REPUBLICA da Casa da Moeda. MF198, ½ avo s/ 5 avos castanho amarelo, papel liso, denteado 
11 ¾. Folha completa com 28 selos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
variedade “1 pequeno” na posição 25 e “2 partido” na posição 5. Valor de catálogo € 804.00.

120.00

2287 F PRV 1914 – Ceres. Prova de cor em verde-escuro, papel porcelana, denteado 15x14, com goma, 
sem impressão da taxa e legenda. B e R.

8.00

2288 F PRV 1913/15 – Ceres. Tira horizontal com três provas não denteadas do valor de 76 avos, em 
castanho s/ rosa , papel porcelana colorido, impressas com largas margens, não denteadas, 
tidas como clandestinas. Exemplar sem defeitos nem reparações.

90.00

2289 F PI 1914 - Ceres. Postal ilustrado circulado de Macau (14.10.25) para Lisboa com selos de 1 avo 
preto, papel pontinhado, denteado 12x11 ½, MF211f + 2 avos verde-claro, papel pontinhado, 
denteado 12x11 ½, MF212m. B.

15.00

2290  1931/33 – Ceres. Com sobretaxa. MF266, 15 avos s/ 16 avos ardósia, papel liso médio, den-
teado 12x11 ½, estrelas III/IV. Bloco com 28 selos novos, com goma original, sem charneira, 
sem defeitos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 364,00.

30.00
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2291 F Q 1934 (26.11) – 1.º Périplo aéreo do Império Colonial Português, pelos aviadores Tenente 
Humberto da Cruz e Sargento Gonçalves Lobato no avião Dilly. Voo de retorno. Ligação 
MACAU / GOA. Sobrescrito circulado de Macau (26.11.34) para Nova Goa (01.12.34), com 
selos tipo Padrões de 4 avos, 5 avos e 6 avos na frente do sobrescrito e 5 avos no verso, MF 
272/274. Exemplar sem defeitos nem reparações com a assinatura do piloto. B e R.

100.00

2292 F 8 1938 – Império Colonial Português. MF293, 5 avos, carmim + MF298, 15 avos, amarelo-
-laranja. Lote de dois selos usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterados 
com carimbo retangular, batido a preto “CORREIOS MACAU / COLOANE”. B e R.

25.00

2293 F  1938 - Império Colonial Português. MF 298/299 + 302/305. Lote com 6 selos novos com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, dois quais 4 são fecho de série. 
Valor de catálogo € 390.00.

50.00

2294 F  1942 - Padrões. Litografados localmente. Lote composto por selos novos, sem charneira 
como emitidos, sem defeitos nem reparações: MF317, 1 avo, quadra, bordo de folha com 
inscrições + MF318, 2 avos verde-cinzento, quadra canto de folha + MF321, 10 avos laranja, 
tira horizontal de 3 selos, bordo de folha + MF323, 30 avos verde amarelo, quadra + MF324, 
40 avos violeta, quadra. Valor de catálogo € 265.00.

40.00

2295 F  1949 - 75.º Aniversário da UPU. MF340, 32 avos lilás castanho. Lote com dois selos novos, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 370.00.

40.00

2296 F  1950/51 – Motivos locais. Novas cores. MF345, 8 avos (Baía da Praia Grande), papel esmalte, den-
teado 14 ¼ de linha. Par horizontal, novo, com goma original, sem reparações, com a goma espelha-
da e leve defeito no selo da direita, com boa cor e COM IMPRESSÃO DA COR PRETA DESLOCADA.

40.00

2297 F PRV 1951 – Embarcações Típicas de Macau. MF 363/365. Série completa de provas de cor, não denteadas, 
com margens de luxo, sem goma, em papel liso. Exemplares raros, sem defeitos nem reparações.

100.00
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2298  1972 - Centenário do teatro de D. Pedro V, de Macau. MF431, 2P. Bloco com 25 selos, canto 
de folha, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 325.00.

35.00

2299  1974 - Ponte Macau-Taipa. MF 435/436. Lote composto por séries completas em blocos de 9 selos 
e em quadras. Exemplares novos, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 260.00.

40.00

2300 * 1981 – IV Centenário da Morte de Luís de Camões. MF 450/53. Série completa em pares 
horizontais em sobrescrito comemorativo do 1.º dia de circulação, circulado registado por via 
aérea de Macau (24.07.81) para Mangualde (03.08.81) com trânsito  por Lisboa (31.07.81).

50.00

2301 BLC 1986 - Instrumentos Musicais Regionais. MF BLC4. Exemplar novo com goma original sem 
charneira. Valor de catálogo € 220.00.

35.00

2302 FM 1985 – 25.º Aniversário do Museu Luís de Camões. MF FM1. Folha completa, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

80.00

2303 CRT 1984/1995 – Anos lunares (Ciclo Lunar). MF CRT 1/12. Conjunto das 12 cadernetas, novas, 
sem defeitos nem reparações, muito bem conservadas. Valor de catálogo € 320.00.

65.00

2304 F  1939 – Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE NOVA 
YORK 1939-1940. MF CA13a, 50 avos, castanho-vermelho, papel liso, denteado 13. Exemplar 
novo, assinado no verso, com goma original e muito leve charneira, sem reparações, com ligeiro 
óxido no verso, com boa cor e com SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

250.00

2305 F  1939 – Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 
NOVA YORK 1939-1940. MF CA13a, 50 avos, castanho-vermelho, papel liso, denteado 13. 
Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA. Não catalogado.

350.00

2306 F  1947 – Porteado. Império Colonial Português. MF POR 34/43. Série completa, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

2307  1945/47 - Imposto Postal * Nossa Senhora das Misericórdias. MF IP10a, 15 avos laranja s/ 
laranja-claro, papel liso, denteado 12 (emissão de Macau). Bloco com 10 selos (5x2) sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 300.00.

30.00

2308 F 8 1945/47 - Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Emissão de Hong Kong. Lote com 
4 selos usados das taxas de 5 avos oliva s/ oliva claro, 10 avos verde s/ verde amarelo, 15 avos 
laranja s/ laranja-claro e 20 avos, vermelho s/ salmão, MF 7/11. Valor de catálogo € 182.00.

40.00

     Moçambique

2309 F  1876 – Coroa. MF5a, 40 reis, azul, papel liso, fino, denteado 13 ½. Bloco com 8 selos (4x2), 
fundo de folha com as margens, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 600.00.

150.00

2310  1876 – Coroa. MF8a, 200 reis, laranja, papel liso, fino, denteado 13 ½. Bloco com 8 selos 
(4x2), fundo de folha com as margens, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com exceção de ligeiro defeito na goma de um dos selos, com boa cor. 
Valor de catálogo € 96.00.

25.00

2311 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. MF 10/14. Série completa de reimpressões de 
1885, em denteado 13 ½, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 150.00.

40.00

2312 F 8 1877/85 – Coroa. MF 1/9. Conjunto com 10 selos FALSOS FOURNIER, obliterados com 
carimbo também falso, apenas com uma repetição, sem reparações, com pequenos defeitos 
no denteado de alguns selos. Pouco vulgar.

40.00

2313 8 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF11, 20 reis, rosa, papel liso, médio, denteado 13 ½. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo circular da-
tado “CORREIO / LOURENÇO MARQUES / 4 NOV. 86”. B e R. Valor de catálogo € 1.500.00.

250.00

2314  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF25, 2 ½ reis s/ 40 reis, 
castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (2) a preto. Exemplar 
novo, assinado no verso, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo. Valor de catálogo € 420.00.

100.00

2315  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF26A, 5 reis s/ 40 reis, 
castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (3) a azul. Exemplar 
novo, assinado no verso, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo. Valor de catálogo € 350.00.

80.00

2316  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF26B, 5 reis s/ 40 
reis, castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (3) a vermelho. 
Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emitidos, sem reparações, com ligeiros 
pontos de óxido, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 290.00.

75.00

2317 F * 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF32, 20 reis, violeta, papel porcelana, denteado 11 ¾ em 
sobrescrito circulado aberto como impresso de Moçambique (05.09.96) para Munster / Alemanha, 
com trânsito por Aden (23.09.96) para pagar o primeiro porte de impressos remetidos para o 2.º 
grupo de países da UPU, com peso até 50g (Tabela publicada no BCM de 16.12.1895). B e MR.

200.00

2318  1897 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa tipografada localmente. MF50, 50 s/ 
300 reis, azul s/ laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, como 
emitidos na generalidade, sem reparações, com um dente curto. Valor de catálogo € 620.00.

100.00
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2319 8 1897 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF50, 50 reis s/ 300 reis, azul s/ laranja, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 320.00.

75.00

2320  1897 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF51, 2 ½ reis s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (1). Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

15.00

2321 8 1897 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF51c, 2 ½ reis s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, sobrecarga tipo (2). Exemplar usado, sem reparações, levemente desbotado, 
normal nestes selos, com a SOBRECARGA MUITO DESLOCADA na vertical. Não catalogado.

35.00

2322  1897 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF52, 5 reis s/ 40 reis, 
castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emiti-
dos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 85.00.

12.00

2323 8 1897 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 51/52. Série completa usada, sem defeitos nem 
reparações com boa cor. Exemplar MF51 com sobretaxa tipo (2). Valor de catálogo € 170.00.

20.00

2324  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa, tipografada 
localmente. MF201a, 1c s/ 1c, verde escuro, com sobretaxa de 27mm. Exemplar novo, com 
goma original e leve charneira, com boa cor, com variedade “PEPUBLICA”. Em nossa opinião 
mal cotado atendendo à sua raridade.

20.00

2325 PI 1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico com sobretaxa. MF201, 1c 
s/ 1c, verde-escuro, papel pontinhado leve, denteado 11, sobretaxa com 27mm. Par vertical 
em postal ilustrado circulado de Lourenço Marques (06.05.20) para Valença (06.06.20).

20.00

2326 * 1914/20 – Ceres + Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. Sobres-
crito circulado de Lourenço Marques (01.02.20) para a Ericeira (26.03.20) com trânsito por Leiria 
(24.03.20) e Mafra (26.03.20) com par de selos tipo Ceres de Lourenço Marques de 2 ½ c, violeta, 
denteado 15x14, MF122 e selo de 1 ½ c s/ 5 c, vermelho, MF202, com a variedade “PEPUBLICA” 
e “TELFGRAFO” (não catalogada) obliterado à chegada a Lisboa com carimbo batido a violeta 
“CONFEDERAÇÃO PATRONAL / GREVE / CORREIOS / 1920 / LISBOA – PORTUGAL”. B e R.
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2327 / 1921 – Ceres. MF230, 30c, violeta s/ rosa, papel porcelana colorido, denteado 15x14. Bloco 
com 6 selos (3x2), novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, com rara variedade de cliché MM CCXCIX, na posição 10 da chapa.

20.00

     Lourenço Marques

2328 F  1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga do Centenário de San-
to António. MF20, 100 reis, castanho-amarelo, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, assinado no verso, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 170.00.

35.00

2329 F  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO 
DE S. ANTONIO”, tipografada localmente. MF29, 100 reis, castanho s/ castanho-amarelo, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 260.00.

50.00

2330 F  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO 
DE S. ANTONIO”, tipografada localmente. MF30, 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Quadra com selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 288.00.

50.00

2331 F 8 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF41a, 100 reis, azul s/ azul, papel levemente pon-
tinhado, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 75.00.

20.00

2332 F  1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. MF49a, 50 s/ 30 reis, verde e amarelo, 
papel liso, não denteado. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, 
com ligeiras manchas no verso, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 150.00.

25.00

2333 F  Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa, tipografada localmente. MF49a, 50 s/ 30 reis, 
verde e amarelo, papel liso. Exemplar novo, com goma parcial, sem defeitos nem repara-
ções, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

2334 F * 1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Novas cores e valores. MF52, 65 s/ 2 
½ reis, castanho, papel liso, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado de Lourenço Marques 
(27.08.04) para Amesterdão (18.09.04) para pagar o primeiro porte de uma carta de Moçam-
bique para a Holanda, com peso até 15g. B.

18.00

2335 F * 1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Novas cores e valores. MF54, 65 s/ 15 
reis, castanho, papel porcelana, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado de Lourenço Marques 
(19.12.03) para Amesterdão (10.01.04) para pagar o segundo porte de uma carta de Moçambique 
para a Holanda, com peso entre 18 e 30g. Um selo do par com leve óxido no denteado. B.

20.00

2336 F * 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF71, 50 reis, castanho, papel leve-
mente pontinhado, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (22.06.04) 
para Johannesburg (23.06.04) para pagar o primeiro porte de uma carta de Moçambique 
para a África do Sul, com peso até 15g.

18.00

2337 F * 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF72, 65 reis, azul escuro, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (04.06.04) para Inglaterra 
(26.06.04) para pagar o porte simples de uma carta remetida de Moçambique para Inglaterra 
com peso até 15g. B e MR.

45.00

2338 F * 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF75, 130 reis, castanho s/ amarelo, 
em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (07.05.04) para Amesterdão (29.05.04) para pagar 
o 2.º porte de uma carta remetida de Moçambique para a Holanda com peso entre 16 e 30g. B.

35.00

2339 F * 1920/21 – Ceres, com sobretaxa, tipografada localmente. MF174, 4c s/ 2 ½ c, violeta-cinzen-
to, papel pontinhado, denteado 15x14. Par horizontal em sobrescrito circulado para Johan-
nesburg (25.01.21) com trânsito por Chai Chai (20.01.21). Insuficientemente franquiado foi 
porteado à chegada com selo de 1d.

45.00

     Companhia de Moçambique

2340 F  1892 – D. Luís I. Fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.A DE MOÇAM-
BIQUE”. MF3g, 20 reis, rosa, papel pontinhado vertical, denteado 13 ½, sobrecarga B, tipo 
II. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

2341 F * 1895/1902 – Elefantes. MF16, 25 reis, verde, papel porcelana, denteado 11 ¾. Par horizontal, 
circulado da Beira (01.03.97) para Levignac de Seyches (29.03.97) com trânsito por Marmande 
(28.03.97), para pagar o porte simples de uma carta da Beira para França com peso até 20g.

26.00

2342 F / 1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. Lote com dois se-
los: MF70b, 100 reis, azul s/ azul, papel porcelana, denteado 11 ¾, sem goma, com sobrecar-
ga tipo II + MF76b, 700 reis, violeta s/ amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾, com goma 
original e charneira e com sobrecarga tipo II. Valor de catálogo € 55.00.

20.00

2343 F * 1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF82, 25 reis, carmim, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Par horizontal em sobrescrito circulado da Beira (20.03.15) 
para Lindi / Africa Oriental Alemã, com trânsito por Zanzibar (12.04.15), para pagar o porte 
simples de uma carta da Beira para a Tanzânia com peso até 20g.

32.00
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2344 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobrecarga Cruz Vermelha, 
tipografada localmente a vermelho. MF 111b, 75 reis, lilás, papel porcelana médio, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, com goma original e sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com “1” de “31” maior. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

2345 F PI 1918/24 – Motivos locais. MF119, 1c, verde e preto, papel pontinhado em losango, denteado 
14. Par horizontal em postal ilustrado circulado da Beira (29.06.19) para o Porto, para pagar 
o porte de bilhetes-postais simples circulados para Portugal (Tabela da Ordem de Serviço n.º 
297 de 26.07.18, publicada no Boletim dos CTT 8/1918). Censurado com carimbo batido a 
violeta “PASSOU PELA CENSURA / BEIRA”. MB e R.

15.00

2346 F * 1918/25 – Motivos locais + Motivos locais. Novas cores. Sobrescrito circulado da Beira 
(24.04.35) para Inglaterra, via Cape Town, com selos de 5c, azul e preto, MF123, par de 10c, 
tijolo e preto, MF126a, 50c, violeta e preto, MF158 e 1E, azul-escuro e preto, MF160, per-
fazendo o porte de 1$75 para pagar o porte simples de cartas remetidas para o estrangeiro 
com peso até 20g. Tabela aprovada pelo Decreto 24.484 de 12.09.1934.

25.00

2347 F * 1918/25 – Motivos locais. Sobrescrito de grande dimensão circulado registado da Beira (??.??.26) 
para os EUA, com selo de 20c, MF128 e 6 selos de 40c, MF157, com um selo perdido

25.00

2348 F * 1937 – Motivos diversos. MF 172/190. Série completa em sobrescrito de grandes dimensões, circulado 
registado e por via aérea da Beira (19.08.37) para Londres. Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

2349 F * 1937 – Motivos diversos. Sobrescrito circulado da Beira (28.03.38) para Harrisburg / EUA, 
com selos de 15c, 30c, 45c e 85c, MF175, 177, 179 e 184, para pagar o primeiro porte (1$75) 
de uma carta da Companhia de Moçambique para os EUA com peso até 20g.

22.00
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2350 F * 1935 – Inauguração do Correio Aéreo. Desenho retangular. MF CA 11/23. Série incompleta 
(faltam selos de 10E e 20E) em sobrescrito transportado em mão e obliterado em Moçambi-
que com o carimbo de denominação de origem “PAQUETE – PAQUEBÔT”, endereçado para 
Viena. Selos no verso não obliterados.

65.00

     Companhia do Niassa

2351 F 8 1903 – D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF49, 25 reis laranja, papel pontinhado, 
denteado 14 de linha. Exemplar usado, sem reparações, com leve adelgaçamento, com irregulari-
dades no denteado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 210.00.

40.00

2352 F PI 1911 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA”. MF54, 10 reis, verde, papel levemente 
pontinhado, denteado 13 ½, em postal ilustrado circulado do Ibo (15.12.13) para Coimbra 
(23.01.14), para pagar o porte de um bilhete postal simples para Portugal. B e R.

30.00

2353 F 8 1911 — D. Manuel II. Motivos diversos, com sobrecarga REPUBLICA. MF55, 20 reis carmim, pa-
pel liso levemente pontinhado, denteados de 13 ½ a 15, obliterado com carimbo militar da NYAS-
SALAND / FF2 / JUL 16 18”, usados em Metangula / Lago Niassa pelas forças inglesas, com as 
variedades “N e Y” separados” e “S” invertido. Selo com boa cor, sem defeitos ou reparações. MR.

30.00

2354 F 8 1911 — D. Manuel II. Motivos diversos, com sobrecarga REPUBLICA. MF63, 500 reis violeta cas-
tanho, papel liso levemente pontinhado, denteados de 13 ½ a 15, obliterado com carimbo militar da 
NYASSALAND / FF2 / JUL 16 18”, usados em Metangula / Lago Niassa pelas forças inglesas, com 
as variedades “N e Y” separados” e “S” invertido. Selo com boa cor, sem defeitos ou reparações. MR.

30.00

2355 F  1921 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Lisboa. MF 82/93. Série completa, nova, 
com goma original e muito leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 114.00.

25.00

 
     Quionga

2356 F  1916 – Selos de D. Carlos I, tipo Mouchon de Lourenço Marques, com sobretaxa. Lote com 
duas quadras novas, sem goma: MF3, 2 ½ c s/ 100 reis, azul, sem reparações, com leve 
defeito no denteado de um selo + MF4, 5c s/ 100 reis, bordo de folha, com leves pontos de 
óxido. Valor de catálogo € 184.00.

40.00

2357 F  1916 – Selos de D. Carlos I, tipo Mouchon de Lourenço Marques, com sobretaxa. MF4, 5c 
s/ 100 reis, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Bloco horizontal com 8 selos 
(4x2), novo, sem goma, sem reparações, com dois ou três muito leves pontos de óxido, com 
boa cor. Valor de catálogo € 184.00.

40.00

     Zambézia

2358 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF8, 75 reis, carmim, papel porcelana, denteado 11 
¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 180.00.

30.00

2359 F  1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF54 + MF54c, 50 reis s/ 65 reis, azul-es-
curo, papel levemente pontinhado. Denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobretaxa tipo II no 1.º selo e 
sobretaxa tipo I no 2.º selo. B e R. Valor de catálogo € 213.00.

50.00

     
     Moçambique

2360  1933/51 – Lusíadas + Segunda Viagem Presidencial às Colónias + Peixes de Moçambique. 
MF 270/288 + MF 308/311 + MF 356/379. As três séries completas, novas, com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 595.00.

60.00

2361 * 1960 – Franquias mecânicas. Sobrescrito circulado registado de Lourenço Marques 
(17.06.60) para Lisboa (20.06.60) com a franquia mecânica a vermelho de 6$50. Exemplar 
sem defeitos nem reparações com o DATADOR DA FRANQUIA INVERTIDO. B e MR.

10.00

2362 F  1961 – Escudo de Armas de Cidades e Vilas de Moçambique. MF444a, 7$50, policromo. 
Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e COM VALOR OMISSO. Valor de catálogo € 40.00+++.

15.00

2363 F  1939 – Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 
NOVA YORK 1939-1940. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho, papel liso, denteado 13. Bloco 
com 6 selos (3x2), novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Provavelmente maior bloco conhecido. MB e MR. Valor de catálogo € 1.350.00.

350.00

2364 F  1946 – Correio Aéreo. Avião. MF CA12, 1$60, azul-claro, papel liso, denteado 11 ½ de linha. 
Par vertical, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e DENTEADO 
OMISSO entre os dois selos. Não catalogado.

15.00

2365 F  1947 – Correio aéreo. Avião, com legenda “Taxe perçue”. MF CA 16/23. Série completa, 
nova, com goma original e muito leve charneira, sem reparações, com leves pontos de óxido 
nos valores de $50, 4$50 e 50$00. Valor de catálogo € 215.00.

35.00
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2366 F * 1932 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçue”, tipografado localmente 
com letras com serifa. MF SCA1, preto s/ azul, papel liso, denteado 11 ½ de linha em três margens 
(bordo direito de folha) em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (01.05.33) para Dundee / 
Escócia com selo de 1$40 s/ 2E, MF262 para pagar o porte do correio ordinário para cartas remeti-
das para o estrangeiro com peso até 20g. Etiqueta M-13 sem valor da sobretaxa impressa.

25.00

2367 F * 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue”. MF SCA4, preto s/ azul, papel liso, dentea-
do 11 ½ de linha em três margens (bordo esquerdo de folha) em sobrescrito circulado de Moçambique 
(15.12.37) para Winterthur / Suíça com o porte manuscrito de 3$30 para pagar o primeiro porte da sobre-
taxa do correio aéreo para cartas remetidas para a Suíça via Londres com peso até 5g. Tabela publicada 
no BOM n.º 36 de 08.09.37 * II série para entrar em vigo5 a 10.09.37. Etiqueta M/13 com 9/6 pontos.

35.00

2368 F * 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue”. MF SCA4, preto s/ azul, papel liso, 
denteado 11 ½ de linha em três margens (bordo direito de folha) em sobrescrito circulado de 
Inhambane (24.06.37) para Filadélfia / EUA com o peso de 23 grs e com o porte manuscrito de 
8$00 para pagar o 5.º porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas remetidas para os EUA com 
peso entre 21 e 25g via Londres. Barramento a vermelho de interrupção do correio aéreo de Lon-
dres. Na franquia do sobrescrito poderá ter sido aplicado apenas os portes correspondentes ao 
percurso Inhambane a Londres e assim sendo o porte deveria ser de 7$00 e não de 8$00. Tabela 
publicada no BOM n.º 36 de 08.09.37 * II série para entrar em vigo5 a 10.09.37.

40.00
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2369 F * 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue”. MF SCA4, preto s/ azul, papel liso, 
denteado 11 ½ de linha em duas margens (canto inferior direito de folha) em sobrescrito circulado 
de Moçambique (10.02.38) para Lisboa com o porte manuscrito de 3$00 para pagar o primeiro 
porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas remetidas para Portugal via Marselha com peso 
até 5g. Tabela publicada no BOM n.º 36 de 08.09.37 * II série para entrar em vigo5 a 10.09.37. 
Etiqueta M/13 com 11/7 pontos. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

30.00

2370 F * 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe Perçue”. MF SCA4, preto s/ azul, pa-
pel liso, denteado 11 ½ de linha com 11/6 traços em sobrescrito circulado por via aérea de 
Lourenço Marques (16.03.36) para a Suíça, com selos tipo Lusíadas de 10c, 80c e 85c para 
pagar o porte simples do correio ordinário para cartas remetidas para o estrangeiro com peso 
até 20g e com o porte manuscrito na etiqueta de 0,47f para pagar o primeiro porte da sobre-
taxa aérea para cartas remetidas para a Suíça com peso até 5g. B e R.

20.00

2371 F * 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe Perçue”, tipografadas localmente. MF 
SCA4, preto s/ azul, papel liso, 11 ½ de linha, irregular, 8/6 pontos em sobrescrito com o peso 
de 6g circulado de Moçambique (26.08.36) para Hamburgo, com o porte de 0,98f manuscrito 
a lápis, para pagar o segundo porte da sobretaxa aérea para uma carta remetida de Moçam-
bique para a Alemanha com peso de 6 a 10g + selos tipo Lusíadas no total de 1$75 para 
pagar o porte simples de uma carta remetida para o estrangeiro com peso até 20g.

25.00

2372 F * 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe Perçue”. MF SCA5, preto s/ azul, papel liso, 
denteado 11 ½ de linha com 21/22 pontos, em sobrescrito circulado por via aérea de Moçambique 
(30.10.37) para Marselha (07.11.37) com o porte manuscrito de 4$70 correspondente a: 3$20 pelo 
primeiro porte + 1$20 pelo segundo porte da sobretaxa aérea de cartas remetidas para França 
com peso de 6 a 10g (Tabela publicada no BOM n.º 36, II série de 08.09.37).

20.00

2373 F * 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue”. Tipografado localmente. Letras com 
serifas. MF SCA5, preto s/ azul, papel liso, denteado 11 ½ de linha em três margens (bordo 
esquerdo de folha) em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (23.02.37) para Troy / EUA, 
com o porte manuscrito de 2$70 e com selos tipo Lusíadas de 5c, 70c e 1E, MF271, 280 e 283, 
para pagar o primeiro porte do correio ordinário de cartas circuladas para o estrangeiro com peso 
até 20g. Quanto ao porte da sobretaxa do correio aéreo a única explicação possível, perante as 
tabelas conhecidas, tendo em consideração o peso da carta manuscrito a azul de 5g, poderá ter 
como base a cobrança de duas taxas: uma de 1$50 referente ao primeiro porte para os EUA, via 
Southampton + 1$20 pelo primeiro porte para cartas remetidas para a Grã-Bretanha, via Sou-
thampton. Tabela publicada no BOM n.º 10 de 09.03.38 que segundo Altino Pinto terá entrado em 
vigor em 14.03.38, mas que constatamos ter sido aplicada em diversas correspondências antes 
dessa data. Exemplar muito interessante que carece de maior pesquisa e estudo.

50.00

2374 F * 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe recebida / Taxe perçue”. MF SCA6, 
preto s/ azul-escuro, papel liso, denteado 11 ½ em duas margens (bordo direito de folha) em 
sobrescrito circulado por via aérea de Lourenço Marques (02.12.37) para Marselha / França 
com o peso de 5g e porte de 3$30 manuscritos a vermelho para pagar: 3$20 pelo primeiro 
porte da sobretaxa aérea de cartas remetidas para Marselha com peso até 5g + $10 de ex-
cesso de porte. Tabela publicada no BOM n.º 36 de 08.09.37 * II série para entrar em vigor a 
10.09.37. Etiqueta com variedade de cliché no “v” de “avion” com 12/6 pontos.

30.00

2375 F * 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe recebida / Taxe perçue”. MF SCA6, preto s/ 
azul-escuro, papel liso, denteado 11 ½ em duas margens (exemplar canto de folha) em sobrescri-
to circulado por via aérea de Lourenço Marques (17.09.37) para Tanga / Tanganica (24.09.37) com 
o porte manuscrito de 3$30 para pagar o primeiro porte da sobretaxa aérea de cartas remetidas 
para o Tanganica com peso até 5g. Tabela publicada no BOM n.º 36 de 08.09.37 * II série para 
entrar em vigor a 10.09.37. Etiqueta com variedade de cliché no “v” de “avion” com 12/6 pontos.

25.00

2376 F * 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxa recebida / Taxe Perçue”. MF SCA6, preto 
s/ azul, papel liso, denteado 11 ½ de linha, com 12/6 pontos, em sobrescrito circulado por via 
aérea de Cais Gorjão (30.12.37) para Terrenho (12.01.37) com trânsito por Lisboa (11.01.37) 
com o porte manuscrito de 9$00 para pagar o 3.º porte de cartas remetidas para Portugal, via 
Marselha, com peso entre 11 e 15g (Tabela publicada no BOM n.º 36, II série de 08.09.37).

20.00

2377 F * 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe recebida / Taxe perçue”. MF SCA6, preto 
s/ azul-escuro, papel liso, denteado 11 ½ em três margens (exemplar bordo direito de folha) 
em sobrescrito circulado por via aérea de Lourenço Marques (20.11.37) para Zaandam / Ho-
landa (30.11.37) com o porte manuscrito de 3$20 para pagar o primeiro porte da sobretaxa 
aérea de cartas remetidas para a Holanda em mala fechada por Paris com peso até 5g. Ta-
bela publicada no BOM n.º 36 de 08.09.37 * II série para entrar em vigor a 10.09.37. Etiqueta 
com variedade de cliché no “o” de “avion” com 12/6 pontos.

35.00

2378 F * 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe recebida / Taxe perçue”. MF SCA6, preto 
s/ azul-escuro, papel liso, denteado 11 ½ em três margens (exemplar bordo direito de folha) em 
sobrescrito circulado por via aérea de Lourenço Marques (09.03.38) para Hamburgo / Alemanha 
com o porte manuscrito de 3$30 para pagar o primeiro porte da sobretaxa aérea de cartas remeti-
das para a Alemanha com peso até 5g. Tabela publicada no BOM n.º 36 de 08.09.37 * II série para 
entrar em vigo5 a 10.09.37. Etiqueta com variedade de cliché no “o” de “avion” com 12/6 pontos.

25.00

2379 F * 1914/16 – Ceres + Imposto Postal. Taxa de Guerra. Sobrescrito circulado de Lourenço Mar-
ques (03.10.18) para a Curepipe Road / Maurícias (14.10.18) com 3 selos de 2 ½ reis, papel 
pontinhado, denteado 15x14, MF122b + selo do imposto postal de 1c, verde, linhas vincadas, 
MF IP1. Raro destino.

16.00
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2380 F * 1913/25 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de Timor e Macau, da emissão de Tete + Ceres, emissão 
de Moçambique + Imposto Postal * Monumento ao Marquês de Pombal. Sobrescrito circulado re-
gistado de Angoche para Lucerna / Suíça (26.11.25) com trânsito pela Beira (26.10.25) e Londres 
(24.11.25) com selo de 15c s/ 24 avos, MF16 + 15c s/ 24 avos, MF24, + 3x60c, MF243, no total 
de 2$10 para pagar: 1$60 pelo porte simples do correio ordinário de uma carta remetida para o 
estrageiro com  peso até 20g + $40 pelo prémio de registo + $10 de excesso de porte + selo do 
imposto postal de 15c, MF IP6 (Plano), devido no período em Moçambique.

200.00

2381 F  1943/51 – Imposto Postal. Assistência Pública. Pelicano. Legenda “COLÓNIA DE MOÇAMBI-
QUE”, litografados localmente. MF IP50, $50, ultramar, papel liso a pontinhado, denteado 11 
de linha. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com impressão RETRO VERSO do quadro, por decalque.

20.00

2382  1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP69, $50, preto e azul. Bloco com 8 
selos, bordo de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
DESLOCAÇÃO DA COR AZUL.

20.00

     Inhambane

2383 F  1895 — D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga do “Centenário de S. 
António. MF 9, 300 laranja. Par horizontal, canto de folha, novo, sem goma como emitido, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 350.00.

50.00

2384 F  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO 
DE S. ANTONIO”, tipografada localmente. MF10, 50 reis, azul-claro, papel porcelana, den-
teado 11 ¾. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 130.00.

20.00
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2385 F  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. 
ANTONIO”, tipografada localmente. MF12, 80 reis, verde-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Par 
horizontal, novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 280.00.

50.00

2386 F  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO 
DE S. ANTONIO”, tipografada localmente. MF14, 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Quadra, canto inferior esquerdo de folha, nova, sem goma como emitidos os 
selos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 820.00.

120.00

2387 F / 1903 – D. Carlos I Mouchon. MF 15/30. Série completa em novo, com goma original e char-
neira (com exceção selos de 200 e 400 reis sem goma). Valor de catálogo € 200.00.

30.00

     Lourenço Marques

2388 F  1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. AN-
TONIO”, tipografada localmente. MF19, 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 105.00.

20.00

     S. Tomé e Príncipe

2389 F PRV 1870 – Coroa. MF1, 5 reis, verde, papel cartolina, denteado 13 ¼. Exemplar, com goma 
original, sem reparações e com adelgaçamento, tido como FALSO, de origem desconhecida, 
tipo V do livro “Forgeries of Portugal and Colonies” de D.J. Davies edição de 2002, porém é 
nosso entendimento que se trata de um ensaio para a emissão de S. Tomé.

40.00

2390 F  1870/77 – Coroa. MF7a, 100 reis, lilás-escuro, papel liso, fino, denteado 13 ½. Quadra, canto 
superior esquerdo de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

2391 F  1870/77 – Coroa. MF9a, 300 reis, castanho-vermelho, papel liso, fino, denteado 13 ½. Qua-
dra, canto superior direito de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 132.00.

35.00

2392 F / 1881/85 – Coroa. MF11/12, 14, 20 reis, rosa vivo + 25 reis, violeta + 50 reis, azul. Lote com 3 
quadras, uma delas em canto de folha (50 reis), novas, com goma original sem charneira, com 
exceção de um selo de 20 reis e dois de 25 reis com charneira, sem defeitos nem reparações, 
com exceção de um selo de 50 reis com um ligeiro ponto de óxido. Valor de catálogo € 121.00.

30.00

2393 F  1887 – D. Luís I. Fita direita. MF17b, 20 reis, rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações, com pequenos defeitos no papel porcelana e com boa cor 
e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 220.00.

35.00

2394 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. Exemplar de 25 reis, azul-violeta, com sobrecar-
ga 2 ½ reis, tipo (1) a verde, papel  porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, tidos como não tendo curso oficial.

40.00

2395 F 8 1899 – D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF58, 2 ½ reis, castanho, papel liso, dentea-
do 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

2396  1934 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF 279/297. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

30.00

2397  1938 – Império Colonial Português. Legenda “S. TOMÉ”. MF CA 1/9. Série completa, nova, 
com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 360.00.

35.00

2398 F 8 1946 – Imposto Postal. Assistência. Selos fiscais de África, com sobretaxa. Selo de $50 s/ 8$00, 
verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo (I). Exemplar usado, sem reparações, 
adelgaçado, com boa cor, NÃO CATALOGADO. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

     Timor

2399  1938 – Império Colonial Português. MF 227/243. Série completa com goma original e char-
neira. Valor de catálogo € 210.00.

30.00

2400  1946 – Império Colonial Português. Selos de Moçambique com sobretaxa, tipografados em 
Lourenço Marques. MF 244/249. Série completa, nova, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 93.00.

25.00

2401  1950 – Flores Indígenas. MF 275/284. Série completa, nova, com goma original sem charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

25.00

2402 * 1960 – Carta Geográfica de Timor. Sobrescrito circulado registado, por via aérea, de Dili 
(22.10.63) para Lisboa (28.10.63) com selos de $20 s/ 8 avos + 30c s/ 24 avos + 1$00 s/ 40 
avos e 15$00 s/ 3P, MF307, 308, 310 e 314.

28.00

2403 F * 1961 – Arte Indígena. Sobrescrito circulado registado, por via aérea, de Dili (04.11.63) para 
Lisboa (11.11.63) com selos de 4$50 e 5$00. MF 323/324. B.

28.00

2404 BLC 1948  Indígenas (1.º grupo). MF BLC1. Exemplar novo, com goma original sem charneira. 
Valor de catálogo € 300.00.

40.00
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2405 F * 1947 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”, tipogra-
fada localmente. Sobrescrito circulado registado, por via aérea, de Dili (01.05.48) para Lisboa 
(14.05.48) com dois selos de 1P, lilás-rosa, MF CA23. Etiqueta de registo de Moçambique, 
modelo n.º 6, tipo C.5, usada como de recurso em Timor. B e R.

40.00

2406 F  1960/67 – Imposto Postal. Assistência. Tipografada localmente. MF IP13Ad, $70, azul-escu-
ro, papel espesso, denteado 10 ¾, taxa em carateres mais pequenos. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com variedade “POTUGUE-
SA” e “ASSSITÊNCIA”, com cifrão próximo de “70”. MB e MR. Valor de catálogo € 250.00.

100.00

2407  1969 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa. MF IP 18/20. Série 
completa nova, sem goma como emitidos, em papel espesso. Valor de catálogo € 120.00.

15.00

MARCOFILIA
     Portugal

2408 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, papel liso, médio, 
tipo II, com margens normais a luxo, obliterado com carimbo batido a preto “26 – LEIRIA”, tipo 
6.8.6. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

2409 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, papel liso médio, 
tipo I, com boas margens obliterado com carimbo batido a preto, “49 – HORTA”, tipo 6.8.6. B.

20.00

2410 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2c, 25 reis, azul, papel liso médio, tipo 
II. Lote com dois selos, com margens curtas, um deles obliterado com carimbo numérico  batido 
a preto “50 – PONTA DELGADA”, tipo 6.8.6, e outro com carimbo batido a azul “51 – FUNCHAL”.

20.00

2411 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 reis, azul, papel liso, tipo II. Lote 
com dois selos, ambos com margens de luxo, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterados 
com carimbos batidos a preto “61 – GUIMARÃES”, tipo 6.8.6 e “87 – FIGUEIRA DA FOZ”, tipo 6.8.6.

25.00

2412 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul-claro, papel liso, 
médio, tipo II, com 3 margens de luxo e uma normal, obliterado com carimbo batido a preto 
“102 – VIANA”, tipo 5.10.5. Exemplar sem reparações, com muito pequeno furo de alfinete.

15.00

2413 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul-claro, papel liso, 
médio, tipo II, com margens de luxo, obliterado com carimbo batido a preto “105 – ESPO-
SENDE”, tipo 5.10.5. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00
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2414 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, papel liso médio, 
tipo I, com margens muito curtas, obliterado com carimbo batido a preto “113 – AGUIAR DA 
BEIRA”, tipo 4.11.4. R.

30.00

2415 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, papel liso, médio, 
tipo II, com margens de luxo e equilibradas, obliterado com carimbo batido a preto “120 – 
GUARDA”, tipo 5.9.5. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

2416 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, papel liso, médio, 
tipo I, com margens normais a curtas, obliterado com carimbo batido a preto “136 – TOMAR”, 
tipo 5.10.5. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

2417 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, papel liso, médio, 
tipo II, com 3 margens de luxo e uma curta, obliterado com carimbo batido a preto “159 – ES-
TREMOZ”, tipo 5.10.5. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

2418 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul-claro, papel liso, 
médio, tipo II, com 3 margens de luxo e uma normal, obliterado com carimbo batido a preto 
“165 – ELVAS”, tipo 5.10.5. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

2419 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2c, 25 reis, azul, papel liso médio, 
tipo II, com margens curtas, obliterado com carimbo batido a preto “174 – VEIROS”. MR.

50.00

2420 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul leitoso, papel liso, 
médio, tipo I, com 3 margens de luxo e uma normal, obliterado com carimbo batido a preto 
“177 – BRAGANÇA”, tipo 5.10.5. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

2421 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, papel liso médio, 
tipo I, com margens de luxo e equilibradas, obliterado com carimbo batido a preto “199 – 
MÉRTOLA”. MR e B.

50.00

2422 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul-claro, papel liso, 
médio, tipo II, com margens normais a luxo, obliterado com carimbo batido a preto “206 – 
VIANA DO ALENTEJO”, tipo 5.10.5. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

2423 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, papel liso, médio, 
tipo II, com margens normais, obliterado com carimbo batido a preto “208 – FARO”. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

15.00

2424 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, papel liso, médio, 
tipo I, com margens normais a curtas, obliterado com carimbo batido a preto “212 – LAGOA”, 
tipo 5.10.5. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

2425 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Lote com 8 selos de 25 reis, tipo D. Maria II, MF2, três 
deles com margens de luxo, obliterados com 7 carimbos batidos a preto e um em azul, tipo 
20 barras: 56, 61 (azul), 77, 82, 141, 169, 170 e 208.

40.00

2426 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul. Lote com 3 selos 
com margens de luxo a curtas, obliterados com carimbos batidos a preto, tipo 20 barras “109 
– PONTE DE LIMA”, “121 – LAMEGO” e “217 – TAVIRA”.

15.00

2427 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. Mf2, 25 reis azul, um do tipo I e outro 
tipo II, com margens normais a curtas, obliterados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, 
batidos a preto “201 – MOURA”, tipo 5.10.5. Um dos selos com pequeno corte de tesoura no 
canto superior esquerdo.

15.00

2428 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 reis, azul, papel liso, médio, 
tipo II, com margens muito curtas não afetando o quadro, obliterado com carimbo batido a 
preto “173 - SOUZEL”, tipo 5.10.5.

20.00

2429 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, papel liso, médio, 
tipo I, com margens de luxo, obliterado com carimbo batido a preto “169 - NIZA”, tipo 5.10.5.

25.00

2430 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 reis, azul, papel liso, médio, tipo II, 
com duas margens de luxo e duas normais, obliterado com carimbo batido a preto “166 - ÉVORA”.

15.00

2431 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 reis, azul, papel liso, médio, 
tipo II, com margens de luxo, obliterado com carimbo batido a preto “49 - HORTA”, tipo 20 barras.

25.00

2432 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2 + MF2b, 25 reis. Lote com dois 
selos usados em papel liso médio: um com 3 margens de luxo e uma normal, em azul-claro, 
tipo I e outro com duas margens curtas e duas normais, em azul-escuro, tipo II, ambos oblite-
rados com carimbos batidos a preto e azul/verde “212 – LAGOA”, tipo 5.10.5.

30.00

2433 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Lote com dois selos, usados, sem defeitos nem repara-
ções com boa cor e obliterados carimbos batidos a preto: 1853 – D. Maria II, MF2b, 25 reis, 
azul, tipo II, com 3 margens de luxo e uma normal com carimbo “26 – LEIRIA”, tipo 6.8.6 + 
1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados, MF13, 25 reis, rosa, com margens de luxo, oblite-
rado com carimbo “26 – LEIRIA”, tipo 3.4.3. MB.

25.00

2434 Lote Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Lote com 15 selos das emissões de D. Pedro V, na ge-
neralidade com margens curtas, obliterados com carimbos batidos a preto n.ºs 19, 52, 71, 82, 
101 (2), 102, 120, 145, 149, 159, 170, 192, 217 e 219, todos do tipo “20 barras”.

40.00

2435 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis, verde, papel liso, mé-
dio, com margens muito curtas duas delas afetando o quadro, obliterado com carimbo batido 
a preto “51 - FUNCHAL”, tipo 20 barras.

100.00
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2436 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis, 
azul, linhas simples, papel liso, fino, não denteado, com três margens de luxo e uma curta, 
obliterado com carimbo batido a preto “184 – MIRANDELA”, tipo 5.10.5. B.

25.00

2437 F FRG Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf12, 25 reis 
azul, com margens de luxo a normais, usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
obliterado com carimbo batido a preto “187 — PROVEZENDE”, tipo 20 barras.

20.00

2438 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF7, 25 reis, 
azul-escuro, papel liso, médio, tipo II (pérolas juntas), com margens de luxo e equilibradas, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a preto “179 – CHACIM”, tipo 5.10.5. 
Exemplar sem defeitos nem reparações com marca bem batida.

25.00

2439 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, 
azul, papel liso, médio, tipo I, com margens de  luxo, obliterado com carimbo batido a preto “89 
– MIRANDA DO CORVO depois ANADIA”, tipo 6.8.6. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

2440 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, 
azul, papel liso, médio, tipo I, com margens normais, obliterado com carimbo batido a preto 
“129 – PINHEL”, tipo 5.10.5. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

2441 F FRG Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis, azul-
-escuro, papel liso, médio, tipo II (pérolas juntas), com margens normais a curtas, obliterado 
com carimbo numérico batido a preto “136 – SANTARÉM”, tipo 5.10.5. Exemplar sem defei-
tos nem reparações.

15.00

2442 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, 
azul, papel liso médio, com margens curtas, obliterado com carimbo batido a preto “127 – 
PENALVA DO CASTELO”, tipo 4.12.4. Raro.

40.00

2443 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, 
azul, papel liso médio, com margens curtas a normais, obliterado com carimbo batido a preto 
“215 – OLHÃO”, tipo 5.10.5. Raro.

40.00

2444 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 
reis, azul-escuro, papel liso, médio, linhas simples, com 3 margens de  luxo e uma normal, 
obliterado com carimbo batido a preto “40 – SANTIAGO DE CACEM”, tipo 6.8.6. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

25.00

2445 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 
reis, azul-escuro, papel liso, médio, linhas simples, com margens de  luxo e equilibradas, 
obliterado com carimbo batido a preto “109 – PONTE DE LIMA”, tipo 6.8.6. Exemplar sem 
defeitos nem reparações.

25.00

2446 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis, azul-
-escuro, papel liso, médio, tipo II (pérolas juntas), com margens normais a luxo, obliterado com ca-
rimbo numérico batido a preto “208 – FARO”, tipo 5.10.5. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00
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2447 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis, azul-
-escuro, papel liso, médio, tipo I (pérolas afastadas), com três margens de luxo e uma normal, 
obliterado com carimbo numérico batido a preto “108 – PONTE DA BARCA”, tipo 5.10.5. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

2448 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis, azul-escuro, 
papel liso, médio, tipo I (pérolas afastadas), com margens de luxo e equilibradas, obliterado com ca-
rimbo numérico batido a preto “180 – CHAVES”, tipo 5.10.5. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

2449 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis, azul-
-escuro, papel liso, médio, tipo I (pérolas afastadas), com margens de luxo e equilibradas, 
obliterado com carimbo numérico batido a preto “24 – CINTRA”, tipo 6.8.6. Exemplar sem 
defeitos nem reparações.

20.00

2450 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis, 
azul-escuro, papel liso, médio, tipo I (pérolas afastadas), com margens curtas, não tocando 
o quadro, obliterado com carimbo numérico batido a preto “136 – SANTARÉM”, tipo 5.10.5. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

2451 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis, azul-
-escuro, papel liso, médio, tipo II (pérolas juntas), com duas margens de luxo a duas normais, 
obliterado com carimbo numérico batido a preto “214 – LOULÉ”, tipo 5.10.5. Exemplar sem 
defeitos nem reparações.

20.00

2452 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis, azul-
-escuro, papel liso, médio, tipo II (pérolas juntas), com margens de luxo a normais, obliterado 
com carimbo numérico batido a preto “90 – MONTEMOR-O-VELHO”, tipo 6.8.6. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

20.00

2453 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis, 
azul-escuro, papel liso, médio, tipo I (pérolas afastadas), com margens de luxo a normais, 
obliterado com carimbo numérico batido a preto “90 – MONTEMOR-O-VELHO”, tipo 6.8.6. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

2454 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis, azul-
-escuro, papel liso, médio, tipo I (pérolas afastadas), com duas margens de luxo, uma normal 
e uma curta, obliterado com carimbo numérico batido a preto “48 – ANGRA”, tipo 6.8.6. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

2455 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, 
azul, com margens de luxo, papel liso, médio, usado, sem defeitos nem reparações, com 
carimbo batido a preto “110 – VALENÇA”, tipo 5.10.5.

20.00

2456 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. MF12, 25 reis, azul, linhas duplas, papel liso, fino, não 
denteado. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com 3 margens de luxo e uma 
normal, obliterado com carimbo batido a preto “48 – ANGRA”, tipo 5.10.5. B.

20.00

2457 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro 
V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, médio. Lote com dois selos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor: um com três margens de luxo e um normal obliterado 
com carimbo batido a preto “40 – SANTIAGO DO CACÉM”, tipo 4.3.4 e outro, com três margens 
de luxo e uma curta, obliterado com carimbo batido a preto “51 – FUNCHAL”, tipo 4.3.4.

20.00

2458 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, 
carmim-rosa, papel liso, médio, com margens de luxo, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “215 – OLHÃO”, tipo 4.3.4. B e R.

20.00

2459 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, 
carmim-rosa, papel liso, médio. Lote com dois selos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor: um com margens de luxo obliterado com carimbo batido a preto, avivado a lápis “75 – 
VILA DO CONDE”, tipo 3.5.3 e outro, com duas margens de luxo e duas curtas, obliterado 
com carimbo batido a preto “79 – ALBERGARIA-A-VELHA”, tipo 4.3.4.

20.00

2460 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis, 
verde-amarelo, papel liso médio, com duas margens de luxo e duas normais, obliterado dom 
carimbo batido a preto “11 – ATOUGUIA DA BALEIA”. MR e B.

50.00

2461 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis, ver-
de-amarelo, papel liso médio, com duas margens de luxo e duas normais a curtas, obliterado 
dom carimbo batido a preto “218 – VILA NOVA DE PORTIMÃO”, tipo 4.3.4.

15.00

2462 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis, ver-
de, verde-amarelo. Lote com 3 selos com margens curtas obliterados com carimbos batidos 
a preto “48 – ANGRA”, “49 – HORTA” e “51 – FUNCHAL”, todos do tipo 4.3.4.

20.00

2463 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis, lilás, 
papel liso médio. Lote com dois selos, com margens curtas na generalidade, obliterados com 
carimbos batidos a preto “56 – BRAGA”, tipo 5.10.5 e “156 – TOMAR”, tipo 4.3.4.

15.00

2464 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis, 
lilás, papel liso médio. Exemplar, com boas margens e equilibradas, obliterado com carimbos 
batidos a preto “41 – SEIXAL”, tipo 4.3.4. B.

40.00

2465 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis, lilás, 
papel liso médio. Par horizontal, com boas margens, obliterado com carimbos batidos a preto 
“67 – OLIVEIRA DE AZEMÉIS”, tipo 3.5.3. B.

40.00
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2466 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF21, 
20 reis, bistre, papel liso, médio, não denteado. Exemplar usado, bordo superior de folha e 
com as restantes margens de luxo, sem defeitos nem reparações, boa cor, obliterado com 
carimbo bem batido a preto “177 - BRAGANÇA”, tipo 4.3.4. MB e R.

30.00

2467 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF23, 
50 reis, verde, papel liso. Exemplar usado, com boas margens e equilibradas, sem defeitos 
nem reparações, obliterado com carimbo bem batido a preto “21 – CASCAIS”, tipo 4.3.4. 
Certificado de peritagem do NFACP.

30.00

2468 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF24, 80 
reis, laranja, papel liso. Exemplar usado, com margens de luxo e equilibradas, sem defeitos 
nem reparações, obliterado com carimbo bem batido a preto “145 – COVILHÃ”, tipo 4.3.4. MB.

30.00

2469 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF23, 50 reis, 
verde, papel liso. Exemplar usado, com margens de luxo e equilibradas, sem defeitos nem repa-
rações, obliterado com carimbo bem batido a preto “72 – PICO DE REGALADOS”, tipo 6.8.6. MB.

35.00

2470 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF25a, 
100 reis, lilás-malva, papel liso, tipo Ia. Exemplar usado, com margens de luxo e equilibradas, 
sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo bem batido a preto “72 – PICO DE 
REGALADOS”, tipo 6.8.6. MB.

40.00

2471 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF24, 
80 reis, laranja, papel liso. Exemplar usado, com duas margens de luxo e duas normais, 
sem reparações, com um ponto de óxido, obliterado com carimbo bem batido a preto “122 – 
LAPA”, tipo 4.3.4. MB e MR.

40.00

2472 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF20, 
10 reis, amarelo, papel liso, médio, não denteado. Exemplar usado, com três margens de 
luxo e uma curta, sem defeitos nem reparações, boa cor, obliterado com carimbo bem batido 
a preto “176 – VILA REAL”, tipo 4.3.4. MB

40.00

2473 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1867/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. MF30i, 25 reis, 
rosa-carmim, papel liso, médio, denteado 12 ¾, tipo X. Bloco vertical com 15 selos (3x5), usados, 
sem reparações, com denteado muito curto em dois selos do bordo superior e carimbo um pouco 
oleoso, batido a preto “94 – FIGUIRÓ DOS VINHOS”. B e R. Certificado de peritagem do NFACP.

60.00

2474 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF21, 
20 reis, bistre, papel liso, médio, com 3 margens de luxo e uma curta, obliterado com carimbo 
batido a preto “50 – PONTA DELGADA”, tipo 4.7.4. 

25.00

2475 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis verde-
-amarelo, papel liso, fino, com 3 margens de luxo e uma curta, obliterado com carimbo batido 
a preto, “48 – ANGRA”, tipo 4.3.4. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

2476 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, rosa, papel liso. Dois 
exemplares usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um em bordo de folha e res-
tantes margens de luxo obliterado com carimbo batido a preto “56 – BRAGA”, tipo 4.3.4 e outro 
com três margens de luxo e uma curta com carimbo a preto “55 – BEMPOSTA”, tipo 3.5.3. B.

20.00

2477 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 - D. Maria II. MF2, 25 reis azul, tipo I com margens 
de luxo a normais. Exemplar usado, obliterado com carimbo numérico, batido a azul “57 - 
CABECEIRAS DE BASTO” tipo 6.8.6.

15.00
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2478 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis 
carmim rosa, tipo III, com 3 margens de luxo e uma curta, obliterado com carimbo batido a 
preto “60 - FEIRA”, tipo 3.5.3. B.

15.00

2479 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13b, 25 
reis, carmim-rosa, tipo V, papel liso, médio, não denteado, com duas margens de luxo e duas 
normais, obliterado com carimbo batido a preto “62 – LIXA”, tipo 6.8.6. B.

15.00

2480 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, rosa, papel liso. Dois exem-
plares usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um com 3 margens de luxo e umanor-
mal obliterado com carimbo batido a preto “67 – OLIVEIRA DE AZEMÉIS”, tipo 3.5.3 e outro com 
três margens de luxo e uma NORMAL com carimbo a preto “74 – SANTO TIRSO”, tipo 5.10.5. B.

20.00

2481 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma.1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF22, 
25 reis, carmim-rosa, papel liso, médio, com boas margens. Lote com 2 exemplares usados, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e obliterados com carimbos batidos a preto “145 
– COVILHÃ”, tipo 4.3.4 e “70 – PENAFIEL”, tipo 3.5.3. B

20.00

2482 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Lote com dois selos: 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos 
lisos, MF7, 25 reis, azul, tipo II (pérolas juntas), com margens normais/curtas sobre pequeno 
fragmento, obliterado com carimbo a preto “76 – VILA NOVA DE FAMALICÃO” + 1856/58 – D. 
Pedro V. Cabelos anelados, MF12, 25 reis, azul, linhas duplas, com 3 margens de luxo e uma 
normal/curta, obliterado com carimbo batido a preto “52 – PORTO”, tipo 4.6.4.

20.00

2483 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Lote com 
dois selos com margens de luxo (com exceção de apenas uma curta), sem defeitos nem 
reparações, obliterados com carimbos batidos a preto: MF10a, 5 reis, castanho-vermelho 
com carimbo “77 – COIMBRA”, tipo 4.8.4 + MF12, 25 reis, azul, linhas duplas, com carimbo 
“77 – COIMBRA”, tipo 4.6.4.

25.00

2484 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2c, 25 reis, azul, tipo II, papel liso, 
médio, não denteado, com duas margens de luxo e duas normais, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e obliterado com carimbo batido a preto “87 – FIGUEIRA DA FOZ”, tipo 6.8.6. 

15.00

2485 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, papel liso, médio. 
Lote com dois selos: um do tipo I com margens de luxo, obliterado com carimbo batido a azul 
“108 – PONTE DA BARCA”, tipo 5.10.5 e outro do tipo II com duas margens de luxo uma normal 
e outra curta, obliterado com carimbo batido a preto “108 – PONTE DA BARCA” tipo 5.10.5. B.

25.00

2486 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, papel liso, médio. Lote 
com dois selos usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor: um do tipo I com margens 
normais / curtas com carimbo batido a azul “108 – PONTE DA BARCA”, tipo 5.10.5 + um do tipo 
II, com boas margens, obliterado com carimbo batido a preto “104 – CAMINHA”, tipo 4.11.4.

30.00

2487 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Lote com dois selos usados, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor: 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, carmim-rosa, 
papel liso, médio, com margens normais / curtas, obliterado com carimbo batido a preto “107 
– MONÇÃO” + 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, rosa, papel liso, usado, com margens de 
luxo, com carimbo a preto “112 – VISEU”, ambos do tipo 4.3.4. B.

20.00

2488 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1867/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. MF30c, 25 reis, 
carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo IV. Fragmento com par + selo isolado, sem defeitos 
nem reparações, obliterados com carimbo batido a preto “121 – LAMEGO”, tipo 4.3.4.

20.00

2489 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Lote com dois selos usados, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor: 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, carmim-rosa, pa-
pel liso, médio, com margens de luxo, obliterado com carimbo batido a preto “137 – ABRAN-
TES” + 1862/64 – D. Luís I. MF16a, 25 reis, rosa, papel liso, usado, com boas margens, com 
carimbo a preto 138 – ALCANEDE”, ambos do tipo 4.3.4. B.

30.00

2490 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13a, 25 reis 
carmim rosa, tipo IV, com três margens de luxo e uma normal, obliterado com carimbo batido 
a preto “140 - ALVAIAZERE”, tipo 4.3.4. B.

20.00

2491 FRG 1853 — D. Maria II. MF2, 25 reis azul, tipo II, com margens de luxo a normais, sobre fragmen-
to, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “159 — ESTREMOZ”, tipo 
5.10.5 e nominativo a preto “ESTREMÔZ”. MB

20.00

2492 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 reis, azul, papel liso médio, 
com margens de luxo e equilibradas, obliterado com carimbo batido a preto “149 – GOLEGÃ”, 
tipo 6.8.6. MB.

15.00

2493 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, mé-
dio, não denteado, com margens de luxo na generalidade, obliterado com carimbos batidos a preto 
“159 – ESTREMOZ”, tipo 3.5.3, um deles com “número pequeno” e outro com “número grande”.

25.00

2494 */8 1856/67 — D. Pedro V. Cabelos anelados + D. Luís I + D. Luís I, fita curva, não denteados. Lote 
composto por carta circulada de Estremoz (30.08.69) para Fronteira com selo de 25 reis carmim 
rosa, Mf16 + 3 selos de 25 reis carmim rosa, MF13 + MF16 + MF22, todos obliterados com 
carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto, tipo 3.5.3 (2 tipos diferentes), de “159 — 
ESTREMOZ”. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boas margens na generalidade.

25.00

2495 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 – D. Luís I. MF16a, 25 reis, rosa, papel liso. 
Exemplar usado, com duas margens de luxo, uma normal e outra curta, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “172 – REDONDO”, tipo 3.5.3.

20.00
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2496 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, 
médio, não denteado, tipo I, com duas margens de luxo e duas normais, obliterado com carimbo 
batido a preto “174 – VEIROS”, tipo 4.3.4. Exemplar com a marca ligeiramente avivada a lápis.

20.00

2497 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis, lilás, 
papel liso médio. Exemplar, com três margens de luxo e uma curta, com alguma oleosidade, 
obliterado com carimbos batidos a preto “174 – VEIROS”, tipo 4.3.4.

30.00

2498 F 8 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 reis, azul, papel liso, médio, com três margens de luxo e uma 
normal. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, batido a preto “87 – FIGUEIRA DA FOZ”, tipo 6.8.6.

24.00

2499 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, 
carmim-rosa, papel liso, médio, com margens normais a curtas, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “197 - CUBA”, tipo 4.3.4. B e R.

15.00

2500 FRG Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, 
carmim-rosa, papel liso, médio, com duas margens de luxo e duas curtas, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, sobre pequeno fragmento, obliterado com carimbo batido a preto 
“204 – SERPA”, tipo 4.3.4. B e R.

15.00

2501 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, 
carmim-rosa, papel liso, médio, com 3 margens de luxo e uma normal, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “206 – VIANA DO ALENTEJO”, 
tipo 4.3.4. B e R.

25.00

2502 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, 
carmim-rosa, papel liso, médio, com margens de luxo, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “220 – FAFE”, tipo 3.5.3. B e R.

20.00

2503 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13a, 25 reis 
carmim rosa, tipo IV, com três margens de luxo e uma curta, obliterado com carimbo batido a 
preto “222 – ARCOS DE VALDEVEZ”, tipo 4.3.4. B.

20.00

2504 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis, 
verde-amarelo, papel liso, fino, não denteado, com as margens largas. Exemplar usado, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a 
preto “223 – FELGUEIRA”, tipo 4.3.4.

25.00

2505 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, 
azul, com duas margens de luxo e duas normais, papel liso, fino, usado, sem defeitos nem 
reparações, com carimbo batido a preto “217 – TAVIRA”, tipo 5.10.5.

20.00

2506 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 reis, azul, papel liso médio. 
Fragmento com par horizontal, com as margens exteriores curtas, obliterados com carimbo 
batido a preto “52 – PORTO”, tipo 4.7.4.

15.00

2507 F FRG Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 reis, azul, papel liso, tipo 
II. Três exemplares, com margens normais a curtas em fragmento de carta obliterado com 
carimbo batido a azul/verde “52 – PORTO”, tipo 6.13.5. R.

25.00

2508 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Lote com dois selos usados, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor: 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, carmim-rosa, 
papel liso, médio, com margens de luxo/normais, obliterado com carimbo batido a preto “48 - 
ANGRA” + 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, rosa, papel liso, usado, com margens normais / 
curtas, com carimbo a preto e avivado a lápis “50 – PONTA DELGADA”, ambos do tipo 4.3.4.

20.00

2509 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1867/70. D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 reis, 
carmim-rosa, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações e leves 
pontos de óxido, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “47 – VENDAS 
NOVAS”, tipo 4.3.4. B.

20.00

2510 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 reis, azul, papel liso, fino, 
não denteado, tipo II. Par horizontal, com margens de luxo, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “26 – LEIRIA”, tipo 6.8.6. B e R.

20.00

2511 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF22, 
25 reis, carmim-rosa, com margens de luxo, sem defeitos nem reparações, obliterado com 
carimbo batido a preto “2 – ALCÁCER DO SAL”, tipo 4.3.4.

15.00

2512 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1867/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. MF31, 50 
reis, verde, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem de-
feitos nem reparações, boa cor, obliterado com carimbo bem batido a preto, um pouco oleoso 
“4 – ALDEIA GALEGA DO RIBATEJO”. MB e MR.

40.00

2513 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1867/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. MF33a, 100 
reis, lilás-malva, papel liso, médio, denteado 12 ¾, tipo Ia. Exemplar usado, sem reparações, 
com ligeiro óxido, boa cor, obliterado com carimbo bem batido a preto “5 – ALENQUER”.

30.00

2514 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 reis, lilás-
-claro, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, obliterado com carimbo bem batido a preto “13 – BARREIRO”.

30.00

2515 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1867/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. MF35, 240 
reis, lilás-malva, papel liso, fino, denteado 12 ¾, tipo Ia. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, boa cor, obliterado com carimbo bem batido a preto “21 – CINTRA”. MB e MR.

200.00
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2516 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1867/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. MF29, 20 reis, 
bistre, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem 
reparações, boa cor, obliterado com carimbo bem batido a preto “22 – GRANDOLA”. MB e MR

40.00

2517 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF22, 
25 reis, carmim-rosa, papel liso, tipo IV, colado sobre fragmento de carta, sem reparações, 
com o canto inferior esquerdo com defeito, obliterado com carimbo muito bem batido a preto 
“34 – SALVATERRA DE MAGOS”. MR.

40.00

2518 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1867/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. MF28, 10 reis, 
amarelo, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações e com um dente 
ligeiramente curto, boa cor, obliterado com carimbo bem batido a preto “79 – AGUEDA”. MB e MR

40.00

2519 F FRG Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41, 50 reis, verde, 
papel liso, denteado 12 ¾. Tira horizontal com 3 selos em fragmento de carta remetida da 
Mealhada para o Rio de Janeiro (09.02.74), obliterado com carimbo batido a preto “97” e 
nominativo “MEALHADA”. MB.

40.00

2520 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-
-rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Quadra usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
obliterada com carimbo batido a preto “151 – SANDOMIL”. B e MR.

40.00

2521 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41, 50 reis, verde, 
papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar usado, com a “efígie” parcialmente “aberta” e 
reparada com duas pequenas charneiras, com boa cor, obliterado com carimbo muito bem 
batido a preto “142 – MORTAGOA”. MR.

40.00

2522 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1867/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. MF31, 50 
reis, verde, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem de-
feitos nem reparações, boa cor, obliterado com carimbo bem batido a preto “146 – S. PEDRO 
DO SUL” tipo “4” aberto. MB e MR.

40.00

2523 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF55, 50 reis, azul, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com um ligeiro ponto de óxido num 
dente, obliterado com carimbo muito bem batido a azul “156 – TONDELLA”. MB e R.

40.00

2524 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1867/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. MF32, 80 reis, 
laranja, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações com dois dentes 
mais curtos, boa cor, obliterado com carimbo bem batido a preto “160 – ABRANTES”. MB e R.

30.00

2525 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF20, 
10 reis, amarelo, papel liso, médio, não denteado. Exemplar usado, com três margens de 
luxo e uma curta, sem defeitos nem reparações, boa cor, obliterado com carimbo bem batido 
a preto “172 – ELVAS”. MB e MR

35.00

2526 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF21, 20 reis, 
bistre, papel liso, médio, não denteado. Exemplar usado, com margens de luxo, sem defeitos nem 
reparações, boa cor, obliterado com carimbo bem batido a preto “173 – ESTREMOZ”. MB e MR.

50.00

2527 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40m, 25 reis, carmim-
-rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com ligeiro adelgaça-
mento no bordo esquerdo, obliterado com carimbo batido a preto “181 – POMBALINHO”, 
com 2.º algarismo “1” com “haste”. MR.

40.00

2528 F 8 Carimbos numérico da 2.ª reforma. 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF57a, 25 reis, castanho, 
papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com dois cantos curtos, com boa 
cor, obliterado com carimbo muito bem batido a preto “240 – S. BRAZ DE ALPORTEL”. MR.

40.00

2529 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-
-rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Tira horizontal com 3 selos usados sem defeitos nem re-
parações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “63 – PAREDES”.

25.00

2530 * Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-
-rosa, papel liso, denteado 12 ¾ em carta circulada de Vila Real (12.08.75) para o Porto 
(13.08.75) obliterado com carimbo batido a preto “106” e oval datado “VILLA REAL”.

10.00

2531 Lote Carimbos numéricos da 2.ª reforma. Lote com 20 cartas circuladas e obliteradas com carim-
bos diversos da 2.ª reforma postal. Lote a ver.

40.00

2532 F 8 Carimbos nominativos. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, azul, linhas 
duplas, papel liso, médio, não denteado. Exemplar usado, com duas margens de luxo e duas 
curtas, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto 
“S. MIGUEL”. B e MR.

40.00

2533 F 8 Carimbos nominativos. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul-claro, papel liso, médio, tipo I, 
com margens muito curtas afetando o quadro, obliterado com carimbo batido a azul-escuro 
“BARQUINHA”.

20.00

2534 F 8 Carimbo nominativo. 1853 – D. Maria II. MF2c, 25 reis, azul, papel liso médio, tipo II, , com 
margens curtas, obliterado com carimbo batido a preto “PORTE PAGO”, referenciado como 
oriunda da Horta ou Vila Real (GM VRL PP1). MR.

190.00

2535 F 8 Carimbos nominativos. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, papel liso médio, tipo I, com 
margens de luxo e equilibradas, obliterado com carimbo batido a azul “GUIMARÃES” e nu-
mérico da 1.ª reforma “61”, tipo 6.8.6.

60.00
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2536 F 8 Carimbos nominativos. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, papel liso médio, tipo I, com 
margens curtas, obliterado com carimbo batido a azul “SANTARÉM”.

60.00

2537 F 8 Carimbos nominativos. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, papel liso médio, tipo I, com 
margens curtas, obliterado com carimbo batido a preto “ALTER” e numérico da 1.ª reforma 
1. Marca nominativa rara.

190.00

2538 F 8 Carimbos nominativos. 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis, verde, papel liso médio, com 3 margens 
de luxo e uma curta, obliterado com carimbo batido a preto “PONTE / DA / BARCA”. Raro.

210.00

2539 F 8 Carimbos nominativos. 1856/58 – D. Pedro D. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, azul, linhas 
duplas, papel liso médio, com 3 margens de luxo e uma normal, e adelgaçamento no verso, 
obliterado com carimbo batido a preto “COVILHÃ” e numérico da 1.ª reforma “145”.

30.00

2540 F 8 Carimbos nominativos. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis, azul, linhas 
simples, papel liso médio, com margens curtas a normais, obliterado com carimbo batido a 
preto “VALLADARES”.

40.00

2541 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36r, 5 reis, preto, papel liso, den-
teado 13 ½, tipo VII. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa e relevo, 
obliterado com carimbo batido a preto “MANGUALDE”.

15.00

2542 F * Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF53, 25 reis, papel liso, denteado 13 
½, em carta circulada do Carregal para Lisboa (12.06.81), para pagar o porte simples interno 
de uma carta com peso até 15g. Selo obliterado com carimbo batido a preto “CARREGAL”.

15.00

2543 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim, papel liso, 
denteado 13 ½, tipo XIV. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo, obliterado com carimbo batido a preto “AVEIRO”.

20.00
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2544 F 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57b, 25 reis, castanho, papel liso, 
denteado 13 ½, usado, sem reparações, com dois adelgaçamentos, obliterado com carimbo 
batido a preto “EIXO”.

10.00

2545 F 8 Carimbos nominativos. 1892/93 — D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF70, 25 reis verde, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “SEV. DO VOUGA”, rarida-
de Gordon de 100. Selo com um dente curto.

80.00

2546 * Carimbos nominativos. 1882/83 — D. Luís I, de frente. MF57a, 25 reis castanho, papel liso, 
denteado 12 ¾, em sobrescrito circulado de Mondim para o Porto (13.09.84) obliterado com 
carimbo batido a preto de MONDIM. Raridade Gordon de 40.

40.00

2547 F * Carimbos nominativos. 1882/83 — D. Luís I, de frente. MF57a, 25 reis castanho, denteado 
12 ¾, papel porcelana em carta circulada de Vila Nova de Fozcoa para o Porto (24.04.84), 
obliterado com carimbo batido a preto “V. NVA DE FOZCOA”. MB e R.

50.00

2548 F * Carimbos nominativos. 1882/83 — D. Luís I, de frente. MF57b. 25 reis castanho, denteado 
13 ½, papel porcelana em carta circulada de Vila Seca (16.11.85) para o Porto (19.11.85), 
obliterado com carimbo batido a preto “ARMAMAR”. MB e R.

40.00

2549 F 8 Carimbos nominativos. 1882/83 — D. Luís I, de frente. MF57, 25 reis castanho, papel liso, 
denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto de “MONSORES”. Raridade Gordon 90.

60.00

2550 F 8 Carimbos nominativos. 1884/87 — D. Luís I. De frente. Novos valores. MF63, 25 reis violeta 
azul, denteado 11 ¾, papel porcelana. Lote com 3 selos obliterados com carimbos batidos a 
preto de “PONTE DE SÔR”, “SABROSA” e “REGOA”.

20.00

2551 F 8 Carimbos nominativos. 1884/87 — D. Luís I, de frente, novos valores. MF63, 25 reis violeta 
azul, papel porcelana, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “FREAMUN-
DE”. Raridade Gordon 75. Selo com um canto curto

50.00

2552 F 8 Carimbos nominativos. 1876 — Jornaes. MF48j, bistre, papel porcelana, denteado 11 ¾, 
obliterado com carimbo batido a preto de “ELVAS”. Raridade Gordon 90.

30.00

2553 F 8 Carimbos nominativos. — D. Luís I, de perfil. MF54, 25 reis violeta vermelho, papel liso, 
denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto de “OVAR”. Raridade Gordon de 75.

40.00

2554 * Carimbos nominativos e numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40, 25 
reis, carmim, denteado 12 ¾, papel liso, em sobrescrito circulado de Águeda para Valença, 
com carimbos batidos a preto “79” e “AGUEDA”. R.

15.00

2555 * Carimbos nominativos e numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40, 
25 reis, carmim, denteado 13 ½, papel liso, em carta circulada de Caminha para o Porto 
(26.04.78), com carimbos batidos a preto “52” e “CAMINHA”. R.

15.00

2556 * Carimbos nominativos e numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40, 
25 reis, carmim, denteado 13 ½, papel liso, em carta circulada de Sabugal (07.09.78) para 
Lisboa (09.09.78), com carimbos batidos a preto “150” e “SABUGAL”. R.

15.00

2557 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com falhas no denteado, obliterado 
com carimbo batido a preto “MORTAGOA”.

15.00

2558 8 Carimbos nominativos. 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF69b, 10 reis, violeta-ver-
melho, papel porcelana, denteado 13 ½, obliterado com carimbo batido a preto “CORREIO 
D’EVORA”. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

15.00

2559 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF50c, 50 reis, azul, papel liso, den-
teado 13 ½, tipo II, obliterado com carimbo batido a preto “CARREGAL”. Exemplar sem 
reparações e com um dente curto, com boa cor. B.

20.00

2560 8 Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF63, 25 reis, lilás-
-rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “COIMBRA”. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

12.00

2561 8 Carimbos nominativo. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57d, 25 reis, castanho-vermelho, 
papel liso, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “QUELUZ”. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

2562 F 8 Carimbos nominativo. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57e, 25 reis, castanho-vermelho, pa-
pel liso, denteado 13 ½, obliterado com carimbo batido a violeta “ESTAÇÃO TELEGRAPHO-
-POSTAL / RIBEIRA 7 RIO”. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

18.00

2563 8 Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF63, 25 reis, violeta, 
papel porcelana, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “SABROSA”. Exem-
plar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

2564 F 8 Carimbos nominativo. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57d, 25 reis, castanho-vermelho, 
papel liso, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “OLHÃO”. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

2565 * Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar em sobrescrito circulado de Pinhel para Lisboa (01.08.79) 
com trânsito por Viseu (31.07.79), obliterado com carimbo batido a preto “D. DO C. / DE / 
PINHEL”. Exemplar sem reparações com leve mancha.

35.00

2566 F 8 Carimbos nominativo. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57d, 25 reis, castanho-vermelho, 
papel liso, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “MIDÕES”. Exemplar sem 
reparações, com 3 dentes curtos, com boa cor.

15.00
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2567 8 Carimbos nominativo. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57d, 25 reis, castanho-vermelho, 
papel liso, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “NELLAS”. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

2568 F 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF58d, 50 reis, azul-claro, papel liso, 
denteado 13 ½, obliterado com carimbo batido a preto “VILLAVERDE”. Exemplar sem defei-
tos nem reparações, com boa cor.

12.00

2569 F 8 Carimbos nominativos. 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF70a, 25 reis, verde, papel 
pontinhado, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “SEV. DO V.”. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, com boa cor.

15.00

2570 F 8 Carimbos nominativo. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57d, 25 reis, castanho-vermelho, 
papel liso, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “TAIPAS”. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor.

12.00

2571 Lote Carimbos circulares datados, tipo 1880. Classificador com 501 selos com marcas diferentes 
do período compreendido entre 1880 a 1912, ordenados de A a Z. Conjunto com várias mar-
cas de grau de raridade elevado, pouco vulgar. Lote a ver.

150.00

2572 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 + carimbo “recebido depois da hora”. Lote com 2 
selos isolados de um par horizontal de 25 reis, verde, da emissão de D. Carlos I, tipo Mou-
chon, obliterados com carimbos batidos a preto “PORCALHOTA”, “CINHAES” e “RECEBIDO 
DEPOIS DAS 6 HORAS / R / LISBOA”.

12.00

2573 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1950 – Boas-Festas. Selo tipo Caravela. OM120, 
$50, lilás-rosa escuro (n.º 149 – Adoração dos Reis Magos) circulado de Atalaia (24.12.51) 
para Lisboa, com trânsito por Gavião (24.12.51). Carimbos batidos a preto “ATALAIA” e “GA-
VIÃO”. Esta marca diz respeito a Atalaia do Gavião e não a Atalaia / Alenquer. B e R.

15.00

2574 8 Carimbos circulares datador, tipo 1880. Lote com 4 selos isolados, tipo Ceres, de diversas 
emissões, obliterados com carimbos batidos a preto “LOURIÇAL DO CAMPO”, “COJA”, “DE-
VEZAS (V. N. GAYA)” e “PAREDES DO GUARDÃO”

15.00

2575 F IC Carimbos circulares datados tipo 1880 * 1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. OM22, 10 
reis, preto sobre cartolina verde-azul, circulado da Figueira da Foz (23.08.96) para Rabaçal 
(24.08.96). Carimbo batido a preto “RABAÇAL”. B e R.

10.00

2576 Lote Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com 4 selos tipo Ceres, obliterados com carim-
bos batidos a preto de “S. NICOLAU”, “BRITIANDE”, “TOCHA” e “POCARIÇA”. B e R.

15.00

2577 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF131, 25 
reis, verde. Exemplar, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo batido a preto 
“TEIXEIRA”. B e R.

15.00
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2578 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF141, 25 
reis, carmim. Exemplar, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo batido a preto 
“VILLA COVA DE SUB-AVÔ”. B e R.

15.00

2579 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. 
MF86, 25 reis, lilás, papel porcelana, denteado 11 ¾, sobrecarga tipo c). Exemplar usado, 
sem reparações, com muito ligeiro defeito na porcelana, obliterado com carimbo batido a 
preto “PINHEIRO DE LOURES”. R.

15.00

2580 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF141, 25 
reis, carmim. Exemplar, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo batido a preto 
“POMARES”. B e R.

15.00

2581 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF141, 25 
reis, carmim. Exemplar, sem reparações, com dois dentes mais curtos, obliterado com carim-
bo batido a preto “ALJUBER”. B e R.

15.00

2582 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF141, 25 
reis, carmim. Dois exemplares, sem defeitos nem reparações, um obliterado com carimbo 
batido a preto “ALVORNINHA” e outro a violeta “FIGUEIRA DE BARROS”. B e R.

15.00

2583 * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF131, 25 
reis, verde em sobrescrito circulado de Panóias (22.01.99) para a Messejana. Carimbo batido 
a preto “PANOIAS”.

20.00

2584 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF141, 
25 reis, carmim. Exemplar, sem reparações, com dois dentes mais curtos, obliterado com 
carimbo batido a preto “CUNHA”. B e R.

15.00

2585 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF141, 25 
reis, carmim. Exemplar, sem reparações, com denteado irregular no bordo direito, obliterado 
com carimbo batido a preto “LIGARES / FREIXO DE ESP. Á CINTA”. B e R.

15.00

2586 F FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF141, 25 reis, 
carmim. Exemplar sobre fragmento, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo batido 
a preto “BOLIQUEIME”. Referenciado por Gordon apenas a obliterar selos das emissões Ceres.

15.00

2587 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores 
e valores. MF141, 25 reis, carmim. Lote com dois selos sobre pequenos fragmentos oblitera-
dos com carimbos batidos a preto “PAIÃO” e “SITIO DA NAZARETH”.

12.00

2588 F IC Carimbos de refugo de Portugal. Bilhete-postal da Áustria de 2k com  adicional de 3k, re-
metido de Viena (20.12.92) para Lisboa (25.12.93), com inscrição manuscrita “Na rua dos 
Sapateiros n.º 26 não conhecem que é. / Silva nr. 37”. Não sendo reclamado caiu em refugo 
por não contar a morada do remetente. Carimbo batido a violeta “REFUGO / PORTUGAL.

50.00

2589 F * Carimbos de refugo de Portugal. Sobrescrito circulado de Munique (26.12.1900) para Lisboa 
(30.12.00) com selo de 10pf. Não tendo sido possível fazer a entrega da correspondência, 
nem a mesma sido reclamada caiu em refugo em 28.02.1901). Carimbo batido a preto “RE-
FUGO / 28 FEV. 1901 / PORTUGAL”.

60.00

2590 F IC Carimbos de refugo de Portugal. Bilhete-postal da Alemanha de 10pf remetido de Bremen 
(27.12.94) para Luanda, com trânsito por Lisboa (31.12.94), foi devolvido para Lisboa para 
a secção de refugos (20.06.95) e devolvido para a Alemanha (23.07.95). Carimbo batido a 
preto “REFUGO / 29 JUN. 1895 / PORTUGAL”. MB e R.

60.00

2591 F * Carimbos tipo francês. 1912 – Ceres. MF215b, 10c, tijolo-claro, papel pontinhado, dentea-
do 15x14, em sobrescrito circulado de Montemor-o-Velho (09.02.22) para Lisboa, obliterado 
com carimbo batido a preto “MONTEMOR-O-VELHO”. B e R.

20.00

2592 F IC Carimbos da posta rural. 1935 – Tudo pela Nação. OM81, $25, azul-escuro sobre cartolina 
branca. Bilhete-postal circulado de Ferreirim (13.12.35) para o Porto, com trânsito por Ser-
nancelhe (13.12.35), marcado com carimbo a preto “P.R.”. MB e MR.

20.00

2593 F * Carimbos da Posta Rural * 1884/87 – D. Luís I, de frente. Novos valores. MF63, 25 reis, 
violeta-azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar, com ligeiro defeito no denteado em 
sobrescrito circulado pela POSTA RURAL da Direção de Correios de Arouca, para o Porto, 
com trânsito por Arouca (15.12.88). Carimbo batido a preto “P.R.”.

30.00

2594 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. MF51b, 150 reis, amarelo, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo II, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRA-
PHIA ELECTRICA / LAPA”.

12.00

2595 8 Carimbos da telegrafia elétrica.. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57b, 25 reis, castanho, 
papel liso, denteado 13 ½. Lote com dois selos, um deles com canto curto, obliterados com 
carimbos batidos a preto “TELEGARPHIA ELECTRICA / VILLA VIÇOZA” e “ESTAÇÃO TE-
LEGRAPHICA / GRANJA”.

20.00

2596 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1880/83 – D. Luís I, de perfil + D. Luís I, de frente. Lote com 
dois selos: MF54, 25 reis, cinzento-vermelho (com defeito num canto) obliterado com carim-
bo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / VILLA FLOR + MF27, 25 reis, castanho, 
obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / S. JULIÃO”.

20.00

2597 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF62, 20 reis, 
rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / LAZARETO”.

20.00
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2598 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF143, 65 reis, azul-cin-
zento, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem repara-
ções, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / V. N. / FAMALICÃO”.

20.00

2599 8 Carimbos da telegrafia elétrica. Lote composto por 4 selos das emissões de D. Luís I obli-
terados com carimbos da telegrafia. MF57, 25 reis, com carimbo a preto “ESTAÇÃO TELE-
GRAPHICA / GRANJA” + MF43, 100 reis com carimbo a violeta “ESTAÇÃO TELEGRAPHO 
POSTAL / CALHARIZ” + dois selos MF63, 25 reis, agregados, para formar o carimbo batido 
a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / VILLA POUCA / D’AGUIAR”.

20.00

2600 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1884 — D. Luís I, fita direita. Nova cor. MF66, 20 reis carmim 
rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a azul “TELEGRAPHIA 
ELÉCTRICA / PAÇO D’ARCOS”. B e R.

20.00

2601 * Carimbos de dupla oval. 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF57, 25 reis, castanho, papel porce-
lana, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado de Cascais (21.09.85) para Viana do Castelo 
(23.09.85), obliterado com carimbo batido a preto “CORREIO / DE CASCAES”.

12.00

2602 * Carimbos de dupla oval. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim, papel liso. 
Selo com denteado aparado em sobrescrito circulado de Sintra (06.09.79) para Lisboa 
(07.09.79, obliterado com carimbo batido a preto “CORREIO / DE CINTRA”.

10.00

2603 8 Carimbos de dupla oval. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel 
liso, denteado 13 ½. Exemplar usado sem reparações e ligeiro adelgaçamento, com boa cor 
e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “CORREIO / MONCHIQUE”.

15.00

2604 8 Carimbos de dupla oval. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 reis, laranja, papel porce-
lana, denteado 12 ¾. Exemplar usado sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo batido a preto “CORREIO / DE ALDEIA GALEGA”.

25.00

2605 8 Carimbos de dupla oval. Lote com 15 selos de diversas emissões desde D. Luís I, fita direita a 
D. Luís I de perfil, obliterados com carimbos batidos a preto “CORREIO / CALDAS DA RAINHA”, 
“CORREIO / CAMPO MAIOR”, “CORREIO / LEIRIA”, “CORREIO / DA LOURINHÃ”, “CORREIO 
/ RIBEIRA GRANDE”, “CORREIO / DE PORTALEGRE”, “CORREIO / DE MAFRA”, “CORREIO / 
DE SINES”, “CORREIO / DE CINTRA” e “CORREIO / VILA FRANCA DE XIRA”.

20.00
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2606 8 Postos particulares de correio. Lote com 3 selos, tipo D. Carlos I Mouchon, um de 50 reis 
azul, MF132 e dois de 75 reis, castanho bistre s/ amarelo, MF144, obliterados com carimbos 
batidos a preto “POSTO / N.º 12”  (tipo I) + “POSTO N.º 10 / LISBOA – CORREIO” + “POSTO 
N.º 3 / LISBOA – CORREIO” (ambos tipo II).

25.00

2607 F 8 Carimbos de postos particulares de correio. 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho 
Marítimo para a Índia, com sobrecarga “REPUBLICA”, sobre selos de Porteado do Continente. 
MF194, 20 reis, laranja, papel pontinhado, denteado 12 ¼. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, obliterado com carimbo batido a preto “POSTO N.º 14 / LISBOA – CORREIO”. B e R.

15.00

2608 * Carimbos de registo. Sobrescrito circulado registado de Lagoa (10.11.44) para Lisboa 
(11.11.44) com selo tipo Caravela de 1$00, MF624. Obliterado com carimbo oval “REGIS-
TADA / LAGOA”.

15.00

2609 * Carimbos ovais de registo. 1930 – Ceres. Gravura retocada. MF503a, 40c, verde-amarelo, 
papel pontinhado vertical, denteado 12x11 ½. Dois selos em sobrescrito circulado registado 
de Santo Tirso (10.05.31) para Lisboa (11.05.31) para pagar: 40c pelo porte simples interno 
de uma carta com peso até 20g + 40c pelo prémio de registo. Um selo com um canto curto. 
Carimbo batido a preto “REGISTADA / S.TO THYRSO”.

14.00

     Açores

2610 8 Carimbos nominativos. Açores. Lote com dois selos MF46, 2 ½ reis dos Açores com carimbo 
batido a preto “QUEIMADA” e selo MF5a, 25 reis de Ponta Delgada obliterado com carimbo 
batido a preto “MAIA”.

12.00

2611 * Carimbos circulares datados. 1929/30 – Ceres. Emissão Londres. Selos do Continente com 
sobrecarga “AÇORES”. MF293, 40c, verde-esmeralda, em sobrescrito circulado da Calheta 
(11.08.30) para Olhão (26.08.30), para pagar o porte simples interno de uma carta com peso 
até 20g. Carimbo batido a preto “CALHETA (S. JORGE).

25.00

2612 F 8 Carimbos nominativos. 1882/87 — D. Luís I, de frente. Selos do Continente com sobrecarga 
AÇORES. MF48 5 reis cinzento + MF49, 25 reis castanho. Obliterados com carimbo batido a 
sépia “FLORES”. Um selo com dente curto.

40.00

2613 * Carimbos circulares datados. 1921/23 – Encomendas Postais. Comércio e Indústria. Selos do Con-
tinente com sobrecarga “AÇORES” * Selos do serviço de encomendas postais usados como selos 
de recurso do correio ordinário. Sobrescrito circulado dos Açores (13.06.28) para os EUA com par 
de selos de $80, ultramar, MF EP10, para pagar o porte simples (1$60) de uma carta de Portugal 
para os EUA com peso até 20g. Carimbo no verso, batido a preto “SANTO ANTONIO (PICO)”.

22.00

2614 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1917/20 – Ceres. MF223, 2c, laranja + Ceres. Selos 
do Continente com sobrecarga “AÇORES”. Lote com 4 selos (3 em denteado 12x11 ½ e um em 
15x14), usados, sem defeitos nem reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “CAPE-
LLAS”, “RIBEIRA GRANDE”, “VILA DO PORTO (STA MARIA)” e “VILLA FRANCA DO CAMPO”.

20.00

2615 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1917/20 – Ceres. MF223, 2c, laranja. Lote com 
3 selos (2 em denteado 12x11 ½ e um em 15x14), usados, sem defeitos nem reparações, 
obliterados com carimbos batidos a preto “CAPELLAS”, “POVOAÇÃO” e “RABO DE PEIXE”.

15.00

2616 * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1906 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF101, 50 reis, 
ultramar, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado do Piedade 
/ Pico (14.07.09) para Murphy / EUA (04.08.09) com trânsito por Ponta Delgada (16.07.09). 
Carimbo batido a preto “PIEDADE (PICO)”.

50.00

     Ultramar

2617 8 Obliterações manuscritas. 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF40, 10 reis, verde-
-amarelo, com obliteração manuscrita a sépia “27 / VI – 911 / Fen. / Vila”, não identificável.

10.00

2618 * Carimbos circulares datados. 1914 – Ceres. MF143, 5c, azul-escuro, papel porcelana, denteado 
15x14, em sobrescrito circulado de S. João Baptista (26.04.17) para os EUA, com trânsito por S. 
Vicente (06.05.17), para pagar o porte simples de uma carta de Cabo Verde para os EUA com 
peso até 20g. carimbo batido a preto “BRAVA – S. JOÃO BAPTISTA / CABO VERDE”.

20.00

2619 IC Carimbos circulares datados. 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo 
para a índia, emissão de África em uso em Cabo Verde. OM1H, 10 reis, rosa malva, sobre 
cartolina acinzentada, circulado da Praia / S, Tiago (15.05.98) para Setúbal (23.05.98) com 
trânsito por Lisboa (22.05.98). Carimbo batido a preto “PRAIA – S. THIAGO / CABO VERDE”.

20.00

2620 FRG Carimbos circulares datados. Lote com selos e fragmentos com selos, isolados ou em múl-
tiplos, obliterados com carimbos circulares datados de: PRAIA / CABO VERDE, ESTAÇÃO 
POSTAL / VILLA DA RIBEIRA BRAVA, V.A MARIA PIA, CORREIO DO FOGO / CABO VERDE, 
CORREIO / FOGO-CABO VERDE, ESTAÇÃO POSTAL / DE / S. VICENTE, CORREIO / S. 
VICENTE, S.VICENTE / CABO VERDE.

15.00

2621 PI Carimbos circulares datados. 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda. MF103, 10 reis, verde, papel esmalte, denteado 14. Exemplar com defeito na por-
celana, em postal ilustrado circulado do Paul (20.09.13) para Lisboa (08..10.13) com trânsito 
por S. Vicente (22.09.13). Carimbo batido a preto “PAUL / CABO VERDE”.

20.00

2622 F 8 Carimbos circulares datados. 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF90, 25 reis, carmim. 
Exemplar obliterado com carimbo batido a preto “ESTAÇÃO POSTAL / GERA”. MR.

20.00
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2623 F * Carimbos circulares datados. 1963 – Cobras. Sobrescrito circulado por via aérea de Catió (14.12.73) 
para o Porto, com trânsito por Bissau (15.12.73) com par de selos de $70, MF298 e par de selos de 
$80 e MF299, para pagar o primeiro porte da sobretaxa do correio aéreo para uma carta da Guiné 
para o Continente com peso até 5g. Raro carimbo batido a preto da estação postal de “CATIÓ”.

15.00

2624 F PI Carimbos circulares datados. 1953/59 – Insetos da Guiné + Centenário da Morte de Honório 
Barreto. Postal ilustrado circulado de S. Domingos (27.01.60) para Carnaxide, com selos de 
$30, MF272 e 2$50, MF286, obliterado com carimbo batido a preto “ESTAÇÃO DE S. DO-
MINGOS / GUINÉ PORT.” B e R.

15.00

2625 8 Carimbos circulares datados. Lote com 13 selos tipo D. Carlos I Mouchon, obliterados com 
carimbos circulares datados, batidos a preto de: DAMÃO-PRAÇA, ALDONA, MAPUÇA, 
QUEPÉM, BICHOLIM, VALPOY, MARGÃO, PERNÉM, PONDÁ, NOVA-GOA, SALIGÃO, NA-
GAR AVELY e LOUTULIM.

15.00

2626 8 Marcofilia diversa. Lote com 3 selos obliterados com carimbos diferentes, um batido a violeta 
“MACAU” (circular), e os outros dois a preto “VALES / SECRETARIA” (hexagonal) e “R / 
MACAU” (hexagonal).

10.00

2627 F 8 Carimbos retangulares. 1934 – Padrões. MF271, 3 avos, violeta, papel liso com filigrana Cruz 
de Cristo, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, obliterado com 
carimbo batido a preto “CORREIOS – MACAU / PORTA DO CERCO”.

10.00

2628 PI Carimbos circulares datados. Postal ilustrado circulado de Oakland / Califórnia (15.05.57) para Co-
loane / Macau (15.06.57), com selo perdido. Carimbo batido a preto “C.T.T. / MACAU / COLOANE”.

15.00

2629 F 8 Carimbos de barras mudos, datados. Lote com dois selos tipo D. Carlos I, Diogo Neto, de 5 
reis, amarelo, MF2 e 25 reis, verde, MF6, da emissão da Zambézia, obliterados com carim-
bos batidos a preto (5 ABR 99) e azul (16 ABR ??), tipo AP M1-4. Exemplares sem defeitos 
nem reparações. MR.

12.00

2630 F 8 Carimbos nominativos. 1886 – D. Luís I, fita direita. MF19, 40 reis, castanho-vermelho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a violeta “MOPÊA”. Exemplar sem 
reparações, com 3 cantos curtos e ligeiro óxido. 

15.00

2631 F 8 Marcofilia diversa. Moçambique. Lote com 5 selos tipo D. Carlos I, Mouchon, de 5, 10 e 25 
reis, MF54, 55 e 95, obliterados com carimbos batidos a preto “ANGOCHE”, “QUISSICO”, 
“MONGICUAL” e “LURIO” e a violeta “CUMBANA”.

10.00

2632 F 8 Carimbos numéricos volantes * 1914 – Ceres, emissão de Lourenço Marques. MF122, 2 ½ c, 
violeta, papel porcelana médio, denteado 15x14. Exemplar obliterado com carimbo batido a 
preto “2”. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor

6.00

2633 F 8 Carimbos numéricos volantes * 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon de Lourenço Marques. 
MF73, 75 reis, violeta-castanho, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar obliterado 
com carimbo batido a violeta “3”. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor

6.00

2634 F 8 Carimbos numéricos volantes. 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF47, 25 reis, carmim, pa-
pel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
obliterado com carimbo bem batido a preto “6”, segundo Altino Pinto atribuído à estação de 
MOCUBA em 30.06.08.

12.00

2635 F 8 Carimbos numéricos volantes * 1914 – Ceres, emissão de Quelimane. MF30, 2 ½ c, violeta, 
papel porcelana médio, denteado 15x14. Exemplar obliterado com carimbo batido a preto “6”. 
Exemplar sem reparações, com um canto curto, com boa cor

8.00
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2636 F 8 Carimbos numéricos volantes * 1922 – Ceres. Novas cores. MF245a, 1E, carmim-rosa, papel 
liso médio, denteado 15x14. Exemplar obliterado com carimbo batido a preto “10”. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, com boa cor

10.00

2637 F 8 Carimbos numéricos volantes * 1921/22 – Ceres, com sobretaxa. MF239, 30c s/ 1 ½ c, casta-
nho-claro, papel liso espesso, denteado 15x14. Quadra obliterada com carimbo batido a azul 
“18”. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor

15.00

2638 F 8 Carimbos numéricos volantes * 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon de Lourenço Marques. 
MF70, 25 reis, carmim, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar obliterado com ca-
rimbo batido a preto “19”. Exemplar sem reparações, com um cato curto, com boa cor

18.00

2639 F 8 Carimbos hexagonais. 1916 – Imposto Postal. Taxa de Guerra. Linhas vincadas. MF IP2, 5c, 
carmim, papel pontinhado, obliterado com carimbo batido a preto, tipo AP M5.3 de “COGU-
NO”. Raridade 6.

10.00

2640 F FRG Carimbos hexagonais. 1921/22 – Ceres, com sobretaxa, tipografada localmente. MF 235, 
30c s/ 1 ½ c, castanho-claro, papel acetinado, denteado 15x14, obliterado com carimbo ba-
tido a preto “CORREIOS E TELEGRAFOS / BANHINE”, tipo AP M5.3. Não catalogada esta 
estação postal. MB e MR.

40.00

2641 F PI Carimbo de borracha. Postal ilustrado circulado de Quitengo (22.07.68) para Lourenço Mar-
ques, com 3 selos de $50 MF504, obliterado com carimbo batido a violeta “C. T. T. / QUITEN-
GO – GORONGOZA”. B e R.

10.00

2642 F 8 Carimbos nominativos * 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português. MF CA1, 10c, 
vermelho-laranja. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo 
nominativo, batido a preto “QUELIMANE”.

12.00

2643 F PI Marcofilia diversa. Postal ilustrado circulado de Luanda (05.01.29), com selo tipo Ceres de 50c, 
violeta, para Macequece (01.02.29) com trânsito pela Beira (24.01.29). Carimbo circular datado 
“DISTRIBUIÇÃO / BEIRA” e hexagonal “CORREIO / MACEQUECE”, ambos batidos a preto.

15.00

2644 8 Carimbos ferroviários. Lote composto por dois selos: um da Companhia de Moçambique de 
60c, MF CA19 com carimbo batido a preto “B. & M. & B. RLY / 9 MAR 1930” e selo de Moçam-
bique do Imposto Postal * Assistência Pública, tipo Pelicano de $50, vermelho, com carimbo 
batido a preto “B. & M. & R. RLYS / 19-1-1946 / GONDOLA”. B e R.

10.00

2645 Lote Marcofilia diversa da Companhia de Moçambique (7 selos) e Companhia do Niassa (4 selos), obli-
terados com marcas da “BEIRA” a violeta, “CHILOANE” a preto, “MACEQUECE” a violeta, “MAN-
DINGOS” a violeta, “MARROMEU” a preto, “SENA” a preto, “VILA FONTES” a preto, “METARICA” 
a preto, “AMARAMBA” a violeta, “MUCOJO” a preto e “CORREIO DE IBO” a preto.

10.00

2646 F 8 Carimbos hexagonais. 1907 – Elefantes. MF57, 130 reis, castanho s/ amarelo, papel porcela-
na, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo 
batido a azul/verde “CORREIO / GORONGOZA”.

8.00

2647 Lote Carimbos circulares datados, tipo AP M8.8. Lote com 14 carimbos diferentes, batidos a pre-
to de ANTONIO ENES, VILA PERY, CIDADE DE JOÃO BELO, CAIS GORJÃO, MOATIZE, 
MAXIXE, , HOMOINE, VILA DE MAGANJA, RIBAUÉ, VILA GOUVEIA, VILA ALFERES CHA-
MUSCA e ENTRE RIOS.

15.00

LITERATURA

2648 & Os selos Nativos da Índia de J. Ell, 1944 + Catálogo Soler & Llach da Coleção da Índia Por-
tuguesa de Luís Frazão.

10.00

2649 & O Bilhete Postal Ilustrado e a História Urbana de Lisboa, de José Silva Passos. 30.00

2650 & I Congresso Nacional de Filatelia. Teses e Conclusões. Edição Galitos de Aveiro. Inclui arti-
gos importantes como: “Correios marítimos de Maria Conceição Hernandez”, “A História e o 
Desenvolvimento do Correio Aéreo na África Oriental Portuguesa de Milton Stern”, “Os selos 
de 5 reis de D. Pedro V, Cabelos Anelados, de Henrique Mantero”.

30.00

2651 & Anuário Postal para 1878, edição da Direção Geral dos Correios, Imprensa Nacional. 40.00

2652 & Manual da Filatelia da Mocidade Portuguesa, de Carlos A. C. Ribeiro, 1945. 15.00

2653 & Aviação Portuguesa, de Albino Lapa. Lisboa, 1928. Um volume brochado com 145 páginas. Raro. 40.00

2654 & Aviação em Macau. Um século de aventuras, de Luís Andrade e Sá. Livros do Oriente, 1990. 20.00

2655 & Revista da Aeronáutica. Órgão do Aero Clube de Portugal. Número especial com relatório da 
viagem aérea Lisboa – Rio de Janeiro. Lisboa, 1922. Exemplar muito raro.

30.00

2656 & História Breve da Aviação Portuguesa de Mário Costa Pinto. Edição Verbo, 1961. 25.00

2657 & O Aeroporto Marítimo de Cabo Ruivo de Paulo Mendes Pinto, 2003. Um volume encadernado. 20.00

2658 & Colónia de S. Tomé e Príncipe. Relatório do ano de 1937, do Governador Ricardo Vaz Mon-
teiro. Um volume com 57 páginas..

15.00

2659 & Livros temáticos CTT * Azulejo – 5 Séculos em Portugal. MF LT1. Valor de catálogo € 317.00. 25.00

2660 & Livros temáticos CTT * Colombo. MF LT12. Valor de catálogo € 317.00. 25.00
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2661 & Livros temáticos CTT * Santo António – 8.º Centenário do seu nascimento. MF LT23Valor de 
catálogo € 317.00.

25.00

2662 & 1998 – Livros anuais. Portugal em selos 1998. Valor de catálogo € 340.00. 35.00

2663 & 2012 – Livros anuais. Portugal em selos 2012. Valor de catálogo € 230.00. 25.00

2664 & 2013 – Livros anuais. Portugal em selos 2013. Valor de catálogo € 220.00. 25.00

2665 & 2014 – Livros anuais. Portugal em selos 2014. Valor de catálogo € 230.00. 25.00

2666 & 2015 – Livros anuais. Portugal em selos 2015. Valor de catálogo € 250.00. 30.00

2667 & 2016 – Livros anuais. Portugal em selos 2016. Valor de catálogo € 230.00. 75.00

2668 & 2017 – Livros anuais. Portugal em selos 2017. Valor de catálogo € 245.00. 80.00

2669 & 2018 – Livros anuais. Portugal em selos 2018. Valor de catálogo € 245.00. 80.00

2670 & 2019 – Livros anuais. Portugal em selos 2018. Valor de catálogo € 250.00. 80.00

2671 & Post-War bridging the Atlantic 1945/50, compilado por N. C. Baldwin. 15.00

2672 & British Empire Civil Censorship Devices * World War II. Trinidad and Tobago de R. G. Wike 20.00

2673 & Bridging the Atlantic de N. G. Baldwin. Um volume com cerca de 200 ilustrações. 20.00

2674 & L’Aeroplane pour tous de Louis Lelasseux et René Marque. Paris 1909. 15.00

ESTRANGEIRO

2675 * Alemanha * Reich. Período da inflação. 1923 – Selos de emissões anteriores com sobre-
taxa tipo IV. Yv271, 250t s/ 500m, rosa. Sobrescrito circulado de Rosenheinm / Alemanha 
(17.10.23) para Lisboa com 24 selos na frente do sobrescrito e 24 selos no verso (12.000t).

15.00

2676 CRT Brasil. Carteira comemorativa do 1.º Centenário da Independência do Brasil com 20 vinhe-
tas diferentes, incluindo as dos Imperadores D. Pedro I e D. Pedro II, dos presidentes do 1.º 
(1889/91) até ao 11.º (1919/22) e de 7 ministros de 1919/22.

15.00

2677 * França * 1849/50 – Ceres. Yv4, 25C em carta circulada de Lisieux (04.02.52) para Beauvais. 20.00

2678 CRT França * 1906 – Semeuse. YV135-C2 preço reduzido sobrecarregado. Valor de catálogo € 700,00. 70.00

2679  Guiné-Bissau Palop’s – 1982 – Moedas Antigas de Ouro 23k (II). AR 309/314. Série comple-
ta, nova, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 960.00.

160.00

2680  Guiné-Bissau Palop’s – 1982 – Moedas Antigas de Ouro 23k (I). AR 289/294. Série comple-
ta, nova, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 480.00.

80.00

2681  Moçambique * Palop’s * 1975 – Selos de 1953/74, com sobretaxa “INDEPENDÊNCIA / 25 JUN 
75”. Borboletas de Moçambique. AR15, 7$50. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 40.00.

15.00

2682  Moçambique * Palop’s * 1975 – Campeonato Mundial de Vela – Classe Vauriens, com so-
brecarga “INDEPENDÊNCIA 25 JUN 75”. AR4d, 1$00, policromo. Quadra, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor e COM SOBRECARGA IN-
VERTIDA. Valor de catálogo € 30.00.

8.00

2683  Moçambique * Palop’s * 1975 – Selos de 1953/74, com sobretaxa “INDEPENDÊNCIA / 25 JUN 75”. 
Centenário da OMI-OMM. AR6, 2$00. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 15.00.

5.00

2684  Moçambique * Palop’s * 1975 – Porteado. Arco Íris, com sobrecarga “INDEPENDÊNCIA 
25 JUN 75”. AR POR5a, 5E. Quadra, bordo superior de folha, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor e COM A SOBRECARGA INVERTIDA. 
Valor de catálogo € 200.00.

40.00

2685  Moçambique * Palop’s * 1975 – Porteado. Arco Íris, com sobrecarga “Independência 25 Jun 
75”. AR POR1, 30c. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com 
leves falhas na goma, boa cor e dois selos com a sobrecarga completa, um SEM A SOBRE-
CARGA e outro com SOBRECARGA PARCIAL, motivado por impressão com dobra na folha, 
aparecendo as sobrecargas em falta impressas no verso dos selos. MB e MR.

50.00

2686 PRV Moçambique * Palop’s * 1977 – 3.º Congresso da Frelimo. Estudo com 52 provas progressivas, 
em quadras não denteadas, algumas delas em bordo de folha, em papel esmalte médio, sem goma.

50.00

2687 CNT Inglaterra – 1907/11 – Duas cintas de Jornal circuladas para Pará / Brasil: uma datada de 
01.08.07 com carimbo batido a violeta “PER ANTONY / FROM LISBON / VIA FRANCE” e 
outra datada de Liverpool (06.04.11) com carimbo batido a violeta “PER AMBROSE / FROM 
LISBON / VIA FRANCE”.

30.00

2688 IC Suíça * 1930 (14.09) – Voo de Geneve pelo Graf Zeppelin LZ127. Bilhete-postal inteiro de 
10c, circulado com selo adicional de 65c Yv CA10, de Geneve (14.09.30) para Aarau. Valor 
de catálogo Frost € 200.00.

30.00

2689 PI Suíça * 1932 – 1.º Voo Aéreo de Europa * Bellinzona – Ginevra. Postal ilustrado circulado 
de Geneve (29.08.32) para Berna com selos de 35c Yv CA6 e 30c Yv262, obliterado com 
carimbo comemorativo batido a vermelho.

30.00
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2690 PI Suíça * 1924 – Inauguração do Monumento Nacional dos Rangers. Postal ilustrado circulado 
por via aérea de Lausanne (31.08.24) para Durendingen com selos Yv CA6, 35c  e selo alu-
sivo ao evento de 40c. B e R.

35.00

DIVERSOS

2691 CDL Casa da Moeda. 20C de 11.04.1925, MA11, série B/12. Nova. 5.00

2692 CDL Casa da Moeda.10C de 11.04.1925, MA10, série “A/16”. Nova. 5.00

2693 CDL Casa da Moeda. 20C de 04.08.1922, MA9, série “E”. Nova. 5.00

2694 CDL Casa da Moeda. 10C de 15.08.1917, MA8b, série “EU”. Nova. 5.00

2695 CDL Casa da Moeda. 50 reis de 06.08.1891, MA2662a, série B.k. Escassa. Nova. 15.00

2696 CDL Cuba (Câmara Municipal). 5C, MA804. Nova. 5.00

2697 CDL Mafra (Câmara Municipal). 2C, MA1309. Série D. Nova. Escassa. 10.00

2698 CDL Penalva do Castelo (Câmara Municipal). 1C, MA1677. Nova. 5.00

2699 CDL Penalva do Castelo (Câmara Municipal). 2C, MA1678. Nova. 5.00

2700 CDL Sabrosa (Câmara Municipal). Série completa de 10C a 40c, MA 1948/51, com números ma-
nuscritos (10Ce 40C com 5034 e 20C e 30C com 5079). 1.ª série. Novas.

25.00

2701 CDL Lote com duas cédulas * Restaurante Elite. 5C + António Correia * Coimbra. 5C. Falsas 
modernas. Escassas.

10.00

2702 CDL Crestuma. Fábrica de Fitas e Fiação d’Algodão. 50C (500 reis) de 05.08.1914, n.º 101, 
MBC+. Não catalogada.

20.00

2703 DOC Letra do “Real Contrato do Tabaco”, datada de 05.11.1824, no valor de 632$000, com bonita 
gravura encimada por Escudo Real Coroado. MB.

20.00

2704 DOC Letra particular de A. Barbosa & Cia / Liverpool, datada de 05.08.1920, a favor do “Banco 
Portuguez e Brazileiro”, Lisboa + mais letra do “New London & Brazilian Bank”, agência Lis-
boa, de 16.11.1885, com “Imposto de Sello / Letras de Cambio / 10” (Reis), com efígie de D. 
Luís I, dentro de duplo círculo.

10.00

2705 DOC Macau – Certificado de Depósito “Intransmissível” do Banco Nacional Ultramarino, de 
16.11.1938, com vencimento a 6 meses. B.

10.00

2706 DIV Material filatélico – Álbum Leuchtturm da Alemanha, sem selos dos anos de 1972-1988. 
Bem conservado.

30.00

2707 DIV Material filatélico – Lote com 4 álbuns Davo, sem selos do Luxemburgo, Suíça, Holanda e 
Berlim. Bem conservados.

75.00

2708 DIV Portugal – Caixa-estojo com os primeiros 28 selos emitidos em Portugal em réplicas de prata. 100.00

2709 Lote Numismática – Lote de moedas fora de circulação como $10 de alumínio, $10 e $20 de 
bronze em dois módulos, $50 e 1$00 em alpaca e bronze, 1$00, 5$00 e 10$00 em latão-
-níquel, 2$50, 5$00, 10$00, 20$00, 25$00, 50$00, 100$00, 200$00 e 250$00 em cupro-
-níquel, algumas comemorativas. Algumas dezenas de moedas de 20$00 e 50$00 em prata, 
incluindo ainda algumas moedas estrangeira. Bom lote.

800.00

2710 Lote Medalhística – Estojo de madeira com 18 medalhas de prata (toque 0,925 e peso de 26g 
cada medalha) sobre o tema “Vultos da História de Portugal” + 28 medalhas comemorativas 
de cobre, latão e bronze. Lote a ver.

250.00

2711 DOC Caminhos de Ferro do Vale do Vouga”. Passe Anual do ano de 1918, com bonita gravura da 
ponte (e comboio) sobre o rio Vouga. Bonito e raro.

20.00

2712 Lote Rótulos de Bebidas. Lote composto com 15 rótulos de reduzidas dimensões de vinhos do 
Porto, vinho Madeira e outros tipos de bebidas. B e R.

10.00

2713 DES Desenhos aguarelados de dois rótulos publicitários de marcas de café “CAFÉ BRASIL”  e 
“CAFÉ CAPRICHO”, propriedade de Fábrica Águia. B e R.

75.00

2714 Lote Macau – Bilhete-Aposta do “Macau Jockey Club” de 18.03.1934 para corrida de cavalos, 
e um décimo de bilhete, “Lotaria do Vencedor”, para corrida de galgos da “South China 
Greyhound Racing Cº”.

7.00

2715 CDL Lote com 10 cédulas (incluindo. Famalicão – Pinto & Cº, 1 C + Azambuja – 10 C + Viseu – 2C, 
5C e 10 C, MA 2515/16/18 (MBC, MBC+ e nova) + nota Chamiço de 1E de Cabo Verde, MC 
+ 3 notas de Espanha. (anos 30).

5.00

2716 Lote Notafilia – Portugal, ex-Colónias, Brasil e Mundiais. Lote com cerca de 70 notas de Portugal, 
Congo, Brasil, Zâmbia, Angola, Moçambique, Itália e Grécia, em vários estados de conser-
vação. Lote a ver.

25.00

2717 Lote Macau / China – Lote com oito pequenos documentos em chinês, incluindo bilhetes de trans-
porte, cartões com gravuras. B e R. 

5.00
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LOTES E ACUMULAÇÕES

2718 Lote Portugal * Ceres – Classificador contendo largas centenas de selos novos e na grande 
maioria usados, assim como sobrescritos e inteiros postais circulados com selos tipo Ceres, 
com estudo das variedades de clichés, papéis e denteados desde a emissão de 1912 até á 
última emissão em 1930. Nota-se algumas variedades de clichés raras, e boa marcofilia. Lote 
muito interessante para o estudo das emissões Ceres. Lote a ver.

2.800.00

2719 Lote Portugal * Monarquia – Conjunto composto por 5 caixas contendo cerca de 3.700 sobrescri-
tos, a maioria franquiados com selos de D. Luís I, de perfil e de frente, D. Carlos tipos Diogo 
Neto e Mouchon, e D. Manuel II, dos quais mais de 100 sobrescritos com franquias múltiplas 
ou mistas, oriundo de arquivo de família. Na maioria dos casos em que falta o selo no sobres-
crito este encontra-se no seu interior, pelo que se agradece que a quem examinar o lote os 
conserve no referido sobrescrito. Lote a ver.

1.600.00

2720 Lote Portugal – Lote composto por 10 caixas contendo selos novos, com goma original, sem char-
neira, etiquetas, blocos, FDC’s, para além de selos usados desde 1980 a 2020. Excelente 
lote com elevado valor de catálogo. Lote a ver.

900.00

2721 Lote Portugal * Ceres – Conjunto com cerca de 900 sobrescritos franquiados com selos tipo Ce-
res de todas as emissões com grande variedade de franquias, oriundo de arquivo de família. 
Na maioria dos casos em que falta o selo no sobrescrito este encontra-se no seu interior, pelo 
que se agradece que a quem examinar o lote os conserve no referido sobrescrito. Lote a ver.

600.00

2722 Lote Portugal – Caixa contendo 283 carteiras conforme lista detalhada a fornecer aos interessa-
dos. Valor de catálogo € 5.001.70.

250.00

2723 Lote Portugal – Dois classificadores, um da Lindner com 30 folhas e outro Kabe) com selos de 
Portugal, o primeiro com largas centenas de séries novas dos anos 2000 e o segundo com 
centenas de selos usados dos anos 40 aos anos 80. Excelente lote a ver. 

200.00

2724 Lote Portugal * Monarquia – Conjunto de cerca de 100 sobrescritos, a maioria franquiados com selos 
de D. Luís I, fita direita, uma carta do período pré-adesivo (1828) de Lisboa para o Porto e 12 
sobrescritos sem marcas de correio, incluindo uma para Maceió / Brasil, oriundo de arquivo de 
família. Na maioria dos casos em que falta o selo no sobrescrito este encontra-se no seu interior, 
pelo que se agradece que a quem examinar o lote os conserve no referido sobrescrito. Lote a ver.

200.00

2725 Lote Portugal – Conjunto com 2 caixas contendo cerca de 1.500 sobrescritos circulados no perío-
do compreendido entre os anos 1931 e 1959 + uma caixa contendo cerca de 400 sobrescri-
tos circulados entre os anos de 1960 a 1980, com diversas franquias, incluindo inúmeras taxa 
altas, oriundo de arquivo de família. Na maioria dos casos em que falta o selo no sobrescrito 
este encontra-se no seu interior, pelo que se agradece que a quem examinar o lote os con-
serve no referido sobrescrito. Lote a ver.

200.00

2726 Lote Portugal – Classificador com séries novas e usadas, incluindo ainda selos novos e usa-
dos dispersos, das emissões de fim de catálogo: Encomendas Postais, Porte Franco (Cruz 
Vermelha Portuguesa, UACP, ANT e Sociedade de Geografia de Lisboa), Imposto Postal e 
Telegráfico e Porteado. Inclui ainda centenas de selos usados desde 1940 até anos 60, es-
tampilhas fiscais, licenças de isqueiro e venda de tabaco, assim como erros no denteado e 
nas sobrecargas de alguns selos. Boma valor de catálogo. Lote a ver.

150.00

2727 Lote Portugal – Álbum Leuchtturm com 100 carteiras de 1983 a 2003 e 11 folhas miniatura de 
1984 a 2002. Valor aproximado de catálogo € 1.500.00.

150.00

2728 Lote Portugal. Álbum Lindner de cor preta com folhas modelo 220A para etiquetas, completo com 
as etiquetas emitidas desde 2004 (UEFA “EURO 2004”) até 2009 (Alimentação Saudável). 
Valor de catálogo das etiquetas, sem o valor do material € 1.256.70.

125.00

2729 Lote Portugal – Lote composto por coleção em 4 álbuns dos CTT com selos em estado de novo, 
com goma original sem charneira de 1980 a 1991, incluindo carteiras e blocos. Valor de ca-
tálogo aproximado € 3.500.00.

120.00

2730 Lote Portugal – Classificador Lindner com selos novos de Portugal, a maioria com charneira, des-
de 1930 a 1980. Excelente para completar séries. Valor aproximado de catálogo € 2.000.00.

110.00

2731 Lote Portugal – Lote com 3 classificadores de grandes dimensões com milhares de selos usados 
desde período monárquico até finais século XX, com muitas repetições. Lote a ver.

100.00

2732 Lote Portugal – Lote composto por 31 cartas do período pré-adesivo, a maioria com marcas bem 
batidas e algumas com razoável raridade, com três ou quatro repetições + 18 cartas e so-
brescritos do período adesivo com selos até D. Luís I, de frente. Bom lote.

100.00

2733 Lote Portugal – Álbum com conjunto de 64 cadernetas novas com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações e 4 cadernetas obliteradas, não consideradas da cotação. 
Valor de catálogo € 807.00.

80.00

2734 Lote Portugal – Álbum dos CTT com conjunto de 57 FDC’s e Postais Máximos dos anos de 1972 
a 1989 com séries definitivas, incluindo 36 FDC’s com as séries completas (Valor de catálogo 
€ 673.00) e 21 FDC’s e postais máximos com selos isolados. Lote a ver.

80.00

2735 Lote Portugal – Lote composto por 33 selos em estado de novo desde D. Luís I até 4.º Centenário 
da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Exemplares com goma original e charnei-
ra, com goma não original ou sem goma. Bom valor de catálogo.

75.00
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2736 PGL Portugal – Lote composto por coleção completa de pagelas em excelente qualidade, alguns 
exemplares mais antigos com repetições, incluindo ainda revistas do Clube do Colecionador 
e outro tipo de material filatélico não descriminado. Lote a ver.

70.00

2737 Lote Macau – Lote composto por 48 séries novas e uma carteira, com goma original sem charnei-
ra, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 683.00.

70.00

2738 Lote Portugal – Lote com 18 FDC’s do período de 1951 a 1959, obliterados com carimbo do 1.º 
dia de circulação do Porto e Coimbra, incluindo série MF 739/740, com carimbos do Porto e 
Coimbra, não catalogados. Excelente qualidade.

70.00

2739 Lote Portugal – Classificador com cerca de 2.000 selos, maioritariamente usados desde Monar-
quia até finais século XX (1990), incluindo alguns (poucos) selos das ex-Colónias Portugue-
sas. Lote a ver.

60.00

2740 Lote Portugal – Conjunto com cerca de 430 sobrescritos diferentes franquiados com selos di-
ferentes ou obliterados com carimbos diferentes entre os n.ºs MF6 a 247 e MF299 a 344, 
oriundo de arquivo de família. Na maioria dos casos em que falta o selo no sobrescrito este 
encontra-se no seu interior, pelo que se agradece que a quem examinar o lote os conserve 
no referido sobrescrito. Lote a ver.

60.00

2741 Lote Portugal * Temáticas – Coleção composta por 33 folhas de exposição com 83 peças filaté-
licas circuladas (cartas, telegramas, inteiros postais, etc.) de fábricas de cervejas portugue-
sas. Alguns exemplares com furos de arquivo. Lote a ver.

50.00

2742 Lote Portugal * Monarquia – Lote com 31 inteiros postais do período monárquico, incluindo 23 
circulados para o estrangeiro. Bom lote a ver.

50.00

2743 Lote Portugal – Lote composto por cerca de 95 inteiros postais, a grande maioria circulados no 
período da monarquia e período das emissões Ceres. Lote a ver.

50.00

2744 Lote Portugal * 1960/1979 – FDC’s Europa CEPT. Lote com 56 FDC’s diferentes, incluindo a 
emissão de 1979 com tarja fosforescente. Valor de catálogo € 551.00.

50.00

2745 Lote Portugal – Caixa com cerca de 6.700 selos do tipo Ceres, distribuídos em 11 envelopes, das 
diversas emissões. Bom lote para estudo de variedades. Lote a ver.

40.00

2746 Lote Portugal – Conjunto de 50 sobrescritos franquiados com selos de D. Manuel II, 4.º Cente-
nário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA sobre 
selos postais e de porteado, oriundo de arquivo de família. Na maioria dos casos em que 
falta o selo no sobrescrito este encontra-se no seu interior, pelo que se agradece que a quem 
examinar o lote os conserve no referido sobrescrito. Lote a ver.

40.00

2747 Lote Portugal – Caixa com largas dezenas de sobrescritos circulados dos anos 40 a 60, alguns 
com selos fecho de série. Bom lote a ver.

30.00

2748 Lote Portugal – Caixa com largas dezenas de postais ilustrados e alguns sobrescritos circulados 
com selos desse 1960 a 1990. Lote a ver.

30.00

2749 Lote Açores – Lote com 37 selos novos, desde a emissão de D. Luís I, fita curva a Ceres, novos, 
com e sem goma, alguns com ligeiros defeitos no denteado e pontos de óxido, com alto valor 
de catálogo. Lote a ver.

50.00

2750 Lote Portugal e ex-Colónias. Três classificadores com selos usados e novos. Lote a ver. 75.00

2751 Lote Portugal, ex-Colónias Portuguesas e Mundiais. Caixa de grande formato com restos de 
coleções de elevado valor de catálogo de Portugal e ex-Colónias e diversos países estrangei-
ros, incluindo temáticas, remanescentes de coleção de correio aéreo, livros anuais de selos 
de 1983, 1984 e 1985 com os selos, 1998. Diversa correspondência circulada. Lote a ver.

200.00

2752 Lote Portugal, ex-Colónias e Mundiais – Caixa de grandes dimensões com restos de coleções 
dom bom valor de catálogo de Portugal, Colónias e Mundiais, incluindo diversa literatura e 
vária correspondência circulada. Lote a ver.

150.00

2753 Lote Ex-Colónias Portuguesas – Lote composto por caixa contendo milhares de selos, a maioria 
usados, separados por numeração de catálogo em centenas de envelopes. Lote a ver.

60.00

2754 Lote Macau – Lote com nove séries completas, novas, com goma original e charneira, incluindo 
selo não emitido de 1 Pataca azul. MF 309/315, 339, 340, 366, 368/70, 374/383, 397/402, CA 
16/20 e NE1. Valor de catálogo € 437.00.

40.00

2755 Lote Macau – Pasta com selos novos, goma original sem charneira a partir dos anos de 1958 até 
depois da Independência, com largas dezenas de blocos. Bom valor de catálogo. Lote a ver.

100.00

2756 Lote S. Tomé e Príncipe – Lote com 15 séries novas, com goma original sem charneira, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor: MF316/318, 348, 349/350, 351, 359/361, 365, 366, 367, 
369, 376, 377, 378, 379, 380/87, 389/390. Valor de catálogo € 281.30.

35.00

2757 Lote Timor – Lote com 14 quadras diferentes de selos de Timor, novas, com goma original sem charnei-
ra, MF294, 303, 334, 335, 336, 248, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,360 e IP1.

20.00

2758 Lote Ex-Colónias Portuguesas – Classificador com centenas de selos novos sem goma, incluin-
do também exemplares usados. Valor aproximado de catálogo € 650.00.

50.00

2759 Lote Ex-Colónias Portuguesas – Dois classificadores, um dos quais com largas centenas de 
selos usados de Moçambique e outro com selos novos (alguns lavados) das várias colónias. 
Excelente lote a ver.

30.00
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2760 Lote Ex-Colónias Portuguesas – Classificador com largas dezenas de selos usados das Coló-
nias Portuguesas. Lote a ver.

30.00

2761 Lote Alemanha – Classificador com selos da Alemanha, a maioria do 3.º Reich, incluindo ocupa-
ção da Ucrânia. Lote a ver.

60.00

2762 Lote Colónias Francesas – Classificador com dezenas de selos novos de várias colónias fran-
cesas, incluindo Marrocos, Togo, Madagáscar, Indochina e Senegal entre outras. Lote com  
bom valor de catálogo. Lote a ver.

75.00

2763 Lote Colónias Inglesas . Classificador com selos novos e usados das diversas colónias inglesas. 
Bom valor de catálogo. Lote a ver.

100.00

2764 Lote Egipto – Classificador com centenas de selos novos e usados. Bom valor de catálogo. Lote a ver. 30.00

2765 Lote Estados Unidos da América – Classificador com centenas de selos novos e usados, com 
bom valor de catálogo. Lote a ver.

50.00

2766 Lote Grã-Bretanha – Duas pastas com selos em quadras e blocos. Bom lote a ver. 80.00

2767 Lote Grã-Bretanha – Pasta com blocos Royal-Mail e booklets do reinado de Isabel II. Lote a ver. 75.00

2768 Lote Grã-Bretanha – Pasta com séries base Rainha Vitória, Jorge V e Isabel II, maioritariamente 
novos. Lote a ver.

75.00

2769 Lote Hungria, Azerbaijão, Arménia e Ucrânia – Classificador com dezenas de selos, a maioria 
em estado de novo com selos da Hungria e ocupações, e alguns selos do Azerbaijão, Armé-
nia e Ucrânia. Lote a ver.

50.00

2770 Lote Macau * China – Coleção montada em folhas Lindner soltas (sem os álbuns), completa des-
de 1999 a 2013, com selos, blocos e folhas miniatura. Lote a ver.

150.00

2771 Lote Mundiais – Classificador com centenas de sobrescritos circulados e postais ilustrados usa-
dos de diversos países. Lote a ver.

20.00

FIM DO LEILÃO EM SALA
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LOTES PELO CORREIO

HISTÓRIA POSTAL

2772 * Alter – Albino. LF ALT1 em carta datada de Alter (27.02.16) para Lisboa, com o porte de 30 
reis manuscrito a sépia.

10.00

2773 * Amarante – A azul, LF AMT4 em carta datada de Aliviada (24.07.43) para o Porto (25.07.43) com 
o porte de 25 reis batido a azul. Exemplar com defeitos no papel. Valor de catálogo € 30.00.

12.00

2774 * Amarante – A sépia, LF AMT4, em carta datada de Moreira do Castelo (20.01.36) para Lis-
boa (27.01.36) com o porte de 40 reis batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações 
com a marca bem batida. Valor de catálogo € 40.00.

10.00

2775 * Arcos de Valdevez – A azul, LF AVV3 em carta datada de Arcos de Valdevez (26.07.50) para 
o Porto (27.07.50) com o porte de 60 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

2776 * Arcos de Valdevez – A azul, LF AVV2 em carta datada de Arcos de Valdevez (25.01.48) para 
o Porto (29.01.48) com o porte de 25 reis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 90.00.

20.00

2777 * Braga – A preto, LF BRG1, em carta datada de Braga (10.11.19) para Chaves, com o porte 
de 25 reis batido a preto. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca bem batida. 
Valor de catálogo € 35.00.

10.00

2778 * Braga – A azul, LF BRG5 em carta datada de Braga (07.08.48) para o Porto (08.08.48) com 
o porte de 20 reis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações com as marcas bem 
batidas. Valor de catálogo € 35.00.

8.00

2779 * Caminha – A verde, LF CMN1 em carta datada de Seixas (19.04.35) para a Figueira da 
Foz com o porte de 30 reis batido a preto. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 70.00.

15.00

2780 * Caminha – A azul, LF CMN1 em carta datada de Caminha (18.12.43) para o Porto (19.12.43) 
com o porte de 35 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 45.00.

10.00

2781 * Covilhã – A sépia, LF CVL1 em carta remetida de Teixoso (08.04.49) para o Porto (11.04.49) 
com o porte de 30 reis manuscrito a sépia, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 120.00

15.00

2782 * Évora – A preto, LF EVR3 em carta datada de Évora (19.08.39) para Montemor-o-Novo, 
isenta de porte (S.N.). Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca bem batida. 
Valor de catálogo € 60.00.

12.00

2783 * Guimarães – A preto, LF GMR1 em carta datada de Guimarães (27.12.16) para Lisboa com 
o porte de 40 reis batido a preto.

10.00

2784 * Guimarães – A verde, LF GMR2 em carta datada de Guimarães (27.12.52) para o Porto 
(28.12.52) com o porte de 20 reis batido a verde. Exemplar sem defeitos nem reparações 
com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 30.00.

8.00

2785 * Guimarães – A azul, LF GMR2 em carta datada de Guimarães (09.03.46) para o Porto 
(10.03.46) com o porte de 30 reis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações com 
as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 30.00.

8.00

2786 * Guimarães – A preto, LF GMR1 em carta datada de S. Torcato (07.04.34) para o Porto, com 
o porte de 20 reis batido a preto. Exemplar sem defeitos nem reparações com as marcas bem 
batidas. Valor de catálogo € 60.00.

12.00

2787 * Guimarães – A preto, LF GMR1 em carta datada de Guimarães (??.01.09) para o Porto, com o 
porte de 30 reis batido a preto. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 60.00.

22.00

2788 * Guimarães – A sépia, LF GMR1 em carta datada de Guimarães (31.05.13) para o Porto, com 
o porte de 30 reis batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com as marcas 
bem batidas. Valor de catálogo € 60.00.

12.00

2789 * Guimarães – A azul, LF GMR2 em carta datada de Guimarães (17.07.43) para o Porto 
(18.07.43) com o porte de 20 reis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações com 
as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 30.00.

8.00

2790 * Leiria – A azul, LF LRA5 em carta datada de Marinhas (22.01.42) para a Figueira da Foz, por 
Coimbra, com o porte de 50 reis batido a azul. Valor de catálogo € 50.00.

10.00

2791 * Leiria – A azul, LF LRA5, em carta datada de Leiria (15.03.45) para D. Martinho do Porto, 
isenta de porte (S.N.R.). Exemplar sem defeitos nem reparações, com as marcas bem bati-
das. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

2792 * Lisboa / Segura – A azul, LF LSB19 (da Repartição de Seguros) e LSB-S3 em carta datada 
de Lisboa (13.03.48) para o Porto, com o porte de 40 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 90.00.

44.00

2793 * Lisboa – A azul, LF LSB13 em carta datada de Lisboa (26.04.45) para o Porto (29.04.45), 
com o porte de 40 reis batido a azul.

10.00
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2794 * Lisboa – A azul, LF LSB16 em carta datada de Lisboa (18.03.53) para o Porto (22.03.53), 
com o porte de 40 reis batido a azul.

10.00

2795 * Lisboa / Segura – A azul, LF LSB-S3 em carta datada de Lisboa (14.12.37) para Aldeia Ga-
lega, isenta de porte (S.N.). Exemplar sem defeitos nem reparações. Certificado  de registo 
da FPF. Valor de catálogo € 90.00.

38.00

2796 * Lisboa / Segura – A azul, LF LSB-S4, em carta datada de Lisboa (03.07.38) para Azambuja, 
isenta de porte (S.N.). Valor de catálogo € 60.00.

15.00

2797 * Lisboa – A preto, LF LSB3, em carta datada do Porto (19.07.18) para Bordéus (03.08.18), 
com trânsito por Lisboa, com o porte francês de 8c, manuscrito a sépia. Carimbo batido a 
preto “ESPAGNE / PAR BAYONNE”.

12.00

2798 * Estremoz – A azul, LF ETZ8 em carta datada de Estremoz (05.10.47) para Montemor-o-
-Novo, isenta de porte (S.N.R.). Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca bem 
batida. Valor de catálogo € 80.00.

15.00

2799 * Lisboa – A vermelho, LF LSB4, em carta datada de Lisboa (30.01.30) para Cabeceiras de 
Basto, com o porte de 40 reis batido a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 40.00.

8.00

2800 * Lisboa – A vermelho, LF LSB8 em carta datada de Lisboa (21.01.1806) para Jerez de la 
Fronteira / Espanha, sem porte português e porteada à chegada com 8R. Exemplar com 
alguns defeitos no papel. 

10.00

2801 * Correios-mores. Carta remetida de Lisboa (09.10.1787)) para Génova, via Espanha, por-
teada em 1,18 liras.

8.00

2802 * Mangualde – A verde, LF MGL2 em carta datada de Mangualde (30.01.40) para Lisboa 
(03.02.40) com o porte de 35 reis manuscrito a sépia.

10.00

2803 * Monção – A preto, LF MNC3 em carta datada de Monção (20.07.42) para o Porto, com o 
porte de 24 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca 
bem batida. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

2804 * Penafiel – A vermelho, LF PNF2 em carta datada de Penafiel (03.03.34) para Vila Real, 
isenta de porte (R. S.). Carta com data muito posterior à indicada no catálogo para esta cor.

20.00

2805 * Penafiel – A verde, LF PNF2, em carta datada de Penafiel (08.07.44) para o Porto 
m(09.07.44), com o porte de 20 reis batido a verde.

15.00

2806 * Penafiel – A azul, PNF2 em carta datada de Lousada (12.07.52) para o Porto (13.07.52) com 
o porte de 20 reis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações com as marcas bem 
batidas. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

2807 * Peso da Régua – A sépia, LF PRG1 em carta datada da Régua (07.03.21) para o Porto, com 
o porte de 40 reis batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com as marcas 
bem batidas. Valor de catálogo € 80.00.

18.00

2808 * Ponte de Lima – A  vermelho, LF PTL3 em carta datada de Ponte de Lima (27.09.51) para 
Lisboa (02.10.51) com trânsito pelo Porto (30.09.51), com o porte de 40 reis manuscrito a 
sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 70.00.

15.00

2809 * Ponte de Lima – A  vermelho, LF PTL3 em carta datada de Poiares (15.01.43) para Lisboa 
(24.01.43) com trânsito pelo Porto (24.01.43), com o porte de 40 reis manuscrito a sépia. 
Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca bem batida. Valor de catálogo € 70.00.

15.00

2810 * Peso da Régua – A azul, LF PRG3 em carta datada de Salgueiral (23.07.41) para o Porto 
(25.07.41) com o porte de 25 reis batido a azul.

10.00

2811 * Porto – A preto, LF PRT8, em carta datada do Porto (04.04.29) para Valença com o porte de 
20 reis batido a preto. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 70.00.

12.00

2812 * Ruivães – A albino, LF RUV2 em carta datada de Montalegre (29.06.43) para o Porto 
(04.07.43) com o porte de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 70.00.

15.00

2813 * Porto – A azul, LF PRT12, em carta datada do Porto (02.01.38) para Lisboa, com o porte de 
40 reis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações com as marcas bem batidas. 
Valor de catálogo € 45.00.

10.00

2814 * Santo Tirso – A azul, LF STS2, em carta datada de Sobrado (13.01.53) para o Porto 
(18.01.53) com o porte de 20 reis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações com 
as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 70.00.

15.00

2815 * Valença – A azul, LF VLN3, em carta datada de Valença (03.02.49) para o Porto (04.02.49) 
com o porte de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com a 
marca bem batida. Valor de catálogo € 70.00.

15.00

2816 * Viana do Minho – A azul, VCT10, em carta datada de Viana (13.10.52) para Valença, com o 
porte de 20 reis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações, com as marcas bem 
batidas. Valor de catálogo € 90.00.

20.00

2817 * Viana do Minho – A azul, LF VCT8, em carta datada de Viana (21.10.49) para Lisboa 
(26.10.49) com trânsito pelo Porto (23.10.49), com o porte de 40 reis batido a azul. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 100.00.

25.00
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2818 * Viana do Minho – A azul, LF VCT7, em carta datada de Viana (12.10.46) para o Porto 
(13.10.46) com o porte de 20 reis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações com 
as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

2819 * Viana do Minho – A sépia, LF VCT4, em carta datada de Viana (14.07.17) para o Porto, com 
o porte de 20 reis batido a sépia. Exemplar com manchas do tempo. Valor de catálogo € 80.00.

15.00

2820 * Vila do Conde – A azul, LF VCD4 em carta datada de Vila do Conde (01.04.41) para o Porto, 
com o porte de 20 reis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações, com as marcas 
bem batidas. Valor de catálogo € 50.00.

12.00

2821 * Vila Real – A azul, LF VRL5 em carta não datada de Vila Real para Valadares pelo “Corr.º 7 do 
Vianna”, com o porte de 25 reis batido a azul. Dirigida a Joaquim Queiroz Machado Vasconcelos, 
Administrador do Concelho de Valadares a partir de 1835 e Deputado das Cortes em 1846.

20.00

2822 * Lisboa / Hespanha * Indicativo de origem estrangeira * Correio terrestre – A azul, LF 
LSB-OE2 em quatro fragmentos de cinta de jornal remetidos de Espanha para Lisboa com 
os portes de 10 reis, 35 reis, 45 reis e 60 reis, todos batidos a azul.

15.00

2823 * Lisboa * Paquete Britânico – A azul, LF LSB-PB1 em carta datada de Cádis (16.06.42) para 
o Porto, com trânsito por Lisboa (18.06.42) porteada à chegada a Lisboa com 120 reis, para 
pagar o porte simples de uma carta vinda pelo paquete do Mediterrâneo + 40 reis, manuscri-
tos a sépia para pagar o primeiro porte territorial de Lisboa ao Porto.

20.00

2824 * Lisboa / C. Est. de N / G. M. – A vermelho, LSB CM-CEst1 + LSB G.M., em impresso remetido 
de Liverpool (01.05.33) para Lisboa, com o porte de160 reis, batido a vermelho. Exemplar 
com alguns defeitos no papel.

20.00

INTEIROS POSTAIS
     Portugal

2825 IN Reimpressões de 1885. 1878 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. OM R1, 15 reis, 
castanho avermelhado sobre cartolina amarela lisa. Exemplar sem defeitos nem reparações. 
Emitidos apenas 500 exemplares.

5.00

2826 IC 1878/79 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. OM1, 15 reis, castanho-vermelho, 
cartolina média, creme, rugosa. Datado de Tondela (07.10.80) para o Porto (08.10.80), mas 
remetido de Santa Comba Dão, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma “152 – SAN-
TA COMBADÃO” batido a preto. Exemplar com dobra horizontal e manchas.

15.00

2827 IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. OM4b, 20 reis, azul, cunho I, com “Sr.” 
em itálico, debaixo de “B”, cartolina fina, camurça, com fios de seda. Circulado de Braga 
(07.04.85) para Paris (13.04.85) com selo impresso deslocado para a margem direita. B e R.

10.00

2828 IN Reimpressões de 1885. 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. OM7, 10 reis, 
castanho-vermelho, cunho III + OM8, 10+10 reis, castanho-vermelho, cunho III. Exemplares 
novos, sem defeitos nem reparações. Emitidos apenas 500 exemplares de cada.

10.00

2829 IC 1880/81 – D. Luís I, fita direita. Impressão em relevo. OM7c, 10 reis castanho-vermelho claro, 
cartolina creme fina, com ligeiros fios de seda. Circulado de Braga (14.04.82) para o Porto. 
Carimbo de dupla oval batido o verso “R.A. DE VALENÇA – PORTO / CC”.

8.00

2830 IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9f, 10 reis, castanho-vermelho sobre cartolina camurça, 
sem quadrícula no verso, circulado de Lisboa (13.07.86) para Mafra. Exemplar sem defeitos.

12.00

2831 Lote 1892/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Lote composto por: OM3, 25 reis, bilhete-carta cir-
culado do Porto (21.06.93) para Monção (22.06.93) + OM3, sobrescrito-inteiro de 25 reis, 
repicado por “VISCONDE DO TRAMAGAL – ABRANTES” circulado de Abrantes (26.08.95) 
para Santarém + OM14, 20 reis, dois bilhetes-postais, um circulado de Lisboa (17.08.95) 
para Bolonha (21.08.95) e outro de Elvas (05.11.95) para Bordéus (07.11.95) + OM22, 10 
reis, bilhete-postal circulado de Lisboa (11.01.96) para Amora.

10.00

2832 IC 1893 – D. Luís I, de frente, com sobrecarga “Válido 1893”. OM19, 10 reis, castanho-vermelho, 
circulado de Tondela (18.07.94) para Lisboa (19.07.94). Emitidos apenas 60.000 exemplares.

6.00

2833 IC 1896 – D. Carlos I, tipo Mouchon. OM23a, 10 reis, verde-escuro sobre cartolina camurça 
rosada, circulado em Lisboa (23.02.04), repicado no verso por: EMYDIO RIBEIRO PEREIRA 
& CUNHA. Exemplar sem defeitos nem reparações.

6.00

2834 IC 1896 – D. Carlos I, tipo Eugène Mouchon. OM26c, 10+10 reis, verde-escuro sobre cartolina 
camurça, com a variedade “sem ponto depois de direcção”, com a primeira folha circulada de 
Lisboa (08.07.02) para o Japão e a segunda folha sem utilização, com selos adicionais, tipo 
D. Carlos I Mouchon de 5 e 10 reis, MF127 e 128.

12.00

2835 IN 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM 29/30. Série 
completa nova, com 8 bilhetes-postais de 10 reis e 4 bilhetes-postais de 20 reis. Exemplares 
sem defeitos nem reparações.

10.00

2836 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM30A, 20 reis, 
violeta-cinzento (Castelo da Pena), circulado de Lisboa (26.08.98) para Frankfurt (30.08.98) 
com selo adicional de 5 reis, laranja, MF127.

4.00

2837 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM29G, 10 reis, rosa 
carmim (Porta Principal dos Jerónimos), circulado em Lisboa (27.07.1898) e repicado no verso 
por: COMPANHIA REAL DOS CAMINHOS DE FERRO PORTUGUEZES. No verso carimbo fer-
roviário batido a preto “LISBOA P. V.”. Exemplar com ligeiras manchas e furo de espigão

10.00
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2838 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM30A, 20 reis, lilás-
-cinzento, circulado de Trancoso (14.08.98) para Bruxelas / Bélgica (16.08.98). Utilizado fora do pe-
ríodo de circulação foi porteado em 0,05c e devolvido ao remetente em Trancoso, com trânsito pelo 
Porto (25.08.98) e Gouveia (27.08.98). Exemplar com alguma sujidade e dobra vertical ao centro.

15.00

2839 IC 1899 - . Carlos I, tipo Mouchon. OM35, 40+40 reis, lilás-castanho sobre cartolina cinzenta. 
Circulado de Setúbal (06.12.08) para Edam / Holanda. Exemplar com variedade “REPONSE” 
sem acento na 2.ª folha.

10.00

2840 IC 1900/04 – D. Carlos I, tipo Mouchon. OM36, 25 reis, rosa, sobre cartolina camurça. Circulado 
de Lisboa (16.06.04) para Portland / EUA. Repicado no verso por “ACADÉMIE ROYALE DES 
SCIENCES DE LISBONNE”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

12.00

2841 IC 1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. OM41, 10 reis, verde-azul sobre cartolina creme, circulado 
de Lisboa (25.02.07) para a Bélgica (27.02.07) com selo adicional de 10 reis, tipo D. Carlos 
I Mouchon, MF128.

4.00

2842 IN 1907/08 – D. Carlos I Mouchon. Bilhetes-postais. Lote composto por 3 inteiros novos, bem con-
servados de 10 reis verde, OM44 + 20 reis vermelho-claro, OM45 e 10+10 reis verde, OM46.

5.00

2843 IC 1907/08 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Com frente dividida ao meio. OM45, 20 reis, vermelho-
-claro sobre cartolina creme. Circulado de Lisboa (14.04.09) para Cassel / Alemanha. Repi-
cado no verso por: CRÉDIT FRANCO-PORTUGAIS. B.

12.00

2844 IC 1912 – Ceres. Com Escudo Nacional à esquerda. OM59, 1C, verde-escuro sobre cartolina ca-
murça. Circulado em Lisboa (27.08.16). Repicado no verso por “OLIVEIRA, CARDOSO & C.ª”. B.

8.00

2845 IC 1912 – Ceres. Com Escudo Nacional à esquerda. OM59, 1C, verde-escuro sobre cartolina 
camurça. Circulado de Santarém (02.08.15) para Lisboa (03.08.15). Repicado no verso por: 
“ARMAZÉM DE MIUDEZAS / MANOEL MARIA D’OLIVEIRA”.

8.00

2846 IC 1912 – Ceres. OM57c, 2c, carmim sobre cartolina branca esverdeada, circulado de Lisboa 
(10.06.14) para Berlim. Exemplar sem defeitos nem reparações.

6.00

2847 IC 1931 – Lusíadas. OM79a, 25c, verde-azul sobre cartolina creme, circulado de Lisboa 
(09.10.31) para Caldas da Rainha. Carimbo publicitário batido a preto “ESTANCIA TERMAL 
/ ABERTA DE MAIO A 31 DE OUTUBRO”.

10.00

2848 IC 1931 – Lusíadas. OM80a, 25C, carmim, cartolina branca, circulado de Castro Daire (11.01.35) 
para a Suíça com selos adicionais tipo Lusíadas de 50c, MF522 e tipo Exposição Colonial de 
25c, MF561. Exemplar sem defeitos nem reparações.

8.00

2849 IC 1931 – Lusíadas. OM80a, 25C, rosa, cartolina branca, circulado de Portalegre (28.12.32) 
para a Suécia (02.01.33) com selo adicional tipo Lusíadas de 50c, MF522. Exemplar sem 
defeitos nem reparações.

8.00

2850 IN 1937 – Tudo pela Nação. Bilhetes-postais ilustrados no verso com monumentos, paisagens 
e costumes regionais. OM86, $25, azul claro, 1.ª série, não numerada “S – Lisboa * Claustro 
dos Jerónimos”. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga impressa a 
verde “ESPECIMEN”. B e R.

10.00

2851 IN 1937 – Tudo pela Nação. Bilhetes-postais ilustrados no verso com monumentos, paisagens e cos-
tumes regionais. OM86, $25, azul claro, 1.ª série, não numerada “AP – Alentejo * Trajo”. Exemplar 
novo, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga impressa a verde “ESPECIMEN”. B e R.

10.00

2852 IN 1937 – Tudo pela Nação. Bilhetes-postais ilustrados no verso com monumentos, paisagens 
e costumes regionais. OM86, $25, azul claro, 1.ª série, não numerada “E – Castelo de Bel-
monte”. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga impressa a verde 
“ESPECIMEN”. B e R.

10.00

2853 IN 1937 – Boas Festas, com selo impresso “Tudo pela Nação”. OM87, $25, azul-claro, n.º 8, 
policromo. Exemplar novo, sem reparações, com ligeiras manchas de óxido.

6.00

2854 IC 1938 – Boas-Festas. Selo “Tudo pela Nação”. OM88, $25, azul-claro. N.º 12 (Adoração 
dos Magos), gravura castanha-amarela. Circulado do Caramulo (23.12.38) para Lisboa 
(24.12.38). Exemplar sem defeitos nem reparações.

8.00

2855 IC 1938 – Boas-Festas, com selo impresso “Tudo pela Nação”. OM88, $25, azul-claro, n.º 14 
(mestre do retábulo da Capela-Mor da Sé de Viseu), gravura violeta. Circulado do Porto para 
Liége / Bélgica com selo adicional de 75c tipo Centenário do Nascimento de Camilo Castelo 
Branco, com sobrecarga “AÇORES”, utilizado como selo de recurso no Continente, para pa-
gar o porte de um bilhete-postal simples circulado de Portugal para a Bélgica (1$00).

12.00

2856 IC 1939 – Boas-Festas. Selo “Tudo pela Nação”. OM89, $25, azul-claro. N.º 25 (Presépio), poli-
cromo. Circulado em Lisboa (01.01.40). Exemplar sem defeitos nem reparações

8.00

2857 IC 1940 – Boas-Festas. Selo “Tudo pela Nação”. Legenda “OITO SÉCULOS DE CRISTIANIS-
MO. OM90, $25, azul-claro. N.º 28 (Santo António pregando aos peixes). Circulado em Lis-
boa (30.12.41). Exemplar sem defeitos nem reparações.

8.00

2858 IC 1940 – Boas-Festas. Selo “Tudo pela Nação”. Legenda “OITO SÉCULOS DE CRISTIANIS-
MO. OM90, $25, azul-claro. N.º 31 (A Partida das Naus). Circulado do Porto (23.12.40) para 
Olhão (23.12.40). Exemplar sem defeitos nem reparações.

8.00

2859 IC 1942 – Boas Festas, com selo impresso “Tudo pela Nação” com ilustrações de Laura Costa. 
OM96, $30, laranja. Circulado em Lisboa (24.12.42). Exemplar sem defeitos nem reparações.

8.00
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2860 IC 1949/50 – Caravela. Aumento de porte. OM116, $50, lilás-rosa escuro, sobre cartolina bran-
ca, Circulado de Lisboa (04.12.51) para a Suíça com selo adicional de $90 tipo Encerramento 
do Ano Santo, MF734. Exemplar sem defeitos nem reparações.

8.00

2861 IN 1949/50 – Tipo Caravela. OM117, $50+$50, lilás-rosa escuro sobre cartolina branca. Exem-
plar novo, com carimbo de firma comercial.

10.00

2862 IC 1950 – Boas – Festas. Selo tipo Caravela. OM120, $50, lilás-rosa escuro. N.º 151 (Adoração 
dos Pastores). Circulado por via aérea de Lisboa (22.12.52) para o Rio de Janeiro / Brasil 
(10.01.53) com selos adicionais de 3$50, MF758.

8.00

2863 IC 1953 – Série G. Selo tipo “Caravela”. OM124, $50, lilás-rosa, tipo IIIM7 * Porto – A Torre dos 
Clérigos. Circulado do Porto-Gare (22.11.63) para Lisboa. 

5.00

2864 IN 1953 – Tudo pela Nação. Bilhetes-postais ilustrados de 1937, com sobretaxa. 1.ª série não 
numerada. MF125, $50 s/ $25, azul-claro, AR – Lavrador da Caroça * Capa de Palha. Exem-
plar novo, sem defeitos nem reparações. Emitidos em média 2.380 de cada.

8.00

2865 IN 1953 – Tudo pela Nação. Bilhetes-postais ilustrados de 1937, com sobretaxa. 1.ª série não 
numerada. MF125, $50 s/ $25, azul-claro, AB – Minho * Paisagem. Exemplar novo, sem de-
feitos nem reparações. Emitidos em média 2.380 de cada.

8.00

2866 IN 1953 – Tudo pela Nação. Bilhetes-postais ilustrados de 1937, com sobretaxa. 2.ª série, nu-
merada. MF125, $50 s/ $25, azul-claro, 14 – Castelo de Guimarães. Exemplar novo, sem 
defeitos nem reparações. Emitidos em média 2.380 de cada.

8.00

2867 IC 1953 – Selo tipo “Caravela”. Bilhetes-postais da série F, com sobretaxa. OM128, $50 s/ $30, casta-
nho, n.º 10 – Castelo de Évora Monte. Circulado pela Ambulância Leste II (01.10.55) para Lisboa.

5.00

2868 IC 1954 – Boas Festas. Selo impresso tipo Caravelas. OM130, $50, lilás-rosa, n.º 178 (Infinito), 
circulado em Setúbal (29.12.54), obliterado com carimbo com flâmula publicitária “Ajudai / a 
construir / o monumen- / to a Cristo”.

8.00

2869 IN 1962 – Série I.R.G. Selo tipo Cavaleiro Medieval, ilustrados com reproduções de aguarelas 
de Roque Gameiro. OM151, $50, preto e cinzento, Série completa com 12 bilhetes-postais, 
novos, sem defeitos nem reparações.

8.00

2870 IN 1962 – Série I. R. G. Selo tipo “Cavaleiro Medieval”, com reproduções de aguarelas de Roque 
Gameiro. OM151, $50, preto e cinzento. Série completa com 12 bilhetes-postais novos, sem 
defeitos nem reparações.

12.00

2871 IN 1898 – Expo’98. Série completa com 10 inteiros postais com vistas fotográficas de Lisboa, 
emitidos de 08.06.1998. Exemplares novos, com carimbo de cortesia de Linda-a-Velha 
(17.07.1998), sem defeitos nem reparações.

12.00

2872 IN 1998 – Pavilhões da Expo´98. Carteira com cinco bilhetes-postais pré-franquiados, válidos 
para todo o Mundo.

5.00

2873 IC 1908 – Bilhetes-postais isentos de franquia. Selo Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha. OM 
CV1, preto e vermelho, sobre cartolina camurça. Circulado de Évora (08.09.09) para Lisboa.

8.00

2874 IN 1942 – Tudo pela Nação. Bilhetes-postais de 1937 e 1940 com sobrecarga “ISENTO / PORTARIA 
/ 10 509”. Forças mobilizadas na 2.ª Guerra Mundial. OM FM2, ($25), azul-claro (n.º 86 2.ª série 
numerada, série A). N.º 30 – Mirandela * Pelourinho de Abreiro. Exemplar novo, sem defeitos.

6.00

2875 IN 1961/75 – Bilhetes-cartas isentos de franquia * Aerogramas. Lote com 40 aerogramas de 
diversos tipos, em estado de novo e muito bem conservados. Lote a ver.

20.00

2876 IC 1896 – D. Carlos I Mouchon. Sobrescritos. OM5, 25 reis verde sobre papel camurça claro, 
acetinado. Circulado de Lisboa (25.10.09) para Madrid / Espanha (27.10.09).

5.00

2877 IC 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. Sobrescritos. OM9, 25 reis castanho, 
circulado pela Ambulância Minho II (16.09.12) para o Porto (16.09.12).

4.00

     Ilhas Adjacentes e Ultramar
2878 Lote Ilhas e ex-Colónias Portuguesas – Lote com 38 bilhetes-postais da emissão do 4.º Cente-

nário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, dos quais 29 novos e 9 usados, com 
carimbos de cortesia. Lote a ver.

15.00

2879 IC Angola. 1885 – D. Luís I. OM3, tipo A, 30 reis, verde sobre cartolina camurça, circulado de 
Moçâmedes (18.11.93) para Glasgow / Escócia (26.12.93). Exemplar com algumas man-
chas, dois cantos com vincos e defeito no bordo superior. Raro destino.

15.00

2880 IC Cabo Verde. 1914 – Ceres. OM17, 2+2c, rosa-carmim sobre carolina branca. Bilhete-postal completo 
com as duas folhas mas apenas com a primeira folha circulada da Praia (01.09.14) para Hanover / 
Alemanha.

8.00

2881 IN India Portuguesa * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. 
OM 8/9, 10 reis + 20 reis. Série completa nova, bem conservada.

20.00

2882 IC Índia. 1934 – Padrões. OM39, 3 reis. Circulado de Goa (10.05.49) para Bombaim, com dois 
selos adicionais de 3 reis MF384. Repicado no verso por: HIRALAL & CO.

8.00

2883 IN Guiné – Lote com 37 inteiros postais de 20 reis tipo D. Luís I, OM2. Exemplares novos, bem 
conservados. Bom lote para estudo de variedade. Lote a ver.

10.00
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2884 IN Macau. 1914 - Ceres. Bilhetes-cartas normais. Lote com quatro exemplares novos, sem de-
feitos nem reparações: OM17, 2 avos verde-escuro + OM19, 6 avos violeta + OM20, 10 avos 
azul e OM23, 6+6 avos. B e R.

20.00

2885 IN Macau. 1885 - D. Luís I. OM2, 20 reis rosa, sobre cartolina camurça. Lote com dois bilhetes-
-postais simples, novos, com as variedades “O” normal e grande.

20.00

2886 IN Macau. 1894 - D. Luís I, com sobrecarga PROVISORIO e sobretaxa. OM6, 5 avos / 30 reis 
verde. Exemplar novo. B.

15.00

2887 IC Moçambique. 1886 – D. Luís I. OM3, 30 reis, verde, sobre cartolina camurça, circulado de 
Magude (18.07.01) para Londres, com trânsito por Lourenço Marques (21.07.01). Carimbos 
circulares datados de “MAGUDE” e “CORREIO AMBULANTE / LOURENÇO MARQUES”. 
Inteiro postal com defeitos em dois cantos.

6.00

2888 IC Companhia de Moçambique. 1904 – Elefantes. OM9J, 10 reis, rosa lilás (Neves Ferreira – 
Residência do Chefe). Circulado, com “selo perdido” de Macequece para Londres (20.10.06).

25.00

POSTAIS ILUSTRADOS

2889 PI Alcobaça – Capela de N. Senhora do Desterro. Postal ilustrado novo a sépia-escuro. 5.00

2890 PI Braga – Pensionato Escolar Bracarense * Edifício. Circulado.. Ligeira mancha na frente. 4.00

2891 PI Caldas da Rainha – Vista Geral. Postal ilustrado novo a sépia. Edição da Comissão de Tu-
rismo. Ano de 1934.

5.00

2892 PI Cascaes – Farol da Guia. Postal ilustrado novo a sépia-escuro. 5.00

2893 PI Celorico da Beira – Vista do Toural e Castelo tirada do Barroco d’El-Rei. Novo 4.00

2894 PI Guimarães. Edifício da Sociedade Martins Sarmento. Circulado. 4.00

2895 PI Lisboa – Avenida Palace e Monumento de Luiz de Camões. Tipo Gruss com publicidade 
impressa no verso de José Cierco * Bazar de Paris / Porto e Kermesse de Paris / Lisboa.

8.00

2896 PI Portugal. PAÇO D’ARCOS – Avenida Marquez de Pombal. Edição A. Malva. Circulado. 6.00

2897 PI Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Postal ilustrado a sépia com legenda “Ditosa Pátria que 
taes filhos tem!” e Escuso Português com legenda “Se mais mundos houvera lá chegára”. 
Exemplar novo sem defeitos nem reparações.

10.00

2898 PI Temáticos. Manuel Arriaga + Selos Ceres. Postal ilustrado a cores, com relevo, edição de GLORIA. 5.00

2899 PI Escuteiros – “Escotismo para Rapazes”, com 6 gravuras de escuteiros em atividade. Novo. 5.00

2900 PI Publicitários * Benzo – Diacol. Lote com 7 postal ilustrado emitidos pela Bial, com gravuras 
do Porto: Arcos da Ribeira, Ponte de D. Luís I, Torre dos Clérigos, Largo dos Grilos, Catedral, 
Sé e Rio Douro. Todos circulados para Mação.

25.00

2901 PI Publicidade * Coleção de Clássicos Sá da Costa. Novo. 8.00

2902 PI Publicidade * Lote com 7 bilhetes-postais comerciais, alguns com bonitas gravuras, porém 
com furos de arquivo.

5.00

2903 PI Portugal – Cruzador S. Gabriel. Postal ilustrado sem a folha impressa do verso. 8.00

2904 PI Recepção á chegada do vapor “Lisboa” ao Lobito. Novo. Com vestígios de óxido. 6.00

2905 PI Paquetes portugueses. Lote com dois postais ilustrados, ambos circulados. Companhia Co-
lonial de Navegação. N/T “VERA CRUZ” + Paquete “PRÍNCIPE PERFEITO”. Companhia 
Nacional de Navegação.

15.00

2906 PI Paquete “MOÇAMBIQUE”. Linha de África. Companhia Nacional de Navegação. Novo. Sem defeitos. 10.00

2907 PI Paquete “LOURENÇO MARQUES”. Companhia Nacional de Navegação. Novo. Sem defeitos. 10.00

2908 PI Paquete “PÁTRIA”. Companhia Colonial de Navegação. Novo. Sem defeitos. 8.00

2909 PI Paquete “VERA CRUZ”. Companhia Colonial de Navegação. Novo. Sem defeitos. 8.00

2910 PI Paquete “INFANTE D. HENRIQUE”. Companhia Colonial de Navegação. Circulado. Sem 
defeitos.

10.00

2911 PI Paquete “Santa Maria”. Companhia Colonial de Navegação. Novo. Sem defeitos. 8.00

2912 PI Paquete “Príncipe Perfeito”. Companhia Nacional de Navegação. Novo. Sem defeitos. 8.00

2913 PI Paquete “UÍGE”. Companhia Colonial de Navegação. Novo. Sem defeitos. 8.00

2914 PI Açores e Madeira – Álbum com 81 postais ilustrados diferentes doas anos de 1960 a 1970, 
em estado de novos e usados. Lote a ver.

20.00

2915 PI Ponta Delgada – S. Miguel – Açores. Caes de desembarque e alfandega. . Novo. Ligeiros 
defeitos.

8.00

2916 PI Lembrança de São Miguel – Açores. Vista de Ponta Delgada. Edição Cervejaria Pereira. Circulado. 6.00

2917 PI Costumes Michaelenses – S. Miguel – Açores. Edição Cervejaria Pereira. Circulado. 5.00
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2918 PI Império Português, com mapas de Portugal e Colónias. Edição da Sociedade de Geografia 
de Lisboa. Novo.

10.00

2919 PI Angola – Álbum com 134 postais ilustrados diferentes, a grande maioria em estado de novo, 
com variados temas. Lote a ver.

60.00

2920 PI Cabo Verde. Ilha de S. Thiago – Praia. Caes antigo e Quartel Militar.. Circulado. 6.00

2921 PI Cabo Verde. São Vicente. Pilando o milho. Preto e branco. Circulado. 6.00

2922 PI S. Vicente. Cabo Verde. Vista Geral do Porto e do monte da cara do Washington. Edição 
Giuseppe Frusoni – S. Vicente. Circulado.

8.00

2923 PI Macao, Harbour. Postal ilustrado colorido novo, edição de Turco-Egyptian Tobacco Store de 
Hong Kong. R.

10.00

2924 PI Public Gardens of Macao. Postal ilustrado colorido novo, edição de M. Stenberg de Hong Kong. 10.00

2925 FDC 1998 – Vasco da Gama * Caminhos Marítimos. Lote composto por dois postais ilustrados 
alusivos ao evento, um com selo de 1.00P com a legenda 1598-1998, MF939 e outro com a 
legenda 1498-1998, MF956, obliterados com carimbo comemorativo do 1.º dia de circulação.

10.00

2926 PI Moçambique – Álbum com 56 postais ilustrados diferentes, a maioria em novo, incluindo 
vistas, animais e postais políticos da FRELIMO, PAIGC, MLSTP e MPLA. Lote a ver.

40.00

2927 PI Moçambique * Soldados da Guarnição. Edição Santos Rufino. Novo. 8.00

2928 PI Moçambique * Lourenço Marques, com 5 vistas (Catembe, Monumento António Enes, Mel-
ville, Ponta Vermelha e Canal de Polana). Tipo Gruss. Fotográfico, editado por J. Fernandes 
Moinhos. Canto esquerdo com dobra.

6.00

2929 PI Moçambique * Lourenço Marques, com 5 vistas (Todas diferentes da praia da Polana). Tipo 
Gruss. Fotográfico, editado por J. Fernandes Moinhos. Circulado em 1956

6.00

2930 PI Moçambique * Lourenço Marques, com 5 vistas (Tourada (2), Avenida, Estrada para a praia 
da Polana e Praia da Polana). Tipo Gruss. Fotográfico, editado por J. Fernandes Moinhos.

6.00

2931 PI Moçambique * Lourenço Marques, com 3 vistas (Mercado edifício, Mercado interior e Merca-
do exterior). Tipo Gruss. Fotográfico, editado por J. Fernandes Moinhos.

8.00

2932 PI Moçambique * Lourenço Marques, com 5 vistas (Hospital Secretaria, Hospital Enfermaria, Hospe-
daria do Governo, Polana e Alto Maié). Tipo Gruss. Fotográfico, editado por J. Fernandes Moinhos.

8.00

2933 PI Moçambique * Lourenço Marques, com 3 vistas (Av. Almirante Reis, Capitania e Panorama 
do Porto). Tipo Gruss. Fotográfico, editado por J. Fernandes Moinhos.

8.00

2934 PI São Tomé e Príncipe. Roça Vista Alegre – Taboleiros para secagem de cacao. Novo. 4.00

2935 PI S. Tomé e Príncipe e Guiné – Lote com 13 postais ilustrados diferentes, em estado de novo, 
incluindo postais políticos da MLCTP, MPLA, FRETILIN e PAIGC. Lote a ver.

10.00

2936 PI Congo Belga – Dois inteiros postais de 5 e 10 C, com caça grossa (elefante – nº 53) e criação 
de gado (nº 36

10.00

FISCAIS E VINHETAS

2937 Lote Fiscais * Portugal. Lote com 6 documentos (10 folhas) com STO oval a preto, com várias 
datas entre 1902 e 1910 e sem data com R.P. Estampilhas fiscais incluídas. Lote a ver.

5.00

2938 Lote Fiscais. Portugal. Lote com 221 estampilhas fiscais diversas e diferentes do Imposto do Selo, 
desde PB15 a 1417. Lote a ver.

40.00

2939 Lote Fiscais. Portugal. Lote com 79 estampilhas fiscais diversas e diferentes da Contribuição In-
dustrial, desde PB2 a 648. Lote a ver.

15.00

2940 DOC Fiscais. Índia — Requerimento de 17-2-1922, em papel com STO circular castanho de 100 reis. 5.00

2941 * Vinhetas * Portugal. Assistência Nacional aos Tuberculosos. Sobrescrito circulado do Porto 
(23.10.31) para Lisboa (24.10.31) com selo tipo Lusíadas de 40c e vinheta  da ANT emitida 
para os anos de 1930/31. B e R,

8.00

2942 * Vinhetas * Portugal. Assistência Nacional aos Tuberculosos. Sobrescrito circulado de Aveiro 
(??.02.33) para Lisboa (25.02.33) com selo tipo Lusíadas de 40c e vinheta  da ANT emitida 
para os anos de 1932/33 (violeta e vermelho). B e R,

8.00

2943 * Vinhetas * Portugal. Assistência Nacional aos Tuberculosos. Sobrescrito circulado em Lisboa 
(21.07.43) com selo tipo Caravela de $50 e vinheta  da ANT emitida para os anos de 1934/35 
(verde-escuro e vermelho). B e R,

10.00

2944 Lote Vinhetas. Portugal. Comissão Patriótica Portuguesa da Cruz Vermelha para as vítimas da 
Guerra. Conjunto de vinhetas novas.

4.00

2945 Lote Fiscais. Portugal. 1918/25 – Assistência. Lote com 18 estampilhas fiscais, novas e usadas 
(PB2, 10, 11, 19, 20, 32/35, 49/51).

5.00

2946 Lote Fiscais. Portugal. 1904/07 – Contribuição Industrial. Lote com 29 estampilhas fiscais, dos 
quais 8 do ano de 1904 (PB 244/46, 248/49, 251 e 255/56), 9 estampilhas de 1906 (PB 
300/02, 305/07, 310, 312/13) e restantes de 1907 (PB328/30, 335, 337/340 e 342 (tira de 3).

5.00
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2947  Vinhetas. Portugal. Cruz Vermelha Portuguesa. Lote composto por séries completas de vinhetas 
emitidas desde 1938 a 1972, novas, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

15.00

2948 * Vinhetas. Portugal. Cruz Vermelha Portuguesa * Serviço de Prisioneiros de Guerra. Sobres-
crito circulado de Lisboa (12.07.49) para a Dinamarca com selos tipo Caravela de $10 (3), 
$35 (par) e 1$00 (dinastia de Avis) e com vinheta emitida para o ano de 1942.

5.00

2949 * Vinhetas. Portugal. Exposição Filatélica do B.E.P. Sobrescrito com as duas vinhetas emitidas em 
vermelho e preto e vermelho e castanho, obliteradas com carimbo comemorativo da exposição.

5.00

2950 Lote Vinhetas. Portugal. 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. 
Lote com 7 etiquetas das quais 5 em cores diferentes tipo “SELLO ANNUNCIO” e duas, tam-
bém em cores diferentes, alusivas às festas públicas em Lisboa.

5.00

2951  Vinhetas. Portugal. Obras Sociais dos CTT. Lote com 5 vinhetas novas, com goma original 
sem charneira nos valores de $50 (laranja), 1$00 (azul-claro), 5$00 (verde-claro), 10$00 
(castanho) e 20$00 (violeta).

10.00

2952  Fiscais. S. Tomé e Príncipe. Assistência com legenda “COLÓNIA DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE” e 
legenda “S. TOMÉ E PRÍNCIPE”. PB49, 52 e PB 54/58 (série completa). Exemplares novos, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 20,50+++

6.00

2953 / Vinhetas. França. Associação das Mulheres Francesas. Efígies de Grandes Chefes de Es-
tado das Forças Armadas Francesas * 1.ª série * 2.ª edição. Caderneta completa com 20 
vinhetas diferentes, com goma original sem charneira e algumas coladas ao papel.

10.00

2954  Vinhetas. França. Associação das Mulheres Francesas. Efígies de Grandes Chefes de Es-
tado das Forças Armadas Aliadas. Edição de 1918. Caderneta completa com 20 vinhetas 
diferentes, com goma original sem charneira.

15.00

2955  Vinhetas. França. Associação das Mulheres Francesas. Efígies de Grandes Chefes de Es-
tado das Forças Armadas Francesas * 1.ª série * 1.ª edição. Caderneta incompleta com 18 
vinhetas diferentes, coladas ao papel.

8.00

CORREIO AÉREO, MARÍTIMO E FERROVIÁRIO

2956 Q 1938 (05.07) – Lisboa – Roma pela “ALA LITORIA”. Sobrescrito circulado registado por via 
aérea de Lisboa (05.07.38) para Génova (08.07.38), pela linha da Ala Litória iniciada em 
25.04.38 que ligava Lisboa a Roma com escalas por Sevilha, Málaga, Melila e Pollensa. 
Franquiada com selos tipo Hélice de 1$50, 1$75, 2$50, 5$00, 10$00 e 20$00, MF CA1, 2, 3, 
6, 7 e 9, perfazendo o porte de 40$75. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

2957 Q 1936 (26.08) – Tentativa falhada da travessia aérea Nova York – Lisboa pelo luso-americano 
Joseph Costa. Sobrescrito impresso para assinalar o voo, assinado pelo piloto, com selos 
dos EUA de 6c no total, com selo da Sociedade de Geografia de Lisboa, MF SGL18 com 
sobrecarga “COSTA / TRANS-ATLANTIC / FLIGHT / 1936” obliterado com carimbo metálico 
hexagonal “COSTA TRANS-ATLANTIC FLIGHT / NEW YORK LISBON”.

20.00

2958 Q 1937 (19.03) – Marcas de encaminhamento do serviço aéreo. Sobrescrito circulado por 
via aérea de Lisboa (19.03.37) para Hamburgo com selos de 1$75, MF575 e par de 5$00, 
MF286, marcada com carimbo de borracha a violeta “POR AVIÃO / LUFTHANSA”.

20.00

2959 Q Açores * Hidroaviões. Pan American * FAM 18. Ligação Bermudas / Horta. Sobrescrito 
circulado de Hamilton / Bermudas (16.11.39) para S. Miguel / Ponta Delgada (01.12.39) com 
trânsito pela Horta (20.11.39). Sobrescrito transportado pelo hidroavião Dixie Clipper da li-
nha FAM18. Carimbo batido a verde “F. A. M ROUTE No. 18 / First eastward dispacht / 
of airmail originating at Bermuda, Noc. 16, 1939”. No verso carimbo batido a preto do 
AMERICAN CONSULATE / DEC 4 1939 / ST. MICHAEL, AZORES”. Carimbo da censura nas 
Bermudas batido a verde do censor n.º 3.

20.00

2960 Q 1941 (06.02) – 1.ª Ligação Aérea Transatlântica Lisboa – Nova York / USA, via Bolama da 
rota FAM18, via Sul / Inverno. Lote com 5 sobrescritos circulados com as marcas de dia 
portuguesas e carimbos comemorativos da PAA: Horta-Bolama (02.02.41 / 06.02.41), Lisboa 
– Bolama (06.02.41 / 02.02.41), Lisboa – Trinidad (06.02.41 / 08.02.41), Lisboa – Nova York 
via Bolama (06.02.41 / 09.02.41).

10.00

2961 Q 1946 (30.12) – Linha Aérea Imperial * Ida. Sobrescrito circulado de Lisboa (30.12.46) para a 
Beira / Moçambique (07.01.47) com selo de 2$00 tipo Caravela. Carimbo comemorativo do 
evento batido a preto.

10.00

2962 * Correio marítimo. Marcas de denominação de origem. 1938 – Império Colonial Português. 
Sobrescrito lançado a bordo de paquete de Luanda para Lisboa (02.09.39) com trânsito pelo 
Funchal (31.08.39) primeiro porto de escala do paquete com selos de 15c (2), 30c e 70c, para 
pagar: 80c pelo primeiro porte + 50c pelo segundo porte de uma carta de Angola para Portu-
gal com peso entre 20 e 40g. No Funchal foi aplicada a marca de denominação de origem, 
batida a preto “PAQUEBOT” (Hosking 1240)

10.00

2963 * Correio marítimo. Sobrescrito circulado de Essex (25.03.35) para Lisboa com selos perfazen-
do o porte de 2 ½p. Insuficientemente franquiada foi porteada à chegada.

12.00

2964 * Correio marítimo. Sobrescrito circulado de Ponta Delgada (03.06.64) para passageiro a bor-
do do N/M Almeirim de passagem pelo Funchal com dois selos de 1$00, MF928. Tenho o 
navio já saído do Funchal foi reexpedido em 13.06.64 para a sede da empresa proprietária do 
navio em Lisboa e marcada com carimbo batido a azul “O NAVIO PASSOU ANTES DE TER 
SIDO RECEBIDA ESTA CARTA”.

6.00
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2965 PI Correio ferroviário. Postal ilustrado circulado de Cape Town (20.02.07) para Lourenço Mar-
ques (23.02.07) com selo de ½ p, obliterado com carimbo batido a preto “CORREIO AMBU-
LANTE / LOURENÇO-MARQUES”.

8.00

2966 Lote Correio ferroviário – Lote com dois sobrescritos e dois bilhetes-postais circulados e oblite-
rados com carimbos de ambulâncias ferroviárias: “AMBULÂNCIA  / LESTE I / 30 dez 15” + 
“AMBULÂNCIAS / ALENTEJO II / 12 MAR 35” + AMBULÂNCIA / DOURO II / 12 AGO 39” e 
“CONDUÇÃO / BRAGA-NINE / 12 AGO 42”.

10.00

2967 Lote Correio ferroviário. Lote com 5 sobrescritos com marcas diferentes de correio ambulantes 
desde 1954 a 1990. Lote a ver.

4.00

CORREIO MILITAR, CENSURAS E ISENTOS DE FRANQUIA

2968 * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição ao Sul de Angola. Sobrescrito circulado de Benfica 
/ Ribeira de Santarém com selo tipo Ceres, de 2 ½ c, violeta, para Moçâmedes (19.08.15) 
e devolvido ao remetente para Benfica / Ribeira de Santarém (14.09.15). Carimbo da expe-
dição batido a vermelho no verso “EXPEDIÇÃO AO SUL D’ANGOLA / SERVIÇO POSTAL”.

30.00

2969 IC 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Inteiros postais isentos de franquia editados por “PIETAS”, 
circulado da Alemanha (16.08.18) para Berna, remetido por prisioneiro de guerra. Carimbo 
batido a vermelho “Comité português de / socorro aos militares e / civis portugueses / Prisio-
neiros de Guerra”. MB.

8.00

2970 DOC 1936/45 — 2.ª Guerra Mundial. C. Verde. Lote com 3 documentos militares de Cabo Verde, 
do período da 2ª Guerra Mundial, com carimbo preto e violeta “Regimento Infantaria. 28 / 
Tesouraria” e “1º Batalhão Expedicionário / Regimento Infantaria 15 / Comando”.

5.00

2971 DOC 1936/45 — 2.ª Guerra Mundial. C. Verde. Lote com 5 documentos do período da 2ª Guerra Mun-
dial, com carimbos do “Batalhão Artilharia de Costa 2 / Cabo Verde” e da “2ª Companhia S.M. / 
Expedicionária / Regimento de Engenharia 2”. Outros com timbres de unidades militares.

5.00

2972 * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Expedição Militar aos Açores. Sobrescrito circulado isento de 
franquia da Ilha Terceira para Lisboa (05.05.45). carimbo de isenção batido a azul “EXPEDI-
ÇÃO MILITAR / AOS AÇORES / ISENTO DE FRANQUIA” e censurado com carimbo a azul 
“C.M.T. / CENSURADO” e a violeta “M.G. / C.M.P.T. / P / 50”.

12.00

2973 ARG 1965 – Bilhetes-cartas isentas de franquia. Edição exclusiva da Movimento Nacional Feminino. 
OM13kk, preto s/ amarelo publicitário “CIDLA….”. Circulado da Guiné (03.01.67) para Lisboa.

5.00

2974 PI Censuras políticas. Postal ilustrado circulado de Lisboa (18.02.63) para o Forte de Peniche, 
com selo de 50c, tipo Cavaleiro Medieval, censurado com carimbo linear batido a violeta 
“CADEIA DO FORTE DE PENICHE / CENSURADA”.

8.00

2975 * Isentos de franquia. SINDICATO AGRÍCOLA DE ANADIA. Sobrescrito circulado de Anadia 
isento de franquia. Isenção impressa * Decreto 4.236 de 31.10.24.

8.00

PROVAS E ENSAIOS

2976 PRV 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Desenho de Alberto de Sousa e 
gravura de John Harrison. Prova de cor com motivo Teresa de Albuquerque * Amor de Perdição, 
em laranja sobre papel pontinhado vertical, denteada, sem goma e sem impressão da taxa. 
Sobrecarga a preto “WATERLOW & SONS LTD / SPECIMEN” e furo de segurança pequeno.

10.00

2977 PRV 1926/31 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Fragoso. MF520, 40c. 
Prova de cor em lilás-malva, em cartão calandrado, montada em bloco de cartolina medindo 
61x102mm, não denteada, com ligeiro defeito.

5.00

2978 PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. 
Prova de cor em azul, cor não aprovada, com margens de luxo, sem abertura da taxa no 
cunho, não denteada, papel porcelana, sem goma. Não catalogada por OM.

15.00

2979 PRV 1935 – Templo de Diana. Desenhos e gravuras de Guilherme Augusto dos Santos. MF567, 
6c. Quadra de provas de cor em castanho, cor aprovada para o valor, não denteadas, em pa-
pel liso, com goma sem charneira. Embora consideradas como provas é nosso entendimento 
que se deveriam considerar como selos originais não denteados.

20.00

2980 PRV 1933/34 – Infante D. Henrique. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso e gravuras do “Ins-
titut de Gravure et d’Impression de Papiers-Valeurs”, de Paris. MF569, 15c. Prova de cor em 
lilás-castanho, não denteada, em papel levemente pontinhado, fino. B.

15.00

2981 PRV 1968 – Bento Goes. MF 1020/21. Série completa, nova, com as cores aprovadas, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga “PROVA” a vermelho

10.00

2982 PRV 1920 – Encomendas Postais. Alegoria Comércio e Indústria. Desenho de António Quaresma 
e gravura de Guilherme Augusto Santos. MF EP9, $60. Prova de cor em azul, em papel liso, 
não denteada, cor aprovada para a taxa de $60. B

8.00

2983 PRV 1972 – Mês Internacional do Coração. Desenho de António Garcia e impresso em offset na Casa 
da Moeda. Lote composto por par horizontal de provas de cor em violeta e vermelho, bordo 
esquerdo de folha e do valor de 1$00 + prova de cor do valor de 9$00 em castanho e vermelho. 
Exemplares com as cores aprovadas para os respetivos valores, não denteados, papel esmalte.

30.00
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2984 PRV 1991/93 — Europa * Portugal * Açores * Madeira. MF1996/1998/2000 + 2081/2088/2089 + 
2127/2130/2132. Lote com 9 provas de cor em azul, 3 por cada ano, incluídas nas carteiras 
anuais.

10.00

2985 PRV 1998 — 500 Anos da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF FM12A. Folha mi-
niatura com traço oblíquo a preto sobre os selos. Espécimes distribuídos gratuitamente para 
a imprensa escrita.

12.00

SELOS E CORRESPONDÊNCIAS

     Portugal
2986 8 1853 – D. Maria II. Lote com dois selos em papel liso, com margens muito curtas (2.ª escolha): 

MF1, 5 reis, castanho avermelhado, tipo I + MF3, 50 reis, verde. Valor de catálogo € 550.00.
50.00

2987 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul. Lote com 7 selos, 3 do tipo I e 4 do tipo II, com mar-
gens normais a curtas, obliterados na generalidade com carimbos numéricos da 1.ª reforma 
de Lisboa e Porto. 

25.00

2988 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis, verde-amarelo, papel liso, médio, com margens curtas e 
carimbo ilegível. Exemplar de 2.ª escolha. Valor de catálogo € 300.00.

25.00

2989 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis, azul, linhas simples, papel liso, mé-
dio, não denteado, com margens de luxo e equilibradas. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo €110.00.

20.00

2990 * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF7, 25 reis azul, cunho I, com margens curtas a normais 
em capa de carta circulada de Moura para Lisboa. Carimbo nominativo a preto de MOURA.

6.00

2991 /8 1855/58 – D. Pedro V. Cabelos lisos + D. Pedro V. Cabelos anelados. Lote composto por 3 
selos: MF8, 50 reis, verde-amarelo, com margens muito curtas (2.ª escolha), sem goma e 
boa cor e relevo + MF10, 5 reis, castanho-amarelo, cunho II, com margens normais a curtas 
+ MF12, 25 reis, azul, linhas duplas, com margens de luxo, obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma, batido a preto “180 – CHAVES”.

60.00

2992 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis, lilás, papel liso, médio. Par vertical com mar-
gens de largas a curtas, usado, sem reparações, um pouco sujo, obliterado com carimbo numéri-
co da 1.º reforma, batido a preto “75 – VILA DO CONDE”, tipo 3.5.3. Valor de catálogo € 525.00.

90.00

2993 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10e, 5 reis, castanho-amarelo, papel liso, mé-
dio, tipo II, não denteado. Exemplar usado, com 3 margens de luxo e uma normal, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 125.00.

15.00

2994 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, azul, papel liso, não denteado, com 
margens curtas, não tocando o quadro, em carta circulada em Lisboa (10.12.56), obliterada com 
carimbo numérico da 1.ª reforma “1”, tipo 4.7.4 e datado quadrangular “10 12 / LISBOA / 56”.

15.00

2995 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, azul, linhas duplas, com margens 
curtas / normais em carta remetida de Beja para Lisboa (02.01.57), obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, a preto “192 – BEJA”, tipo 5.10.5 e nominativo “BEJA”.

10.00

2996 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, rosa-carmim, papel liso, médio, 
não denteado, tipo III. Lote com dois selos com margens de luxo, um deles, obliterado com 
carimbo de pontos “1 – LISBOA” e outro com carimbo numérico da 1.ª reforma a preto “56 – 
BRAGA”, tipo 3.5.3. MB.

20.00

2997 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13a, 25 reis, carmim, rosa, papel liso, médio, 
tipo IV, com margens de luxo em carta circulada de Beja para o Lisboa (06.01.59), obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma “192”, tipo 4.3.4 e nominativo “BEJA”.

10.00

2998 8 Percursores * Açores. D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13c, 25 reis, carmim-rosa, tipo VI. 
Exemplar usado, com margens de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “50 – PONTA DELGADA”, tipo 3.4.3.

15.00

2999 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13b, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, tipo V. 
Dois exemplares em carta circulada de Amarante (18.12.60) para o Porto (19.12.60), para 
pagar o 2.º porte interno de uma carta com peso entre 3 e 5 oitavas. Carimbos batidos a 
preto, numérico da 1.ª reforma “53), tipo 3.5.3 e nominativo “AMARANTE”.

15.00

3000 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13c, 25 reis, carmim-rosa, tipo VI, com margens 
de luxo e equilibradas circulada de Elvas (16.01.62) para Lisboa (17.01.62), obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, a preto “165 – ELVAS”, tipo 3.5.3 e nominativo “ELVAS”. MB

15.00

3001 8 1862/64 – D. Luís I. MF 14/18. Série completa usada. Exemplares com margens maioritaria-
mente de luxo, com exceção selo de 50 reis com margens muito curtas, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 416.00.

40.00

3002 8 1862/64 – D. Luís I. MF 14/18. Série completa, usada, com margens de luxo com exceção 
selo de 5 reis com margens curtas. Valor de catálogo € 416.00.

25.00

3003  1862/64 – D. Luís I. MF15, 10 reis, amarelo-laranja, papel liso, médio, não denteado. Exem-
plar novo, com margens de luxo, sem goma, sem reparações, com boa cor e com pouco 
relevo. Valor de catálogo 110.00.

15.00

3004 8 1862/64 – D. Luís I. Lote com dois selos, com margens de luxo maioritariamente: MF15, 10 
reis, laranja + MF18, 100 reis, lilás. Valor de catálogo € 250.00.

25.00
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3005 FRG 1862/64 – D. Luís I. Fragmento de carta remetida de Elvas para Badajoz, com selos de 10 
reis, laranja e 25 reis, carmim-rosa, MF15/16, obliterados com carimbo numérico da 1. ª re-
forma, batido a preto “165 – ELVAS”, tipo 3.5.3.

20.00

3006 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, rosa-carmim, papel liso, médio, não denteado. Lote com 
dois selos com margens de luxo, um deles tipo III, obliterado com carimbo de pontos “52 
– PORTO” e outro do tipo VI, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma a preto “70 – 
PENAFIEL”, tipo 3.5.3. MB.

20.00

3007 * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, carmim, rosa, papel liso, médio, com margens curtas em carta 
circulada de Vila Real de Santo António para o Lisboa (22.09.68) com trânsito por Faro (21.09.68), 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “219” tipo 4.3.4 e nominativo “V.A R. DE S. ANT.º”.

20.00

3008 * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, carmim, rosa, papel liso, médio, com 3 margens largas 
e uma normal em carta circulada de Beja (17.05.64) para o Lisboa, obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma “192 - BEJA” tipo 3.5.3.

10.00

3009 * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, carmim, rosa, papel liso, médio, com 3 margens largas e 
uma curta em carta circulada de Vila Viçosa para o Lisboa (07.06.66), obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma “175” tipo 3.5.3 e nominativo “V.A VIÇOSA”. Exemplar com defeitos 
e dobra vertical sobre o selo.

20.00

3010 * 1862/64 – D. Luís I. MF16c, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, tipo IV, com margens de luxo 
e com pequeno defeito no canto inferior esquerdo do selo, em carta circulada de Bragança 
(24/04/65) para o Porto (27.04.65), para pagar o porte interno simples de uma carta com peso 
até 15g. Carimbo numérico da 1.ª reforma batido a preto “177 – BRAGANÇA”, tipo 4.3.4. MB.

20.00

3011 8 1862/64 – D. Luís I. MF17a, 50 reis, verde-azul, papel liso, fino, não denteado. Exemplar 
usado, sem reparações, com muito leve e pequeno adelgaçamento, sem reparações, com 
boa cor, com três margens de luxo e uma normal. Certificado de peritagem do NFACP. Valor 
de catálogo € 185.00.

20.00

3012 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF 19/26. Série completa em estado de usado. 
Exemplares com boas margens, sem defeitos nem reparações na generalidade. Lote a ver. 
Valor de catálogo € 992.00.

100.00

3013  1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF21, 20 reis bistre, papel liso, médio, não 
denteado, com 3 margens de luxo e uma normal. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

20.00

3014 () 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF23, 50 reis, verde-claro, papel liso, médio. 
Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com margens largas. 
Valor de catálogo € 200.00.

55.00

3015 8 1867/70 – D. Luís I, fita curva, denteados. MF24, 29/35. Série incompleta, falta selo de 10 reis 
em estado de usado. Exemplares sem reparações, com leve óxido em 3 exemplares. Valor 
de catálogo € 2.078.00.

180.00

3016 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF26, 120 reis, azul, papel liso, médio. Tira 
horizontal com 3 selos usados, com margens exteriores curtas, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 390.00.

65.00

3017 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF28, 10 reis, amarelo-laranja, papel liso, médio, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com um dente curto e vestígios de óxido. 
Valor de catálogo € 195.00.

22.00

3018 * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Capa de carta circulada de Faro (01.03.70) para 
Gibraltar (06.03.70), com trânsito por Lisboa (02.03.70), com selo de 10 reis, amarelo-laranja, 
MF28 e par de selos de 25 reis, carmim-rosa, MF30, para pagar o porte simples de uma carta 
de Portugal para Gibraltar com peso até 10g. Exemplar com falhas de papel e defeitos nos 
selos, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, a preto “208 – FARO”.

40.00

3019 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. CE29, 20 reis bistre. Exemplar usado, sem repa-
rações, com um dente curto, com boa cor. Valor de catálogo € 195,00.

15.00

3020 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 reis carmim-rosa, papel liso, denteado 
12 ¾, obliterado com carimbo quadrado n.º 1, batido a preto, de uma estação ambulante 
ferroviária, Acompanha desenho.

20.00

3021 Lote 1867/76 – D. Luís I, fita curva, denteados + D. Luís I, fita direita. Lote com 50 selos de 25 reis 
tipo fita curva, MF30 e 30 selos de 25 reis, tipo fita direita, MF40. Bom lote para estudo de 
variedade de cunhos. 

20.00

3022 * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 reis, carmim, papel liso, denteado 12 ¾. 
Exemplar em carta circulada de Lisboa (28.09.70) para Mértola. Carimbo comercial batido a 
azul da COMPANHIA NACIONAL DE TABACOS DE XABREGAS.

5.00

3023 * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteado. MF30, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, médio, 
denteado 12 ¾, em sobrescrito circulado de Leiria para Lisboa (31.01.69), obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma a preto “26” e nominativo “LEIRIA”, tipo 4.3.4,

10.00

3024 * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. MF30m, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, den-
teado 12 ¾, tipo XIV, em carta circulada de Lamego (08.03.69) para o Porto (09.03.69) para 
pagar o porte simples interno (25 reis) de uma carta com peso até 10g. Carimbo numérico da 
1.ª reforma batido a preto “121 – LAMEGO”, tipo 4.3.4. B.

12.00
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3025 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF32, 80 reis, laranja, papel liso, médio, den-
teado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 195.00.

22.00

3026 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF34, 120 reis, azul, papel liso, médio, denteado 12 ¾. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 125.00.

24.00

3027 FRG 1867/70 -D. Luís I. Fita curva, denteados. MF34, 120 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾. Exem-
plar em fragmento de carta circulada de Lisboa (08.04.71). Exemplar sem defeitos nem reparações.

34.00

3028 FRG 1867/70 -D. Luís I. Fita curva, denteados. MF35a, 240 reis, violeta-claro, papel liso, denteado 
12 ¾. Exemplar em fragmento de carta circulada de Lisboa. Exemplar sem reparações com 
vestígios de óxido.

80.00

3029 /() 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36, 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾. Lote com 3 
selos novos, dois sem goma e um com goma não original, sem reparações, com ligeiros de-
feitos no denteado com variedade de cunhos I, IV e X. Valor de catálogo € 129.00.

20.00

3030 Lote 1870/1880 – D. Luís I, fita direita + D. Luís I, fita direita. Novas cores. Lote com 27 selos 
usados, das duas emissões, com repetições em diferentes papeis e denteados. Lote sem 
defeitos nem reparações na generalidade. Bom valor de catálogo.

75.00

3031 JRN 1870/75 – D. Luís I. Fita direita. MF36, 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, em jornal “O 
Campeão das Províncias” de 17.01.72. Selo com aflorações de óxido no denteado.

10.00

3032  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote composto por dois selos novos de 20 reis, bistre, com 
goma original e charneira: um em denteado 12 ½, cunho I, MF39, sem defeitos nem repara-
ções e outro em denteado 13 ½, cunho II, MF39e, sem reparações e com vestígios de óxido. 
Valor de catálogo € 315.00.

28.00

3033 * 1870/83 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I, de frente. Capa de carta circulada de Lisboa 
(29.11.83) para Madrid, com selo de 20 reis, bistre, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo 
IV, MF39i + selo de 5 reis, cinzento, papel liso, denteado 12 ¾, MF56a, para pagar o porte 
simples (25 reis) de uma carta de Portugal para Espanha com peso até 15g. Selo de 20 reis 
com alguns defeitos no denteado.

10.00

3034 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em 
carta circulada de Moura (20.09.77) para Lisboa (22.09.77), obliterado com carimbo numéri-
co da 2.ª reforma, batido a preto “200” e nominativo “MOURA”.

15.00

3035 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
I, em carta circulada de Cerveira (23.11.79) para o Porto (24.11.79), obliterado com carimbo 
numérico da 2.ª reforma “74” e nominativo “CERVEIRA”, ambos batidos a preto. B.

12.00

3036 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Lote 
com duas cartas, uma circulada do Porto (03.11.71) para Lisboa, obliterada com carimbo nu-
mérico da 2.ª reforma “46”, a preto e outra circulada de Ponte do Lima (12.11.73) para o Porto, 
obliterada com numérico da 2.ª reforma “67” e nominativo “PONTE DO LIMA”, ambos a preto.

20.00

3037 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾ em 
carta circulada de Fafe (22.03.73) para o Porto (23.03.75), obliterado com carimbo numérico 
da 2.ª reforma “56 – FAFE”. B.

15.00

3038 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em 
carta circulada de Alhandra para Lisboa (08.10.187?), obliterado com carimbo numérico da 
2.ª reforma, batido a preto “6” e nominativo “ALHANDRA”.

10.00

3039 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em 
carta circulada de Braga (30.12.72) para Monção, obliterado com carimbo numérico da 2.ª 
reforma, batido a preto “50 - BRAGA”. Selo com falta do denteado do bordo direito.

10.00

3040 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, 
em carta circulada de Amarante (23.05.71) para o Porto (24.05.71), obliterado com carimbo 
numérico da 2.ª reforma, batido a preto “47 - AMARANTE”. Selo sem os denteados laterais, 
cortados por tesoura.

10.00

3041 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em 
carta circulada da Guarda para o Porto (09.03.71), obliterado com carimbo numérico da 2.ª 
reforma, batido a preto “137” e nominativo “GUARDA”.

10.00

3042 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em 
carta circulada da Nelas (22.10.72) para a Figueira da Foz, obliterado com carimbo numérico 
da 2.ª reforma, batido a preto “144” e nominativo “NELLAS”.

10.00

3043 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em 
carta circulada de Tomar para o Porto (15.09.73), obliterado com carimbo numérico da 2.ª 
reforma, batido a preto “187” e nominativo “THOMAR”. Selo cortado na abertura da carta.

10.00

3044 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾ em 
sobrescrito circulado de Sintra para Lisboa (04.08.74), obliterad0 com carimbo numérico da 
2.ª reforma “21 – SINTRA” e nominativo a preto “CINTRA”.

10.00

3045 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40a, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
II, em carta circulada de Vila Real de S. António (13.06.73) para Lisboa com trânsito por Faro 
(14.06.73), obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “220” e nomina-
tivo “V.A R. DE S. ANT.º”.

20.00
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3046 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾ em 
carta circulada de Viana do Castelo (09.08.71) para Lisboa, obliterada com carimbo numérico 
da 2.ª reforma “72 – VIANA DO CASTELO”.

8.00

3047 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em carta 
circulada de Anadia (31.01.79) para o Porto (01.02.79), obliterado com carimbo numérico da 2.ª 
reforma, batido a preto “83” e nominativo “ANADIA”. Selo com ligeiros defeitos no denteado.

20.00

3048 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40i, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
X, em carta circulada de Lamego para o Porto (20.02.73), obliterado com carimbo numérico 
da 2.ª reforma, batido a preto “138”.

10.00

3049 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40i, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo X, em 
carta circulada de Coimbra (20.03.77) para o Porto (22.03.77), obliterado com carimbo numérico da 
2.ª reforma, batido a preto “78 - COIMBRA”. Selo com falta parcial do denteado do bordo esquerdo.

10.00

3050 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40j, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
XI, no verso de sobrescrito circulado da Póvoa de Lanhoso (05.07.77) para Cabeceiras de 
Basto, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma “68” e circular datado de “POVOA DE 
LANHOSO”, ambos batidos a preto.

25.00

3051 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40j, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
XI, em carta circulada de Ponte de Lima para o Porto (08.11.76), obliterada com carimbo 
numérico da 2.ª reforma “67 – PONTE DE LIMA” e nominativo a preto “PONTE DO LIMA”.

10.00

3052 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40s, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo I, em carta circulada de Guimarães (12.04.79) para o Porto (13.04.79), obliterado com 
carimbo numérico da 2.ª reforma “58 – GUIMARÃES”. B.

20.00

3053 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40af, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo XIV, em carta circulada de Sabrosa (01.06.78) para o Porto (02.06.78), obliterada com 
carimbo numérico da 2.ª reforma “125 – SABROSA”  e circular datado de SABROZA.

10.00

3054 * 1870/76 — D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis carmim, papel liso, denteado 12 ½. Par hori-
zontal sobre carta circulada de Vila Real de S. António (15.07.71) para Lisboa (17.07.71) com 
trânsito pelo Faro (16.07.71). Carimbos batidos a preto “220” e “V.A R. DE S. ANT.º”

10.00

3055 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41, 50 reis, verde-claro, papel liso, médio, denteado 12 
¾. Lote com 2 selos usados, dos cunhos I e II, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 165.00.

28.00

3056 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41, 50 reis, verde-claro, papel liso, denteado 12 ¾, cunho 
I, em carta circulada de Lisboa (25.07.76) para Lyon (30.07.76) com trânsito por St. Jean de 
Luz (29.07.76), para pagar o porte simples de cartas circuladas para França com peso até 
15g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

3057 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41, 50 reis, verde, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. 
Exemplar sem defeitos nem reparações em sobrescrito circulado de Lisboa (07.05.78) para 
Nápoles / Itália (13.05.78).

25.00

3058 * 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF41, 50 reis verde claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, 
em carta circulada de Lisboa (21.07.76) para Lyon (26.07.76) com trânsito por S. Jean de Luz 
(23.07.76) e Paris (25.07.76). Valor de catálogo € 300,00.

30.00

3059 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42i, 80 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
cunho I. Exemplar usado, obliterado a pena com tinta vermelha, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 33.00.

18.00

3060 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. 
Exemplar sem defeitos nem reparações em sobrescrito circulado do Porto (09.09.75) para 
Marselha (15.09.75).

30.00

3061 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, em 
sobrescrito circulado de Lisboa (17.09.74) para Marselha, com trânsito por St. Jean de Luz 
(13.01.75) e Bordéus (22.09.74), para pagar o porte simples de uma carta remetida de Por-
tugal para França com peso até 15g.

35.00

3062 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada de Lisboa (09.12.72) para Orthez / França 
(12.12.72) com trânsito por St. Jean de Luz (12.12.72) com selo de 80 reis, laranja, papel 
liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF42, para pagar o porte simples de uma carta de Portugal para 
França com peso até 10g. Selo com dois cantos curtos.

35.00

3063 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42g, 80 reis, laranja, papel COSTELADO na frente, den-
teado 12 ¾, tipo I. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 210.00.

20.00

3064 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42i, 80 reis, amarelo-laranja, papel porcelana, denteado 
12 ¾, tipo I, em sobrescrito circulado de Lisboa para Corumbá / Brasil, com trânsito por Rio 
de Janeiro (21.06.91) e reexpedido para Buenos Aires (22.06.91), para pagar o porte simples 
de uma carta remetida de Portugal para o Brasil com peso até 15g.

30.00

3065 * 1870/87 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. De frente. Novos valores. Sobrescrito circulado 
registado do Funchal (03.08.89) para Davos (13.08.89) com trânsito  por Londres (11.08.89), 
Zurique (12.08.89), com selo de 80 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo II, 
MF42j + selo de 20 reis, rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF62, para pagar o porte 
simples de uma carta de Portugal para a Suíça (50 reis) e o prémio de registo (50 reis).

30.00
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3066  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 reis, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, sem reparações, com relevante sujidade, um dente curto e com o DENTEADO DESLOCADO.

10.00

3067 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 reis, lilás-claro, papel porcelana, denteado 12 
¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com obliteração a 
preto circular “P. CABO”.

18.00

3068 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 reis lilás claro, denteado 12 ¾, papel porcelana. 
Par vertical em sobrescrito circulado de Lisboa (21.03.88) para Blaye / Gironde (28.03.88), 
perfazendo o porte de 200 reis para pagar o 4.º porte do correio ordinário para cartas remeti-
das para França, com o peso entre 46 e 60g. Sobrescrito com ligeiros defeitos.

40.00

3069 * 1870/87 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I, de frente. Sobrescrito circulado registado de Paredes 
de Coura (17.01.89) para o Rio de Janeiro (06.02.89) com trânsito por Lisboa (18.01.89), com 
selo de 100 reis, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF43 + selo de 25 reis, violeta-azul, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, MF63 + 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF60g, para 
pagar: 80 reis pelo porte simples de uma carta remetida de Portugal para o Brasil com peso até 
15g + 50 reis pelo prémio de registo. Selos com ligeiros defeitos no denteado.

20.00

3070 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43b, 100 reis, lilás-cinzento, papel liso, denteado 13 ½, 
cunho I. Exemplar usado, sem reparações, com vestígios de óxido, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo nominativo “POVOA DE VARZIM” (Gordon 328).

38.00

3071 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43l, 100 reis, lilás-claro, papel porcelana, denteado 13 ½, 
tipo III. Par horizontal, usado, sem reparações, com um canto curto no primeiro selo, com boa 
cor e relevo, boa cor, com perfuração em estrela da telegrafia. B. Valor de catálogo € 180.00.

20.00

3072 * 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF43k, 100 reis lilás claro, tipo II, denteado 13 ½, papel 
porcelana em sobrescrito circulado de Lisboa (12.11.84) para o Rio de Janeiro (09.12.84). 
Sobrescrito com pequeno rasgo e selo com defeito.

10.00

3073 () 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF44, 120 reis, azul, papel liso, médio, denteado 12 ¾. 
Exemplar novo, com goma não original, sem reparações, com vestígios de óxido, com boa 
cor e relevo. Valor de catálogo € 210.00.

80.00

3074 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF47, 300 reis, violeta-claro, papel liso, denteado 12 ¾, 
cunho I. Exemplar usado, sem reparações, com vinco num canto, com boa cor e relevo,. 
Valor de catálogo € 245.00.

38.00

3075 () 1876/84 – Jornaes + D. Luís I, de perfil + D. Luís I, de frente + Taxa de telegramas. MF48+48f 
+ MF 52/55 + MF 56/58 + MF59. As quatro séries completas, novas, com goma não original 
ou sem goma, sem reparações, com óxido no selo MF53a.

30.00

3076 JRN 1876 — Jornaes. Jornal “O Conimbricense” remetido de Coimbra (05.09.86) com selo de 2 ½ 
reis, bistre esverdeado, papel liso, denteado 12 ¾, MF48a.

8.00

3077 CNT 1876 – Jornaes. MF48h, 2 ½ reis, verde-oliva, papel liso, denteado 13 ½ em cinta do jornal 
“A Nação” circulado de Lisboa (24.11.80) para Coimbra (24.11.80). Exemplar sem defeitos 
nem reparações. B.

5.00

3078 /() 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF49/51. Série completa, nova, em denteado 12 
¾. Selos de 10 reis em papel liso, sem goma, selo de 50 reis em papel liso com goma não origi-
nal e selo de 150 reis em papel porcelana, com goma não original. Valor de catálogo € 450.00.

45.00

3079 /() 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF 60/65. Série completa + selo de 25 reis 
em tonalidade diferente, em denteado 11 ¾, com exceção selos de 500 reis em denteado 
12 ¾. Selos novos com goma original, com exceção selo MF64 com goma não original, sem 
reparações, com dobra vertical no selo MF65 (500 reis violeta). Valor de catálogo € 934.00.

90.00

3080 IMP 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF60, 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 
11 ¾, em impresso circulado no Porto (14.01.91), para pagar o primeiro porte para impressos 
circulados internamente com peso até 50g.

5.00

3081  1884 – D. Luís I, fita direita. Nova cor e valor. MF66a, 20 reis carmim rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo VII. Exemplar novo, com goma original e charneira, com um dente ligei-
ramente curto. Valor de catálogo € 600.00.

25.00

3082 8 1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF66a, 20 reis, carmim-rosa, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, tipo VII. Exemplar usado, sem reparações, com muito ligeiro adel-
gaçamento, com boa cor e relevo e obliterado com marca nominativa a preto “CEZIMBRA”.

12.00

3083 8 1884 – D. Luís I. Fita direita. Novo valor. MF67, 1.000 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾. 
Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 185.00.

20.00

3084 * 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. MF80, 5 reis, preto, papel porcelana, den-
teado 11 ¾, sobrecarga tipo (a). Dois selos em sobrescrito circulado aberto, com impresso, 
de Lisboa para Berna (15.11.93) para pagar o primeiro porte de um impresso (10 reis) de 
Portugal para a Suíça..

14.00

3085 /() 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. MF 98/110. Série completa, 
nova, mista com goma original e charneira, goma não original e sem goma, sem reparações, 
com vestígios de óxido em alguns selos. Lote a ver. Valor de catálogo € 1.170.00.

80.00

3086 PI 1912 — D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF105, 10 reis verde em 
postal ilustrado circulado de Moçâmedes (21.03.14) para Lisboa (19.04.14), pelo paquete LOANDA.

8.00
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3087 * 1912 — D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 105, 25 reis cas-
tanho em sobrescrito remetido de S. Vicente (03.06.15) para Lisboa (12.06.15) para pagar o 
porte simples para cartas remetidas para Portugal com o peso de 20g. Marca de denomina-
ção de origem “PAQUEBOT” de S. Vicente (Hosking 1260).

10.00

3088 * 1912 — D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Sobrescrito circulado 
de Luanda (10.10.21) para Santarém (05.11.21) com selo de 300 reis preto s/ azul, MF112 
correspondente ao porte de 30c na moeda republicana, para pagar o porte simples para 
cartas remetidas para Portugal com peso até 20g. Tabela aprovada pelo Decreto nº 27 de 
11.07.1921 do Alto Comissário da República.

12.00

3089 8 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF 117/120, 50, 75, 80 e 100 reis. 
Exemplares usados, sem defeitos (com exceção ligeira transparência num dente do selo de 
50 reis) nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 273.00.

25.00

3090  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF118, 5 reis, preto, 
papel esmalte, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com DUPLA SOBRECARGA, uma delas deslocada.

6.00

3091 () 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 126/139. Série completa, nova, com goma não ori-
ginal, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 430.00.

45.00

3092 /() 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 126/139. Série completa, nova, com goma não ori-
ginal e alguns valores sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 430.00.

40.00

3093 8 1895/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. 
MF 126/139 + MF 140/147. As duas séries completas, incluindo 500 reis em denteado 12 ¾. 
Exemplares usados, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 161.00.

15.00

3094 PI 1895/96 – D. Carlos I. Mouchon. MF128, 10 reis, verde. Par horizontal em postal ilustrado 
circulado de Lisboa (29.07.05) para Hatton / Ceilão (19.08.05), com trânsito por Colombo 
(18.08.05)  e reexpedido para Norwood (20.08.05). Raro destino.

6.00

3095 PI 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF128, 10 reis, verde-amarelo, papel levemente pon-
tinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal em postal ilustrado circulado de Elvas (10.05.07) 
para Trieste. Carimbo batido a vermelho “AGENTE DE ADUANAS ESTACION DE ELVAS / 
MANUEL CALVO GONZALEZ”.

15.00

3096 PI 1895/96 – D. Carlos I, Mouchon. MF130, 20 reis, cinzento, em postal ilustrado circulado de 
Lisboa (12.09.07) para a Dinamarca. Postal ilustrado do Palácio Nacional da Ajuda,

5.00

3097 () 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF 140/147. Série completa, 
nova, com goma não original, sem reparações, com ligeiro óxido no selo de 15 reis. Valor de 
catálogo € 75.00.

8.00

3098  1898/1905 – D. Carlos I. Novas cores e valores. MF145, 115 reis, laranja s/ rosa, papel leve-
mente pontinhado, denteado 11 ¾. Bloco 12 selos, novo, sem goma ou vestígios de goma 
não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 94.00.

15.00

3099  1898/1905 – D. Carlos I. Novas cores e valores. MF146, 130 reis, castanho s/ amarelo, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Bloco com 13 selos (4x3+1), novos, bordo de folha, 
com goma original sem charneira, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido no verso, 
afetando dois ou três selo, com pequenos defeitos na goma, e boa cor. Valor de catálogo € 
221.00.

30.00

3100 / 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF147, 180 reis, ardósia s/ rosa, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Bloco com 8 selos (4x2), bordo direito de folha, com goma origi-
nal sem charneira, sem reparações, com aflorações de óxido afetando a maioria dos selos, 
defeitos na goma e com algumas aderências. 

60.00

3101 8 1898/1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia + 4.º Cente-
nário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA sobre 
selos postais do Continente. MF 148/55 + MF 184/91. As duas séries completas em usado. 
Exemplares sem defeitos assinaláveis nem reparações. Valor de catálogo € 270.00

25.00

3102 * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 148/155. Série 
completa em frente de carta circulada registada de Lisboa (20.05.98) para o Cartaxo.

40.00

3103  1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF170a, 170b, 170c, 171a, 171b, 175a, 
175b e 175c. Lote composto por selos de 2 ½ reis, 5 reis e 25 reis em papel porcelana ordi-
nário + selos de 2 ½ reis e 25 reis em papel porcelana espesso + selos de 2 ½ reis, 5 reis e 
25 reis em papel liso. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem reparações, 
com alguns pontos de óxido. Valor de catálogo € 85.00.

20.00

3104 8 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga RE-
PUBLICA sobre selos do porteado do Continente. MF 192/197. Série completa. Exemplares 
usados, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 340.00.

30.00

3105 * 1910/11 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” + 4.º Centenário da Descoberta do 
Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “REPUBLICA”, sobre selos de porteado do 
Continente. Sobrescrito circulado de Lisboa * Gare (28.01.12) para a Guarda (29.01.12) com 
selos de 25 reis, castanho, MF175 e selo de 20 reis, amarelo-laranja, MF194, para pagar: 25 
reis pelo porte simples de uma carta circulada internamente + 20 reis pela taxa de última hora. 

15.00

3106  1912 – Ceres. MF206, ¼ c, sépia, papel porcelana, denteado 15x14. Quadra com goma ori-
ginal e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 100.00.

15.00
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3107 8 1912/1923 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. MF 206/220 + MF235/251 + MF252/259. 
As três séries completas. Exemplares usados, sem defeitos assinaláveis, nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 175.00.

18.00

3108 PI 1912 — Ceres. Postal ilustrado circulado como impresso de Lisboa (20.11.12) para Bruxelas com 
par de selos de ¼c sépia escuro, Mf206 e ½ c preto, Mf207, ambos em papel porcelana, denteado 
15x14, perfazendo o porte de 1c para pagar o porte simples para impressos remetidos para o 
estrangeiro com o peso até 50g. Obliteração muda belga. Exemplar sem defeitos ou reparações.

12.00

3109 PI 1912 — Ceres. MF207, ½ c preto, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal em postal 
ilustrado circulado como impresso da Ponta do Sol / Madeira (10.07.13) para a Alemanha cor-
respondente ao primeiro porte para impressos com o peso até 50g. Carimbo circular datado 
tipo 1880, batido a preto de “PONTA DO SOL / MADEIRA”. B.

15.00

3110 * 1912/17 – Ceres + Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado do Funchal para os 
EUA com selos de ½ c, preto, papel pontinhado, denteado 15x14, MF207b + 1c castanho, 
papel pontinhado, denteado 15x14, MF221., censurado no Funchal. Carimbo a vermelho 
“PASSOU PELA CENSURA / FUNCHAL”. Desenho de Eduardo Silva.

20.00

3111  1912 – Ceres. MF207c, ½ c, preto, papel pontinhado horizontal, denteado 15x14. Tira hori-
zontal com 3 selos, bordo de folha, com goma original sem charneira, com DUPLA LINHA NO 
BORDO SUPERIOR DO QUADRO, em vez de uma linha grossa.

25.00

3112 () 1912 — Ceres. MF208, 1C verde, denteado 15x14, papel acetinado. Quadra. Selos sem 
goma original.

5.00

3113 PI 1912 – Ceres + Imposto Postal * Festas da Cidade de Lisboa. Postal ilustrado circulado em 
Lisboa (15.06.13) com selo de 1c, verde, papel porcelana, denteado 15x14, MF208 e selo do 
imposto postal de 1c, verde-escuro, MF IP5.

15.00

3114  1912 – Ceres. MF209, 1 ½ c, castanho, denteado 15x14. Lote composto por bloco de 6 selos 
(3x2) em papel porcelana médio e quadra em papel porcelana espesso. Exemplares sem goma.

12.00

3115 * 1912 — Ceres. MF209, 1 ½ c castanho claro, papel porcelana, denteado 15x14. Dois selos 
em no verso de sobrescrito circulado de Setúbal (20.03.16) para Messejana, perfazendo o 
porte de 3c correspondente a: 2 ½ c pelo primeiro porte de cartas circuladas internamente 
com o peso até 20g e ½ c de excesso de porte. B e R.

15.00

3116 * 1912 — Ceres. Sobrescrito circulado do Funchal (16.06.16) para Malmo / Suécia com selos 
de 1c verde Mf208 e dois selos de 2c carmim, Mf210, todos em papel porcelana e denteado 
15x14, perfazendo o 1.º porte para cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g. 
Censurado por cinta da censura inglesa.

15.00

3117 * 1912/20 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado de Lisboa (24.10.17) para 
Geneve / Suíça, com selos de 2c, carmim, 2 ½ c, violeta, 1c, castanho e 2c, laranja, todos em 
papel pontinhado, denteado 15x14, MF210a, 211c, 221 e 223, para pagar o porte simples (7 ½ c) 
de uma carta de Portugal para a Suíça com peso até 20g. Censurada em Portugal e na França.

20.00

3118 8 1912 — Ceres. MF211, 2 ½ c violeta escuro, papel porcelana, denteado 15x14 obliterado 
com marca nominativa ferroviária, batida a preto de “OVAR”. Exemplar sem defeitos nem 
reparações. Acompanha desenho de Eduardo Silva.

12.00

3119 * 1912 – Ceres. MF211, 2 ½ c, violeta-escuro, papel porcelana, denteado 15x14. Tira horizon-
tal com 3 selos em sobrescrito circulado registado de Messejana (03.03.15) para Coimbra, 
para pagar: 2 ½ c pelo porte simples de cartas circuladas em Portugal com o peso até 20g + 
5c pelo prémio de registo. MB.

20.00

3120  1912 – Ceres. MF212, 5c, azul-escuro, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal, 
bordo de folha, com goma original e ligeira charneira. Valor de catálogo € 90.00.

15.00

3121  1912 — Ceres. MF214, 8c ardósia, papel porcelana médio, denteado 15x14. Par horizontal 
com goma original e charneira. Exemplar com boa cor, sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 400,00.

40.00

3122 FRG 1912 — Ceres. Lote com dois fragmentos de encomendas postais remetidas de Peniche a 
23.05.14 e 02.06.14 com selos tipo Ceres em papel porcelana, denteado 15x14: um com 
selos de 1c (2) verde escuro Mf208, 5c azul escuro, Mf212 e 8c ardósia, Mf214 e outro com 
selos de 2c carmim Mf210, 5c azul Mf212 e 8c ardósia, Mf214.

15.00

3123  1920 – Ceres. MF215n, 10 reis, tijolo, papel cartolina, denteado 15x14. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem reparações, com denteado irregular, normal nestes selos, 
com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

12.00

3124  1912 – Ceres. MF216a, 15c, lilás-vermelho, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. 
Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, NÃO 
DENTEADO, no bordo superior. B e R.

15.00

3125 / 1912 – Ceres. MF220, 1E, verde s/ azul, papel porcelana colorido espesso, denteado 15x14. 
Lote composto por quadra e par com goma original sem charneira + par sem goma + 4 selos 
isolados com goma original e charneira e um selo sem goma. Valor de catálogo € 670.00.

50.00

3126 8 1917/1929 – Ceres. Novas cores e valores + Ceres, com sobrecarga “Revalidado”. MF 
221/234 + MF 488/493. As duas séries completas, a primeira incluindo selo de 20C em den-
teado 12x11 ½. Exemplares usados, sem defeitos assinaláveis, nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 270.00.

25.00
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3127 PI 1917/20 – Ceres. MF221, 1c, castanho, papel pontinhado, denteado 15x14. Par horizontal em postal 
ilustrado circulado de Ervedal da Beira (20.01.19) para Annecy / França (02.02.19). Por os selos 
serem fixados no verso do postal ilustrado foi porteado como não franquiado com selos de 1c e 5c.

10.00

3128 /8 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF221a, 1c, castanho, papel pontinhado vertical, 
denteado 15x14. Lote composto por exemplar novo, com goma original, com muito ligeiro 
sinal de charneira, quase impercetível + exemplar usado, ambos sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e variedade de cliché “CQRREIO. Valor de catálogo € 200.00.

30.00

3129 8 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF221a, 1c, castanho, papel pontinhado vertical, 
denteado 15x14. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e variedade 
de cliché “CQRREIO. Valor de catálogo € 90.00.

12.00

3130 * 1917/22 — Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Faro (15.02.23) para San-
tarém (16.02.23) com selos de 1c castanho, denteado 12x11 ½, MF221d e 24c verde azul, 
MF241, para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 20g. Selos perfurados 
com B.N.U. – Banco Nacional Ultramarino.

8.00

3131 * 1917/22 — Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Faro (04.04.23) para San-
tarém (06.04.23) com selos de 1c castanho, denteado 12x11 ½, MF221d e 24c verde azul, 
MF241, para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 20g. Selos perfurados 
com B.N.U. – Banco Nacional Ultramarino.

8.00

3132 8 1917/20 — Ceres. Novas taxas e cores. MF222, 1 ½ c verde, denteado 12 x 11 ½. Bloco com 
32 selos usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

4.00

3133 * 1912/17 — Ceres. Sobrescrito circulado registado de Samora Correia (01.08.22) para Santa-
rém (02.08.22) com dois selos de 10c tijolo, denteado 12x11 ½, papel liso, MF215h e 5 pares 
de 2c laranja (no verso), denteado 12x11 ½ (dois selos com defeitos), MF223d, para pagar o 
primeiro porte interno (10c) de uma carta com peso até 20g + prémio de registo (10c).

15.00

3134 PI 1912/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Postal ilustrado circulado de Setúbal (02.05.24) 
para Lisboa com dois selos de 10c tijolo, papel liso, denteado 12x11 ½, MF215h e selo de 
4c verde, papel liso, denteado 12x11 ½ com variedade de cliché MM XXVIII “4 GROSSO”, 
MF226e. Exemplar com dobra vertical ao centro, corte no bordo direito e com selo perdido de 
1c para perfazer o porte de 25c então devido para postais ilustrados circulados internamente.

40.00

3135 * 1917/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Sintra (04.02.21) para Lis-
boa (04.02.21) com par de selos de 1c castanho, denteado 15x14, papel amarelado pon-
tinhado, MF221o e dois selos de 4c verde, papel cartolina, denteado 15x14, MF226f para 
pagar o porte simples de cartas circuladas em Portugal com peso até 20g.

15.00

3136 * 1912/20 — Ceres. Sobrescrito circulado de Portimão (24.01.22) para Santarém (25.01.22) 
com selos de 2 ½ c violeta claro, denteado 15x14, MF215 + 7 ½ c azul, denteado 12x11 ½, 
MF229, para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 20g. Selos perfurados 
com B.N.U. – Banco Nacional Ultramarino.

8.00

3137 * 1917/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado registado do Funchal (16.06.20) 
para a Áustria com par de selos de 1c castanho, Mf221, selo de 4c verde, Mf226 e selo de 7 
½ c azul, Mf229, todos em denteado 15x14, para pagar o porte simples + registo em cartas 
circuladas para o estrangeiro com o peso até 20g.

15.00

3138 PI 1917/20 — Ceres. Novas taxas e cores. Mf229a, 7 ½ c azul claro, papel liso, denteado 12x11 
½. Par horizontal em postal ilustrado circulado de Sintra (28.06.23) para Cascais (29.06.23), 
para pagar o porte simples de bilhetes postais simples circulados em Portugal. B.

10.00

3139 8 1920/1929 – Ceres. Novas cores e valores + Ceres, com sobretaxa. Lote com 11 selos usados, em 
denteado 15x14: MF235c, 236h, 240b, 242b, 243a, 245a, 246a, 247a, 248c, 455b e 2475j.

40.00

3140 * 1912/23 – Ceres + Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Lisboa (13.02.24) 
para Berna, com selos de 10c, laranja-vermelho, papel liso, denteado 12x11 ½, MF215g + 
1$50, ardósia, papel lustrado espesso, denteado 12x11 ½, MF259, para pagar o porte sim-
ples (1$60) de uma carta de Portugal para a Suíça.

10.00

3141 8 1914/26 – Ceres. Novas cores e valores. MF 276/298. Série completa. Exemplares usados, 
sem defeitos assinaláveis nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.300.00.

75.00

3142 * 1924/26 – Ceres. Novas cores e valores. MF280, 20c, cinzento, papel liso, denteado 12x11 
½. Par em sobrescrito circulado de Lisboa (24.10.25) para Ferreira do Alentejo, obliterado 
com carimbo com flâmula “Indicar sempre nas correspondências a zona da cidade / Lisboa 
Norte”. Selo da direita com variedade de cliché MM II.

5.00

3143 * 1924/26 – Ceres. Novas cores e valores. MF291, 1$60, azul, papel lustrado espesso em 
sobrescrito circulado de Lisboa * Avenida – Gare (06.05.26) para Viena / Áustria, para pagar 
o porte simples de uma carta de Portugal para a Áustria com peso até 20g.

10.00

3144 () 1924/26 – Ceres. Novas cores e valores. MF296, 5E, verde-claro, papel porcelana, denteado 12x11 ½. 
Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, não denteado no bordo inferior. 
Eventualmente denteado aparado de um exemplar descentrado com a margem inferior mais larga.

10.00

3145 8 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. MF 299/329. Série completa. Exempla-
res usados, sem defeitos assinaláveis, nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

15.00

3146 PI 1934 – Selos de recurso. Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco + Impos-
to Postal. Padrões da Grande Guerra. Postal ilustrado circulado de Lisboa (02.07.34) para 
Granja / Porto (02.07.34) com selo de 20c, violeta-cinzento, MF339 + 10c, carmim-rosa, MF 
IP17, ambos usados como selos de recurso do correio ordinário, para pagar: $25 pelo porte 
interno de um bilhete-postal simples + $05 de excesso de porte.

16.00
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3147 PM 1925 – Gabinete de Trabalho de Camilo Castelo Branco. Postal ilustrado concordante com selo 
de 20c, MF339, obliterado com carimbo batido a preto de V. Nova de Famalicão (26.03.25). B e R.

30.00

3148 * 1934 – Selos de recurso. Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco + Centenário 
do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” 
+ VII Centenário da Morte de S. António. Sobrescrito de grandes dimensões, circulado re-
gistado de Lisboa (31.05.34) para Berna (04.06.34) com dois selos de 1E, MF350 + par de 
1E60, MF236 (Açores) + selo isolado de 25c, MF532. Franquia total de 5$45 para pagar: 
1$60 pelo primeiro porte para cartas remetidas para o estrangeiro + 2$85  (95c x 3) pelos 
segundo, terceiro e quarto portes, com peso entre 61 e 80g + 1$00 pelo prémio de registo.

30.00

3149 8 1926 – Independência de Portugal * 1.ª emissão. MF 361/381. Série completa. Exemplares 
usados, sem defeitos assinaláveis, nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 350.00.

35.00

3150 8 1926/1930 – Ceres. Emissão Londres + Ceres. Gravura retocada. MF 396/419 + MF 495/512. 
As duas séries completas. Exemplares usados sem defeitos assinaláveis, nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 141.00.

15.00

3151  1926 – Ceres. Emissão Londres. MF 396/419. Série completa. Exemplares novos, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 265.00.

25.00

3152 FRG 1926 – Ceres. Emissão Londres. MF399, 5c sépia. Fragmento com bloco de 20 selos. 4.00

3153 * 1926 – Ceres. Emissão Londres. Sobrescrito circulado de Lisboa (13.06.30) para Paris com 
selos de 10c, carmim, MF401 + 50c, amarelo cidrão, MF408 e 1$00, lilás-vermelho, MF412, 
para pagar o porte simples (1$60) de uma carta de Portugal para França com peso até 20g.

10.00

3154 8 1927 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. MF 420/434. Série completa. Exemplares 
usados, sem defeitos assinaláveis, nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

20.00

3155 8 1928 – Independência de Portugal * 3.ª emissão. MF 435/450. Série completa. Exemplares 
usados, sem defeitos assinaláveis, nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 210.00.

20.00

3156  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF469, 40c s/ 3c, azul-claro, papel liso, denteado 12x11 ½. Qua-
dra, bordo superior de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, com variedade de cliché no 2.º selo MM VII (x80). Valor de catálogo € 107.80.

15.00

3157 8 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF483a, 80c s/ 1$50, lilás-claro, papel lustrado espesso, 
denteado 12x11 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e barramen-
to tipo II. Valor de catálogo € 50.00.

~8.00

3158  1924/28 – Ceres, com sobretaxa. MF487, 1$60 s/ 20E, papel lustrado espesso, denteado 
12x11 ½. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

12.00

3159 * 1928/29 — Ceres, com sobretaxa + Ceres, com sobrecarga “Provisório”. Lote com dois so-
brescritos circulados para Santarém: um registado da Covilhã (20.04.29) com selo de 80c s/ 
6c rosa MF477 e outro de Beja (30.03.29) com selo de 40c chocolate, MF490.

10.00

3160  1930 – Ceres. Gravura retocada. MF 495/512. Série completa, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 350,00.

35.00

3161  1931/38 – Lusíadas. Lote composto por duas tiras horizontais de 3 selos, canto esquerdo 
de folha + 4 pares em bordo inferior de folha, todos com inscrições marginais “coin datée”: 
MF524 (tira de 3 selos), 80c “Obra n.º 158 – 1939” + MF530 (tira de 3 selos), 5$00 “Obra n.º 
695 – 1943” + pares MF517, 15c “Obra n.º 31/1 – 1941” + MF522, 50c “Obra n.º 352 – 1941” 
+ MF528, 2$00 “Obra n.º 695 – 1943” e MF547, 1$75 “Obra n.º 695 – 1943”. B e R.

15.00

3162 * 1935 – Selos de recurso. Lusíadas * Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. 
Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”, usados como selos de recurso do correio 
ordinário no Continente. Sobrescrito circulado registado de Bragança (24.10.35) para a Sué-
cia, com selo de 1$00, lilás-vermelho, MF525 + selo de 75c, ardósia, MF232.

16.00

3163 8 1933 – 7.º Centenário da Morte de S. António ´7.º Centenário da Morte de S. António,  com 
sobretaxa. MF531a + MF555a, 15ctvs + 40c s/ 15ctvs (lilás-vermelho). Lote composto por 
selo isolado usado + par vertical de selos usados, com variedade “CORRFIO”. Valor de ca-
tálogo € 40.00.

15.00

3164  1931 — 7.º Centenário da Morte de S. António. MF 531/536. Série completa em quadras, nova, 
com goma original sem charneira, com ligeiro óxido em duas quadras. Valor de catálogo € 2.000,00.

35.00

3165 8 Lote com 16 selos, maioritariamente usados com diversos erros e variedades, incluindo 
MF58, com impressão retro verso por decalque, MF531 com “CORRFIO”, MF780 com dupla 
impressão, MF896 com deslocação da cor preta, MF610 com “cifrão partido”, MF759 “botão 
de punho”, MF 786a/787a “SELÓ”, MF901a/903a, “Traço da veste partido”.

20.00

3166 8 1931 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira. MF542. Par horizontal usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 194,80.

20.00

3167  1933 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira, com sobretaxa. MF553, 40c s/ 
4$50 castanho e verde-claro. Exemplar novo, bordo de folha, com goma original sem char-
neira, com forte DESLOCAÇÃO DA IMPRESSÃO da cor verde em 3,5mm para baixo.

10.00

3168  1935 – 1.ª Exposição Filatélica Portuguesa. MF564b, 40c, vermelho, papel liso, médio, den-
teado 12. Exemplar novo, goma não original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com DUPLO RELEVO. Valor de catálogo € 55.00.

12.00
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3169 AR 1935/1941 – Templo de Diana + Centenários da Fundação e Restauração de Portugal + 
Costumes Portugueses * 1.ª emissão. Aviso de receção de carta circulada em Barcelos 
(11.11.41) com selos de 6c (par), MF567 + $40 (par), MF595 + $04 (par), MF607, para pagar 
o prémio de aviso de receção (1$00) de uma carta circulada internamente.

12.00

3170 8 1935 — Sé de Coimbra. MF575, 1$75 azul. Quadra obliterada com carimbo bem batido da 
Covilhã, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

4.00

3171 8 1938 – 5.º Congresso Internacional da Vinha e do Vinho. MF582, 1$75 azul escuro. Bloco 
com seis selos (3x2). Valor de catálogo € 290,40.

10.00

3172  1940 – Legião Portuguesa + Centenários da Fundação e Restauração de Portugal + Centenário do 
Selo Postal. MF 583/90 + MF 591/98 + MF 599/606. As três séries completas (ano de 1940 com-
pleto) com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 373.00.

50.00

3173 * 1940 – Legião Portuguesa. MF590, 1$75, azul, Papel liso, denteado 12, em sobrescrito circu-
lado de Recarei para Shangai, via Sibéria, censurada pelos ingleses. Raro destino.

10.00

3174  1940/52 – Centenários da Fundação e Restauração de Portugal + 75.º Aniversário da UPU + 
1.º Centenário do Ministério das Obras Públicas. MF 591/598 + MF 715/718 + MF 755/758. 
As três séries completas. Exemplares novos, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 228.00.

22.00

3175 Lote 1940 — Centenário do Selo Postal. Lote com 3 sobrescritos circulados para Santarém com 
selos de 25c, 35c, 50c e 1$00, MF600, 601, 603 e 605. Lote a ver.

5.00

3176 () 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF 607/616. Série completa, nova, com goma 
não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

3177  1941 – Costumes Portugueses. MF 607/616. Série completa do bloco, nova, com goma origi-
nal sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 230.00.

25.00

3178  1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF610 + 610a, $15, verde-amarelo. Par ho-
rizontal, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com ligeiros pontos de 
óxido, com variedade “cifrão partido” no 1.º selo. Valor de catálogo € 50.00.

5.00

3179 PM 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF614, 1$00, vermelho (Mulher Minhota). Exemplar 
em postal ilustrado concordante, obliterado com marca do dia de Viana do Castelo (20.12.41).

30.00

3180 * 1936/41 – Correio Aéreo. Tipo Hélice + Costumes Portugueses * 1.ª emissão. Sobrescrito 
circulado de Lisboa (??.??.42) para Bruxelas, com selo de 5$00, lilás-vermelho, MF CA6 e 
selo de 2$00, laranja, MF616, censurado pelos alemães com cinta e carimbo.

10.00

3181 * 1943 – Caravela. Sobrescrito circulado do Funchal (14.08.47) para os EUA com tira de 3 
selos de $10 + selo de 2$50, MF618 e 627, pelo S.S Pero de Alenquer.

8.00

3182  1944/1951 – 3.ª Exposição Filatélica Portuguesa + Navegadores Portuguese + 3.º Congres-
so Nacional das Pescas. MF 636/639 + MF 644/651 + MF 731/732. As três séries completas. 
Exemplares novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 112.00.

12.00

3183 8 1944 – 3.ª Exposição Filatélica Portuguesa. MF 636/639. Série completa, usada, bordos e 
cantos de folha, obliterada com carimbo comemorativo da exposição.

3.00

3184 * 1944/45 – 3.ª Exposição Filatélica Portuguesa + Navegadores Portugueses. Sobrescrito circulado 
registado, por via aérea, de S. Bento / Porto (29.10.45) para Nova York (05.11.45) com trânsito 
por Lisboa (30.10.45) com 3 selos de 1$75, azul, MF639 e par de 1$00, vermelho-laranja, MF648.

10.00

3185  1945 – Navegadores Portugueses + Presidente Carmona + 1.º Centenário da Escola Naval. 
MF 644/51 + MF 652/59 + MF 660/663. As três séries completas (ano de 1945 completo) com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 234.00.

25.00

3186 * 1945 – Navegadores Portugueses. MF644/651. Série completa em sobrescrito circulado re-
gistado de Lisboa (03.12.45) para o Porto (03.12.45) no 1.º voo postal Lisboa-Porto. Carimbo 
do evento batido a preto. B.

25.00

3187 * 1943/45 – Caravela + Presidente Carmona. Sobrescrito circulado registado, por via aérea, 
de Lisboa (06.02.46) para Nova York (13.02.46) com selo de $15, MF619, $10, MF652 e 5 
selos de 3$50, MF659. B e R.

20.00

3188  1945/47 – 1.ºCentenário da Escola Naval + Costumes Portugueses * 2.ª emissão. MF 660/63 
+ MF 677/684. As duas séries completas. Exemplares novos, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 316.00.

30.00

3189  1946 – Castelos de Portugal + 1.º Centenário do Banco de Portugal + 3.º Centenário da 
Proclamação da Padroeira de Portugal. MF 664/71 + MF672 + MF 673/76. As três séries 
completas (ano de 1946 completo) com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 186.00.

20.00

3190 * 1945/46 – 1.ºCentenário da escola Naval + Castelos de Portugal + 3.º Centenário da Pro-
clamação da Padroeira. Sobrescrito circulado da Horta (20.10.47) para Viena / Áustria, com 
trânsito por Aeroporto Santa Maria (25.10.47) com selos de 1$00, 1$75 e 3$50, MF662, 676 
e 671. Censurado na Áustria com cinta e carimbo.

8.00

3191 PM 1946 – Costumes Portugueses * 2.ª emissão. MF683, 2$00, laranja (Pauliteiro de Miranda do 
Douro). Exemplar em postal ilustrado concordante, obliterado com marca do dia de Miranda 
do Douro (24.04.49).

20.00
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3192 * 1947 – Costumes Portugueses * 2.ª emissão. Sobrescrito circulado por via aérea da Horta 
(17.09.47) para a Áustria, com trânsito por Santa Maria (Aeroporto), com selos de $50, 1$75 
e 3$50, MF680, 682 e 684, censurado na Áustria (carimbo a violeta).

8.00

3193  1948 – 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. MF 691/94. Série completa em 
pares horizontais, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 96.00.

15.00

3194 * 1948/53 – Caravela + Cavaleiro Medieval. Sobrescrito circulado registado de Lisboa 
(06.02.54) para Bremen / Alemanha (08.02.54), com selo de 1$20 tipo Caravela, MF698, 2 
selos de 1$00, MF768 e 2 selos de 5$00, MF774, todos perfurados com “B.N.U. – BANCO 
NACIONAL ULTRAMARINO”.

8.00

3195 * 1943/49 – Caravela + Caravela. Novos valores e cores. Sobrescrito circulado registado do 
Funchal (07.07.52) para Londres, com selos de 5$00, MF629 e 1$80, MF700.

15.00

3196 8 1948/49 — Caravela. MF704, 7$50 verde cinzento. Quadra usada, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor.

5.00

3197  1949 – Fundação da Dinastia de Avis. MF710, 1$75, violeta cinzento s/ camurça. Bloco com 
12 selos (3x4), canto superior direito de folha, novo, com goma original sem charneira, sem 
reparações, com 4 selos com vestígios de óxido. Valor de catálogo € 648.00.

45.00

3198 FDC 16.º Congresso Internacional de História da Arte. MF713, 1$00, lilás-vermelho, papel liso, 
denteado 13, em sobrescrito circulado no 1.º dia, obliterado com carimbo comemorativo do 
1.º dia de circulação de Lisboa (20.12.49).

8.00

3199  1949 – 16.º Congresso Internacional da História da Arte. MF714, 5E, bistre esverdeado, 
papel liso, denteado13. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com impressão parasita sobre a legenda “PORTUGAL”.

6.00

3200  1949 – 75.º Aniversário da UPU. MF 715/18. Série completa em pares horizontais, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 94.00.

15.00

3201  1950 – Ano Santo. MF 719/22. Série completa, nova, com goma original sem charneira, sem 
reparações, com um ligeiro ponto de óxido em um dente de cada selo dos valores 1E e 2E, 
com boa cor. Valor de catálogo € 220.00.

25.00

3202 * 1950 – Ano Santo. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (25.11.50) para Hradec Kralove 
/ Checoslováquia (06.12.50) com trânsito por Geneve (28.11.50), com selos de 1E, 2E e 5E, 
MF 720/722. Aberto para controlo do conteúdo pela Alfândega da Checoslováquia e fechado 
com cinta azul com inscrições a preto. B e R.

15.00

3203 * 1943 – Caravela + Dinastia de Avis + Ano Santo + 16.º Congresso  Internacional de História 
da Arte + 75.º Aniversário da UPU. Sobrescrito circulado registado, por via aérea, de Vida-
go (10.07.50) para a Áustria, com trânsito por Zurique (12.07.50) com selos de $10 e $20, 
MF618 e620, $10 (par), MF705, 50c e 3x1E, MF 719/720, 2x1$00, MF713 e 2x1$00, MF715. 
Sobrescrito censurado com cintas e carimbo batido a violeta.

16.00

3204  1951 – 3.º Congresso Nacional da Pesca. MF 731/32. Série completa, nova, com goma ori-
ginal sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 23.00.

4.00

3205  1951 – Encerramento do Ano Santo. MF735, 1$00, lilás-vermelho e rosa. Exemplar novo, 
com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com erro de impressão (man-
cha na efígie). Não catalogado.

6.00

3206  1952 — 3.º Aniversário da OTAN. MF 749/750. Série completa em quadras, nova, com goma ori-
ginal, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 1.600,00.

50.00

3207 * 1943/53 – Caravela + 3.º Aniversário da OTAN. Sobrescrito circulado registado de Lisboa 
(14.08.52) para Vila da Feira (15.08.52) com trânsito por Espinho (15.08.52) e devolvido ao 
remetente para Lisboa (17.08.52) com selo de $50, MF623 e par de selos de 1$00, MF749.

4.00

3208 8 1952 – 8.º Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. MF751, 1$00, azul-escuro e cinzento. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “PLIÉ” horizontal. Não catalogado.

6.00

3209  1952 – 8.º Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. MF 751/52. Série completa em pa-
res horizontais, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 52.00.

8.00

3210  1952 – 8.º Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. MF 751/752. Série completa em 
blocos com 8 selos (4x2), novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor, incluindo ainda par vertical, com “segunda bola” no primeiro selo. 

22.00

3211  1953 – Cavaleiro Medieval. MF763/777. Série completa. Valor de catálogo € 207,00. 20.00

3212  1953 – Cavaleiro Medieval. MF764, 10c, índigo s/ salmão. Exemplar novo, bordo direito de 
folha, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com DENTEADO OMIS-
SO no bordo direito. Não catalogado.

10.00

3213  1953/76 – Cavaleiro Medieval + Apoio à Produção Nacional. Lote composto por bloco de 9 
selos de 2E, MF771 + bloco de 9 selos de 2$50, MF773 + bloco com 8 selo de 1$00, MF1280. 
Perfurados com “BNU – BANCO NACIONAL ULTRAMARINO”. Dois tipos diferentes.

8.00

3214 * 1953/58 – Cavaleiro Medieval + Rainha Santa Isabel. Sobrescrito circulado registado, por 
via aérea, de Viana do Castelo (10.07.58) para Nova York (14.07.58) com trânsito por Lisboa 
(11.07.58), com selo de 50$00, MF777, 90c, MF767 e 2$50, MF837. R.

20.00
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3215 PI 1953 – 14.º Centenário da Chegada à Península de S. Martinho de Dume. MF779, 3$50, casta-
nho-escuro e amarelo, papel liso, denteado 13 ½. Quadra em postal ilustrado do Mosteiro dos 
Jerónimos, circulado do posto de correio da Assembleia da República (09.11.53) para Lisboa.

12.00

3216 8 1953 – 1.º Centenário do Nascimento de Guilherme Gomes Fernandes. MF780, 1$00 lilás 
vermelho. Exemplar usado com ACENTUADA DESLOCAÇÃO da cor lilás vermelho. Acom-
panha selo normal para comparação.

5.00

3217 /8 1953 – Centenário do Selo Postal Português. MF786/787, $50, vermelho + 1$00, castanho. 
Lote composto por dois blocos com 9 selos (3x3), novos, com goma original sem charneira, 
um de cada taxa e ambos com a variedade “selò” no 5.º selo + dois selos usados (um de cada 
taxa) com a referida variedade “selò”. Valor de catálogo € 29.80.

8.00

3218 * 1953 – Centenário do Selo Postal Português. Sobrescrito circulado registado de Vila Franca 
de Xira (11.11.53) para Odemira, com selos de $50 e 2x1$00, MF786/87, obliterado com 
carimbo comemorativo da I Exposição Filatélica de Vila Franca de Xira.

4.00

3219 * 1953 – Centenário do Selo Postal Português + Caravela. Sobrescrito circulado registado da 
Bolsa / Porto (28.10.53) para Geneve (01.11.53) com trânsito por Lisboa (29.10.53), com se-
los de $10, MF618, $50, 1$00 e 2x4$50, MF786/87, 791, incluindo ainda vinheta publicitária 
do VINHO DO PORTO. MB.

12.00

3220  1953 – Cavaleiro Medieval. Lote composto por metades de folha (50 selos) das taxas de 5c, 
10c, 20c, 30c, 90c, 1440 e 2$30 + folha completa de 20c + envelope com vários selos isola-
dos de diversas taxas. Exemplares novos, com goma original, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor.  MF793, 764, 765, 767, 769, 772 e 818. Valor de catálogo superior a € 6.200.00.

125.00

3221  1954 – 150.º Aniversário da Fundação da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. 
MF795, 1$50, castanho. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com “traço branco” sobre a legenda “PORTUGAL”. Não catalogado.

10.00

3222 * 1954 – 4.º Centenário da Fundação da Cidade de S. Paulo. Sobrescrito circulado regista-
do de S. Bento / Porto (18.09.55) para Estrasburgo / França, com selos de 3$50 e 5$00, 
MF804/805. B

6.00

3223  1956 – 1.º Centenário dos Caminhos de Ferro em Portugal. MF 821/24. Série completa, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 178.00.

20.00

3224  1958 – 2.º Congresso Nacional da Marinha Mercante. MF 841/42. Série completa em blocos 
com 6 selos (3x2). Exemplares novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 138.00.

14.00

3225  1959 – Milenário e Bicentenário de Aveiro. MF 847/48. Série completa em pares horizontais, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 62.00.

8.00

3226  1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
MF874, 1$00, castanho e verde, papel liso, denteado 13 ½ x 12 ¾. Exemplar novo, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLA 
IMPRESSÃO NO VERSO POR DECALQUE. B e R.

20.00

3227  1962 – VIII Dia do Selo. MF903a, 2$80, policromo, papel liso, denteado 13. Exemplar novo, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com “traços da veste parti-
dos”. Valor de catálogo € 40.00.

8.00

3228  1963 – Dupla Vitória do Sport Lisboa e Benfica na Taça dos Clubes Campeões Europeus. 
MF904, 1$00, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Bloco com 12 selos (4x3), canto de 
folha, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com selos nas posições 
88 e 89 com a variedade “PORTUGAI” em vez de “PORTUGAL”. Não catalogado.

25.00

3229  1964/67 – Europa CEPT. MF934/936 + MF997/999. Lote com 10 séries completas de cada 
uma das emissões, novas, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 275.00.

5.00

3230  1966 – Europa CEPT. MF 983/985. Série completa em blocos de 8 selos (4x2) em cantos de 
folha (superior direito), nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

20.00

3231  1966 – Europa CEPT. MF 983b/984a/985a. Série completa, nova, com goma original, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com a variedade “18 dentes horizontalmente”. Valor 
de catálogo € 300.00.

70.00

3232  1969 – 1.º Centenário do Nascimento de Gago Coutinho. MF 1055/58. Série completa em 
pares verticais, cantos de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 23.00.

4.00

3233 FDC 1970 – 25.º Aniversário da Estação de Melhoramento de Plantas. MF1072, 1$00, policromo, 
papel esmalte, denteado 12 ½. Dois selos em FDC obliterado com carimbo comemorativo do 
Porto (29.07.70), com a COR VERDE DESLOCADA no 1.º selo.

15.00

3234 8 1971/72 – Escultores Portugueses + Presidente Carmona + Bicentenário da Cidade de Pinhel + 
Cinquentenário da 1.ª Travessia Aérea Lisboa – Rio de Janeiro. Lote composto por quadra + selo 
isolado de $20, em denteado 13 ½, MF1100a + selos isolados de 1E e 10E, em denteado 12, 
MF1106a e 1108a + selo isolado de 1$00, denteado12, MF1146a + selos isolados de 1$00 e 3$80 
em denteado 13 ½, MF1171a e 1174a, todos em estado de usado. Valor de catálogo € 100,60.

10.00
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3235  1972/81 – Paisagens e Monumentos. MF1126/1145. Série completa (61 valores * todas as 
variedades) com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. O 
exemplar MF1129g é um erro e não faz parte da série. Valor de catálogo € 350.00.

50.00

3236  1972 – Cinquentenário da 1.ª Travessia Aérea Lisboa – Rio de Janeiro. MF1171a, 1$00, 
policromo. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 80.00.

10.00

3237  1972 – Cinquentenário da Travessia Aérea Lisboa – Rio de Janeiro. MF1171a, 1$00, policro-
mo, papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

10.00

3238  1974 – Europa CEPT – Escultura. MF 1209/11. Série completa em quadras, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 88.00.

10.00

3239  1975/76 – Ano Santo + Europa CEPT * Pintura + 36.º Rallye da FICC + 30.º Aniversário das 
Nações Unidas + Alfabetização. Lote composto por série MF 1251/52 em quadras + par de 
1$50, MF1251b com tarja fosforescente + MF1248a em quadra (tarja fosforescente) + MF1255a, 
quadra com tarja fosforescente + MF1258a, quadra com tarja fosforescente + MF1261a, quadra 
com tarja fosforescente + MF1292a, quadra em denteado 13 ½. Exemplares novos, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 908.00.

40.00

3240  1976 – Alfabetização. MF 1292a/1295a. Série completa, nova, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor em DENTEADO 13 ½. Valor de catálogo € 93.00.

12.00

3241  1977 – Florestas. MF1324, 4$00, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar novo, 
bordo de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com “4” de “4$00”, partido. Não catalogado.

10.00

3242  1979 – Homenagem ao Emigrante Português. MF 1415a, 5$00, policromo, papel esmalte, den-
teado 12 ¼. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, com TARJA FOSFORESCENTE S/ “PORTUGAL”. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

3243  1979 – Europa CEPT – História do Correio. MF 1423a/1424a, com tarja fosforescente. Série 
completa em pares verticais, bordo de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de 84.00.

10.00

3244  1985/89 – Arquitetura Popular Portuguesa. MF1709g, $50 (Casa Saloia). Quadra, bordo de 
folha, com selos novos, goma original sem charneira, baça como emitida, com o VALOR EM 
NEGRITO. Acompanha selo normal para comparação. Valor de catálogo €40.00.

10.00

3245  1985/89 - Arquitetura Popular Portuguesa. MF1711a, 1713a e 1714a, 1$50, 10$00 e 20$00. 
Exemplares, novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
tarja fosforescente amarela e goma brilhante. Valor de catálogo € 50.00.

12.00

3246  1991 – Navegadores Portugueses. Emissão base. 2.º Grupo. MF1991a, 80$00. Exemplar 
novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e SEM 
tarja fosforescente. Valor de catálogo € 50.00.

12.00

3247  1992 - Frutos e Plantas Subtropicais da Madeira. MF2057b, 10$00. Quadra, canto de folha, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
tarja fosforescente amarela. Valor de catálogo € 48.00.

8.00

3248 CRT 1998 – Expo’98. Carteira especial com selos, blocos e pagelas. MF2450/2455 + 2475/2480 
+ 2489/2499.

10.00

3249  2006 — Flores da Madeira. Mf3373 + 3373a. Lote com dois selos, um da emissão em folhas de 50 se-
los e outro da caderneta anual. Os selos têm diferentes legenda técnicas em tipo de letra e tamanho.

5.00

3250  2006 — Flores da Madeira. Mf3375 + 3375a. Lote com dois selos, um da emissão em folhas de 50 se-
los e outro da caderneta anual. Os selos têm diferentes legenda técnicas em tipo de letra e tamanho.

5.00

3251  2006 — Flores da Madeira. MF3376 + 3376a. Lote com dois selos, um da emissão em folhas 
de 50 selos e outro da caderneta anual. Os selos têm diferentes legenda técnicas em tipo de 
letra e tamanho.

5.00

3252  2006 – 50.º Aniversário da Fundação Calouste Gulbenkian. Selos corporativos. MF3441a, 
€2,00. Exemplar em bordo de folha, com as vinhetas. Valor de catálogo € 20.00.

4.00

3253  2007 – Barragens Portuguesas. EDP – Sinta a nossa energia. Selos corporativos. MF3535a, 
€0,30. Exemplar bordo de folha, com a vinheta. Valor de catálogo € 25.00.

5.00

3254  2008 – Pontes e Obras de Arte * EP – Estradas de Portugal, S.A. Selos corporativos. 
MF3782a, €0,31. Par vertical, bordo de folha, com as vinhetas. Valor de catálogo € 40.00.

6.00

3255  2013 – Festas Tradicionais Portuguesas * Selos autoadesivos (3.º grupo). MF4359a, N20g 
(Festas de S. Mateus, Viseu). Exemplar retirado de um desdobrável em harmónio, emitido 
em 2014, com capa de 200x70mm, com perfuração vertical e horizontal de linha 10x10 ¼, 
entre os selos no papel de suporte, com margens maiores e a cor cinza de fundo mais clara. 
Diferentes da emissão de 2013. Acompanha quadra da emissão de 2013 para comparação. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 20.00.

15.00

3256 FDC/ETQ 1992 – Caravela Portuguesa. Série completa do ano de1992 em sobrescrito do 1.º dia de 
circulação, obliterado com carimbo do evento, MF ETQ5 + Brinquedos Populares * Ciclista. 
Série completa do correio ordinário, para o ano de 1992, em sobrescrito do 1.º dia de circu-
lação, obliterado com carimbo do evento. MF ETQ6.

8.00
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3257 * 1996 — Brinquedos Populares * Passarinho * Feliz Natal. MF ETQ12A. Sobrescrito circulado 
registado de Lisboa (18.12.96) para Faro com etiquetas de 45$00 e 200$00.

6.00

3258 ETQ 2004 — UEFA “Euro 2004”. Máquina CROUZET. MF ETQ28. Lote com duas séries comple-
tas para o correio ordinário e correio azul, impressas a preto e violeta, com legenda adicional 
“TEST”. B e R.

30.00

3259 BLC8 1939 – Legião Portuguesa. MF BLC1. Exemplar usado, obliterado com carimbo comemorati-
vo da Exposição do Mundo Português / 25 OUT 40, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 575.00.

60.00

3260 BLC 1940 – Centenários da Fundação e Restauração de Portugal. MF BLC2. Exemplar novo, com 
goma original sem charneira e leves pontos de óxido no verso. Valor de catálogo € 545.00.

40.00

3261 BLC 1976 – Alfabetização. MF BLC18 + MF BLC18A. Os dois blocos, um da 1.ª tiragem e outro da 
2.ª tiragem. Exemplares novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 81.00.

15.00

3262 BLC 1977/92 - Europa CEPT. Lote com 43 blocos alusivos ao tema: MF BLC20, 23, 27, 31, 35, 36, 
37, 44, 45, 46, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 102, 103, 
104, 111, 112, 113, 120, 121, 122, 129, 130, 131, 132, 133, 134. Valor de catálogo € 697.00.

75.00

3263 BLC 1979 – 30.º Aniversário da NATO. MF BLC26. Lote com dois blocos novos, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, um com “dispersão da cor azul” tingindo em 
azul claro as áreas adjacentes e outro com as cores normal para comparação. B e R.

30.00

3264 BLC 2000 – O Século XX em selos. MF BLC 224A/226A. Série com os três blocos. Valor de ca-
tálogo € 66.00.

5.00

3265 CRT 2011 – Carteira com os selos e blocos emitidos durante o ano de 2011. Valor de catálogo € 334.00. 30.00

3266 CRT 2003 – Aves de Portugal * 4.º grupo. Cadernetas. MF CRT124. Caderneta com 100 selos 
adesivos de €0,43, MF2940a. Caderneta completa, sem defeitos nem reparações em exce-
lente estado de conservação. Exemplar muito raro. Valor de catálogo € 135.00.

25.00

3267 CRT 2003 – Aves de Portugal * 4.º grupo. Cadernetas. MF CRT125. Caderneta com 100 selos 
adesivos de €0,55, MF2941a. Caderneta completa, sem defeitos nem reparações em exce-
lente estado de conservação. Exemplar muito raro. Valor de catálogo € 330.00.

60.00

3268 CRT 2012 – Carteira com os selos e blocos emitidos durante o ano de 2012. Valor de catálogo € 313.90. 30.00

3269 / 1936/41 — Correio Aéreo. Hélice. MF CA 1/10. Série completa. Lote com goma original sem 
charneira, com exceção selo de 15$00 com charneira. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 759.00.

50.00

3270  1936/41 – Correio aéreo. Hélice. MF CA 1/10. Série completa com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com duplicações das taxas de 1$75, 2$50, 
5$00 e 20$00 em tonalidades de cor diferentes. Valor de catálogo € 432.00.

40.00

3271 8 1920/41 – Encomendas Postais * Comércio e Indústria + Correio Aéreo * Hélice. MF CA 1/10 
+ MF EP 1/17. As duas séries completas em estado de usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 290.00.

30.00

3272 * 1936/41 – Correio aéreo. Tipo Hélice. Sobrescrito circulado por via aérea do Porto (03.12.38) 
para Paris com trânsito por Lisboa (04.12.38) com par de selos de 1$75, MF CA2.

8.00

3273 * 1931/41 – Lusíadas + Correio Aéreo. Tipo Hélice. Sobrescrito circulado registado por via 
aérea de Lisboa (08.07.41) para Zurique (11.07.41) com selo de 50c, MF522 e selo de 5$00, 
MF CA6, para pagar: 3$50 pelo segundo porte aéreo de uma carta para a Suíça com peso 
entre 6 e 10g e 2$00 pelo prémio de registo.

8.00

3274 8 1936/41 – Correio Aéreo. Hélice. MF CA10, 50$00, lilás-vermelho escuro. Exemplar usado, 
com perfuração “B:N:U: - BANCO NACIONAL ULTRAMARINO”, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 135.00.

18.00

3275 / 1903/1938 – Porte Franco. Sociedade de Geografia de Lisboa. Lote com 20 selos, com ape-
nas uma repetição e duas quadras, novos, com goma original e charneira e alguns selos sem 
goma, sem reparações, com vestígios de óxido em 4 selos. Bom valor de catálogo.

25.00

3276 / 1933 – Porte Franco. Sociedade de Geografia de Lisboa. Congresso do Instituto Colonial 
Internacional. Selo MF SGL13 com sobrecarga tipografada a preto. MF SGL15, sobrecarga A 
+ MF SGL16, sobrecarga B. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 241.00.

25.00

3277  1916 – Porte Franco. Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha, com sobrecarga “COMIS-
SÃO PORTUGUESA DE PRISIONEIROS DE GUERRA”. MF CVP2, rosa e preto, papel pon-
tinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, 
com um dente ligeiramente curto, com boa cor. Valor de catálogo € 146.00.

15.00

3278  1927/36 – Porte Franco. Selos do 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões (1924) 
sobrecarregados. MF CVP 5/10, CVP 11/16, CVP 17/22, CVP 23/28, CVP 29/34, CVP 35/40, 
CVP 47/52, CVP 53/58, CVP 59/64 e CVP 67/72. Lote com 10 séries completas, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 156.60.

15.00

3279  1898 – Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF POR 
1/6. Série completa, nova, sem goma, sem reparações, com muito ligeiras manchas no verso 
de 3 selos, com boa cor. Valor de catálogo € 310.00.

30.00
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3280  1911 - Porteado. Emissão regular, tipo 1904, valor em reis, com sobrecarga REPUBLICA. MF 
POR14, 5 reis castanho. Folha completa com margens, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 70.00.

6.00

3281 / 1911/1915 — Porteado * Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA + Emissão regular, 
valor em centavos. Lote constituído por dois selos: MF POR15, 10 reis laranja, com a SO-
BRECARGA INVERTIDA + Mf22, 1c laranja, com o DENTEADO DESLOCADO.

10.00

3282  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. MF 
POR16, 20 reis, lilás-claro, papel liso, fino, denteado 11 ¾. Par vertical, novo, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM A SOBRECARGA DESLOCADA.

15.00

3283 IC 1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPÚBLICA da Casa da Moeda. MF 
POR16, 20 reis lilás-claro em inteiro postal de ½ p, circulado de Frant (17.11.11) para Lisboa 
(20.11.11) com insuficiência de franquia. Foi porteado com o dobro do porte em falta.

5.00

3284  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. MF 
POR17, 30 reis, verde, papel liso, fino, denteado 11 ¾. Par horizontal, bordo de folha, novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga deslocada.

15.00

3285  1915 – Porteado. Emissão regular, tipo 1904, valor em centavos. MF POR24, 3c, verde, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

15.00

3286  1922/40 – Porteado. Emissão regular. Unicolor + Etiqueta + Valor ladeado de ramos. MF 
POR 28/44 + POR 45/53 + POR 54/64. As três séries completas, novas, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 146.00.

15.00

3287 * 1922/27 – Porteado. Emissão regular. Unicolor. Sobrescrito remetido de Londres (06.12.28) 
para Lisboa (25.12.28) sem franquia, porteado à chegada com par de selos de 40c, MF 
POR38 e par de selos de 60c, MF POR41.

12.00

3288 PI 1931 – Porteado. Lusíadas. Postal ilustrado circulado do Porto (19.07.34) para Lisboa (20.07.34) 
com selo de 25c, verde, MF519, para pagar o porte interno de um bilhete-postal simples. Por o 
remetente ter utilizado espaços não reservados à correspondência foi considerado como carta e 
porteado no dobro do porte em falta (15c x 2 = 30c) com selo de 0$30, tipo Etiqueta, MF POR48.

14.00

3289 DOC 1940 – Porteado. Valor ladeado de ramos. Lote composto por 8 relações de “Títulos a cobrar” 
multados com o dobro da falta ou insuficiência da taxa de apresentação, com diversos selos 
da emissão. Bonito lote e interessante para estudo da emissão.

25.00

3290 * 1940 – Porteado. Valor ladeado de ramos. Sobrescrito circulado de Paris (31.03.60) para 
Dafundo / Lisboa (02.04.60) insuficientemente franquiada. Foi porteado com selos de 20c e 
1E, MF POR56 e 62.

4.00

3291 * 1940 – Porteado. Valor ladeado de ramos. Sobrescrito circulado pela ambulância Leste L 
(02.03.43) para Lisboa (02.03.43) com selo de 10c tipo Lusíadas, MF516. Insuficientemente 
franquiado em 40c foi porteado com o dobro do porte em falta com selo de 80c, MF POR61.

16.00

3292 * 1940/84 – Porteado. Valor ladeado de ramos + Legenda “A COBRAR”. Lote composto por sobrescrito 
de reduzidas dimensões circulado de Ponta Delgada (14.12.62) para Lisboa com selo de 20c (porte 
de impressos) foi considerado como carta (porte de 1$00) e porteado com o dobro do porte em falta 
(80cx2 = 1$60), com dois selos 80c, MF POR61 + bilhete-postal de 9$00 com franquia insuficiente 
porteado em 28$50 com selos de $50, 1$00, 2$00, 5$00 e 20$00, MF POR69, 72, 73, 76 81.

5.00

3293 * 1967/84 – Porteado. Legenda “A COBRAR”. Lote com 3 sobrescritos  circulados de França 
para Portugal com insuficiência de franquia e porteados à chegada: uma com selos de 80c e 
2$00, MF POR71 e 53, outra com selos de 40c e 1E, MF POR68 e 72 e outra com selos de 
50c e 80c, MF POR69 e 71.

6.00

3294 PI 1911 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” e “ASSISTÊNCIA”. MF IP1, 10 reis, verde, 
papel esmalte, denteado 14x15 em postal ilustrado circulado de Santo Tirso (31.12.11) para Arma-
mar. Selo do imposto postal devido no período mas sem a franquia do correio ordinário.

4.00

3295  1911/36 – Imposto Postal e Telegráfico + Encomendas Postais + Porte Franco. MF EP 18/25, 
IP 1/2, IP 3/4, IP 5/6, IP 7/12, IP13, IP21, IP POR1, IP POR5, CVP 3/4, CVP 65/66. Lote com 
diversas séries novas, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 241.50.

25.00

3296 PM 1925 – Monumento ao Marquês de Pombal. Postal ilustrado concordante com selo do portea-
do do imposto postal de 20 reis, com gravura do monumento, obliterado com carimbo batido 
a preto de Lisboa (02.12.25).

40.00

3297 Lote 1928 – Imposto Postal. Jogos Olímpicos. MF IP21, 15c, rosa e preto. Folha completa com 90 
selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 540.00.

25.00

3298 FM 1996 – 500 Anos da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia * 1.º, 2.º e 3.º Grupos. MF 
FM12A + FM13A + FM13B. Lote com as três folhas miniatura. Exemplares sem defeitos nem 
reparações, com exceção FM13B com dobra vertical.

16.00

3299  2006 – Águia * Águas de Portugal. Selos corporativos. MF3387a, A20g. Par vertical, bordo de 
folha, com as vinhetas. Valor de catálogo € 14.00.

3.00

3300  2008/2010 – Lote com 4 pares de selos corporativos: Funchal 500 Anos – Madeira, MF3671a + 
Bicentenário do Nascimento de Charles Darwin * Jardim Zoológico, MF3803a + Os Selos e os 
Sentidos * Cafés Delta, MF3890a + Centenário da República * História da Liberdades, MF4027a.

12.00

3301 FSC 2020 – Amália Rodrigues – “100 Anos do Nascimento”. MF FSC18. Folha completa com 10 selos 
e vinheta, nova, com goma original sem charneira, com boa cor. Valor de catálogo € 44.00.

15.00
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3302 « 2008/09 – O Meu Selo. Clube Filatélico de Portugal. Lote com 9 selos isolados e um par de 
selos emitidos pelo Clube Filatélico de Portugal por ocasião do 65.º e 66.º Aniversário. Exem-
plares novos, sem defeitos nem reparações.

6.00

3303  2008/2010 – O Meu Selo. Lote 17 selos novos, emitidos por diversas entidades, sem defeitos 
nem reparações. 

8.00

3304 * 1996 – Franquias mecânicas. Sobrescrito circulado registado e prioritário (Correio Azul) de 
Lisboa * Restauradores (10.05.96) para Lisboa * Olivais (13.05.96) com recurso a franquia 
mecânica e marca de dia impressas por impressora de jato de tinta Olivetti ABAS “Automatic 
Postal terminal), provável exemplar de teste atendendo à não continuidade na sua utilização. 
Franquiado com 310$00 para pagar; 120$00 pelo segundo porte de sobrescritos normaliza-
dos com peso de 21 a 100g por correio prioritário interno + 190$00 pelo prémio de registo 
(tabela em vigor a partir de 01.03.1995). Inclui etiqueta de registo e do Correio Azul.

5.00

     Açores e Madeira
3305 R Reimpressões de 1855 * 1868/70 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. Selos do Continente com 

sobrecarga AÇORES. MF7/15. Série incompleta de reimpressões de 1885 (falta reimpressão de 
80 reis e com duas reimpressões de 100 reis em tonalidades diferentes), nova, sem goma como 
emitidos, sem reparações, e afloramentos de óxido numa das reimpressões de 100 reis.

50.00

3306 R Reimpressões de 1905 * 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. Selos do Continente com 
sobrecarga “AÇORES”. MF 29/31. Série completa de reimpressões de 1905, nova, com goma ori-
ginal e charneira, sem reparações e óxido na reimpressão de 50 reis. Valor de catálogo € 120.00.

25.00

3307  1882/83 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”, tipo D a 
preto. MF41c, 80 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

12.00

3308  1906 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 96/106. Série completa, nova, goma original e charnei-
ra, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 52.00.

10.00

3309 * 1906 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF101, 50 reis, ultramar, papel pontinhado leve, denteado 
11 ¾, em sobrescrito circulado para os EUA (01.12.08).

8.00

3310  1918/21 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” a preto. MF167, 3c, car-
mim, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Quadra, canto de folha, nova, com goma 
original sem charneira, sem reparações, com a goma ligeiramente espelhada, com impres-
são da sobrecarga na margem.

5.00

3311 * 1918/24 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. Sobrescrito circulado de 
Ribeira Grande (02.06.24) para Lisboa, com trânsito por Ponta Delgada (03.06.24) com selo 
de 4c, verde-amarelo, MF169 + e selo de 36c, vermelho, MF183.

10.00

3312 * 1921/24 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF180, 20c, chocolate, 
papel liso, denteado 12x11 ½. Par horizontal em sobrescrito circulado de Ponta Delgada 
(10.12.21) para Berna / Suíça.

12.00

3313 * 1924/28 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. Sobrescrito circulado de 
Angra (04.07.27) para Lisboa (11.07.27) com dois selos de 20c, cinzento, MF203, para pagar 
o porte simples interno de uma carta com peso até 20g.

12.00

3314 * 1924/28 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. Sobrescrito circulado de 
Santa Cruz / Graciosa para Lisboa com selo de 8c, laranja e 32c, verde-escuro, MF 201 e 204.

8.00

3315 8 1927/30 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” e com sobretaxa. MF 
282/288 + MF283a. Série completa, usada, sem defeitos nem reparações, com exceção 
canto curto selo de 10c s/ 1$20. Valor de catálogo € 26.00.

8.00

3316 8 1929/30 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” e sobretaxa. MF284 + 
MF284a, 10c s/ 25c, rosa, papel liso, denteado 12x11 ½. Tira horizontal com 3 selos usados, 
com “ALGARISMO AFASTADO” no 2.º selo. Valor de catálogo € 38.40.

5.00

3317 FRG 1930 – Ceres. Gravura retocada. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF294, 
4c, laranja, papel liso, denteado 12x11 ½. Selo bipartido em fragmento obliterado com marca 
de dia da Horta (14.03.30).

5.00

3318 /FDC 1980 — Evocação da Primeira Emissão dos Açores. MF1452, 6$50. Conjunto composto por dois selos 
com tonalidades de cor diferentes (amarelo e amarelo-laranja) + FDC com série e selo em amarelo.

10.00

3319 BLC 1980 – Evocação da Primeira Emissão dos Açores e da Madeira. MF BLC29 + MF BLC30. 
Dois blocos novos, com goma original sem charneira, com sobrecarga “CANADIAN PHILA-
TELIC EXIBITION / 13th TO 21st JUNE 1987”.

10.00

3320 BLC 1980 – Evocação da Primeira Emissão dos Açores e da Madeira. MF BLC29 + MF BLC30. 
Dois blocos novos, com goma original sem charneira, com sobrecarga “500TH ANNIVERSA-
RY OF THE DISCOVERY / OF AMERICA SOUVENIR”.

10.00

3321  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão para a 
Madeira. MF38, 75 reis, castanho. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
não denteado no bordo inferior.

25.00

3322 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF30, 65 reis, azul-cinzento, 
papel pontinhado leve, denteado 11 ¾ em sobrescrito circulado da Horta para New Bedford 
(20.07.00) com trânsito por Nova York (19.07.00).

8.00
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3323 /() 1897 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 13/26. Série completa, nova, mista com goma original 
e charneira e sem goma original, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 70.00.

14.00

3324 PI 1897 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Postal ilustrado circulado do Funchal (01.05.01) para Asch / 
Alemanha (13.05.01) com selos de 5 reis, laranja, MF14 e selo de 20 reis, violeta, MF17, para 
pagar o porte de um bilhete-postal simples da Madeira para a Alemanha.

8.00

3325 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Sobrescrito circulado do Funchal para Rossla / Ale-
manha (11.09.01) com selo de 65 reis, azul-cinzento, MF30, para pagar o porte simples de 
uma carta da madeira para a Alemanha com peso até 20g.

18.00

     Ultramar
3326  Ultramar * Angola e Moçambique. 1914 – Ceres. Variedades de clichés. Lote composto por 

duas quadras, com goma original sem charneira em denteado 15x14: uma de Angola do 
valor de ¼ c, sépia, papel cartolina, MF142d e outra de Moçambique de 1c, verde, papel 
porcelana. Ambas com as mesmas variedades de cliché não catalogadas nos “escudetes”.

8.00

3327 Lote Ultramar. Ceres. Angola e Guiné. Lote composto por duas quadras em papel liso, denteado 
12x11 ½, uma de 2c, cinzento-claro, MF212 e outra de 24c, ultramar, estelas III/IV, MF193 da 
Guiné, com variedades de cliché não catalogadas.

8.00

3328 Lote Ultramar. Ceres. Angola, Lourenço Marques, Moçambique, Índia. Lote composto por quadra 
de 7c, ultramar, MF204 de Angola + quadra de ¼ c, sépia de Lourenço Marques, MF117a 
+ par vertical de ½ c, preto de Moçambique, MF153c + 2 selos de 1 real, sépia da Índia, 
MF254h, com variedades de cliché MM CLXXXII e CLXXXIII.

16.00

3329 / Ultramar * Angola, S. Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné. Lote com 4 selos respetivamente 
de 60c, MF217, 24c, MF268, 30c, MF177  e ½ c, MF144, todos com goma original e charneira, 
com exceção selo de Cabo Verde sem goma e com variedade de cliché MM CXXII e CXXIV.

30.00

3330 Lote Ultramar. Ceres. Lote com 12 selos de diversas taxas e colónias com diversas variedades de 
cliché. Exemplares novos sem defeitos nem reparações, com boa cor.

14.00

3331 Lote Ultramar. Ceres. Cabo Verde, Tete, Quelimane, Moçambique e Timor. Lote composto por 
duas quadras de 2c e 2 ½ c de Cabo Verde e Tete, novas, com goma original sem charneira 
e 3 selos isolados de ¼ c de Quelimane, ½ avo de Timor e 1c de Moçambique com pequeno 
estudo de variedades de cliché não catalogadas.

16.00

3332 Lote Ultramar. Ceres. Cabo Verde. Moçambique e Congo. Lote composto por quadra de 7 ½ c, bistre, 
MF144 de Cabo Verde, par de 2 ½ c, violeta, MF158 e selo de 30c, castanho s/ verde, MF165 de 
Moçambique + selo de 20c, verde-claro, MF110 do Congo, com variedade de cliché não catalogada. 
Exemplares novos, com goma original sem charneira, com exceção selo do Congo com charneira.

12.00

3333 Lote Ultramar – Cabo Verde, Congo, Lourenço Marques, Moçambique e Quelimane. 1914 – Ce-
res. Pequeno estudo com variedades de clichés não catalogados.

16.00

3334 Lote Ultramar. Ceres. Cabo Verde e Moçambique. Lote com selos de 12c, verde-azul e 80c carmim-
-rosa, MF176 e 180 + selo de 10c, tijolo, MF162b, com variedade de cliché comum aos três selos.

6.00

3335 Lote Ultramar – Guiné, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe. Ceres. Pequeno estudo com 5 selos de 
taxas diferentes das colónias com a mesma variedade de cliché não catalogada.

10.00

3336 Lote Ultramar. Ceres. Moçambique e Angola. Lote com dois selos, um de Moçambique de ½ c, 
preto, MF154b e outro de Angola de ¼ c, sépia, MF142d (papel cartolina), com variedades 
de cliché não catalogadas.

6.00

3337 / Ultramar – Lourenço Marques e Índia. Ceres. Lote com quadra de 2 ½ c, violeta de Lourenço 
Marques, com variedades de clichés não catalogadas + selo isolado da Índia de 3T com 
variedade de cliché MM CLIX.

10.00

3338 Lote Ultramar. Ceres. Moçambique e Guiné. Lote com par de selos de 15c de Moçambique, MF163b + 
selo da Guiné de 8c com estrelas I/IV, MF151d, com variedades de cliché MM CCLXXXIX.

12.00

3339 Lote Ultramar – S. Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné, Moçambique e Quelimane. Ceres. Pe-
queno estudo de variedades de clichés, alguns não catalogados junto aos “escudetes”, para 
além de outros catalogados como sejam MM CCCVII, CCCV e CCCVI.

16.00

3340 Lote Ultramar. Ceres. S. Tomé e Príncipe, Moçambique, Guiné e Angola. Lote com 8 selos isolados 
de diversas taxas de diversas colónias + quadra de 50c s/ 60c do porteado de Moçambique, 
com sobretaxa a vermelho, com diversas variedades de cliché entre as quais MM CCLIV.

30.00

3341 Lote Ultramar. Ceres. S. Tomé e Príncipe e Lourenço Marques. Lote composto por quadra de ½ c s/ ¼ 
c, sépia, papel porcelana, denteado 15x14, sem goma, MF231 de S. Tomé e Príncipe e par hori-
zontal de ¼ c, sépia, MF117 de Lourenço Marques, com variedades de cliché não catalogadas.

10.00

3342 BLC Ultramar. 1951 – Encerramento do Ano Santo. MF BLC1. Bloco novo, com goma original sem 
charneira, sem reparações com denteado aberto no topo dos selos de Moçambique e Índia, 
com a goma ligeiramente espelhada. Valor de catálogo € 310.00.

30.00

3343 Lote Ultramar. Ceres. Angola, Lourenço Marques e S. Tomé e Príncipe. Lote com quadra de 20c 
de S. Tomé, MF210a + 2 ½ c de Lourenço Marques, MF122 + 5c de Angola, MF148a, com 
variedades de cliché não catalogadas.

6.00

3344 Lote Ultramar. Ceres. S. Tomé e Príncipe e Timor. Lote com quadra de ½ c, preto, denteado 15x14, 
goma original sem charneira, MF200 + selo de 12 avos de Timor, MF169, com variedades de 
cliché não catalogadas.

6.00
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3345 BLC Ultramar. 1951 – Encerramento do Ano Santo. MF BLC1. Exemplar novo, com goma original 
e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 210.00.

40.00

3346 BLC Ultramar. 1951 – Encerramento do Ano Santo. MF BLC2. Exemplar novo, com goma original 
e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

20.00

     Angola
3347 8 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF33, 100 reis, castanho s/ castanho-claro, papel 

porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com um adelgaçamento num 
canto e pequenos defeitos no papel porcelana, com boa cor. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 250.00.

40.00

3348 PI 1898/1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PRO-
VISORIO”. Postal ilustrado circulado de Luanda (17.04.03) para Varel / Alemanha (19.05.03) 
com selos de 2 ½ reis (2), 5 reis e 15 reis, MF38, 39 e 75, para pagar o porte de um bilhete-
-postal simples de Angola para a Alemanha.

10.00

3349 8 1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas localmen-
te. MF 117b, 25 s/ 75 reis, castanho-violeta, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações com a variedade “REUPBLICA”. Valor de catálogo € 90.00.

15.00

3350  1914 – Ceres. MF143g, ½ c, preto, papel liso, denteado 12 ¾. Lote com dois exemplares, 
novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, o primeiro 
“SEM IMPRESSÃO DE ½” e o segundo com o DENTEADO DESLOCADO. B e R.

15.00

3351 / 1914/21 – Ceres. MF143g, ½ c, preto, papel liso, denteado 12x11 ½. Tira horizontal com 4 
selos novos, com goma original (dois sem charneira e dois com charneira), sem reparações, 
com dois pontos de óxido, com boa cor e com o DENTEADO DESLOCADO.

8.00

3352  1921 – Ceres, com sobretaxa, tipografada localmente. MF198a, $00,5 s/ 7 ½ c, bistre, papel 
porcelana, denteado 15x14. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor, com variedade “1.º “o” da sobretaxa, diferente. Valor de catálogo € 50.00.

10.00

3353  1931 – Ceres, com sobretaxa. MF226, 70c s/ 1E, azul, papel lustrado espesso, denteado 
12x11 ½. Exemplar novo, sem goma sem defeitos nem reparações, com variedade de cliché 
não catalogado.

4.00

3354 * 1932/46 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. Sobrescrito circulado de Benguela (30.01.47) 
para Chicago / EUA, com selos de 1,75A, 50c, 3x1A e 5A, MF231, 236, 241 e 244.

8.00

3355 /8 1932/42 – Ceres. Novo tipo + Ceres. Novo tipo. Com sobretaxa. Lote com dois selos: MF236, 
50c usado + MF250, 70c s/ 2A, novo. Ambos com variedade de cliché semelhante.

6.00

3356 /() 1938/48 – Primeira Viagem Presidencial às Colónias + Nossa Senhora de Fátima. MF276/278. 
Série completa com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações + MF 302/305. 
Série completa com goma não original ou sem goma. Valor de catálogo € 211.00.

25.00

3357  1948/49 – Tricentenário da Restauração de Angola + Vistas de Angola. MF 292/301 + MF 
311/317. As duas séries completas, novas, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 235.00.

22.00

3358 * 1948 – Tricentenário da Restauração de Angola. Sobrescrito circulado de Nova Lisboa para 
o Canadá, com trânsito pelo Lobito (03.11.48) e Leopoldville (07.11.48), com 5 selos de 5c, 
um selo de 1Ag e um selo de 5Ags, MF292, 296 e 299. B.

12.00

3359 8 1951 – Aves de Angola. MF 326/349. Série completa usada, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 106.00.

15.00

3360 * 1948/51 – Tricentenário da Restauração de Angola + Aves de Angola. Sobrescrito circulado 
por via aérea de Luanda (29.12.51) para Nova Orleães com selos de 30c, verde-escuro, 
MF294, 3Ags e 5Ags, MF335 e 339. B.

10.00

3361 * 1951/53 – Aves de Angola + Animais de Angola. Sobrescrito circulado, por via aérea, do Lobito 
(11..12.55) para Viena / Áustria (20.12.56) com selos de 4,50Ags, MF338 + 2Ags, MF363. B.

10.00

3362 BLC8 1948 – Tricentenário da Restauração de Angola. MF BLC1. Exemplar com goma original, 
obliterado com carimbo de cortesia comemorativo do Tricentenário. Valor 130.00.

20.00

3363 8 1947 – Correio Aéreo. Emblema dos CTT. MF CA13, 3,50Ags, laranja-claro, papel liso, den-
teado 11 de linha, irregular. Par vertical, usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 22.00.

5.00

3364 * 1921/46 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇUE / TAXA COBRADA” + Ce-
res. Novo tipo. Papel filigranado + Imposto Postal * Assistência. Armas de Angola. Sobres-
crito circulado por via aérea de Cabinda (06.01.47) para Luanda (07.01.47) com selos de 
5oc, castanho, MF236 + 0,50Ags, verde, do imposto postal + 0,90Ags, preto s/ azul claro 
MF SCA2, para pagar: 50c pelo primeiro porte do correio ordinário interno de uma carta com 
peso até 20g + 0,50Ags, pelo imposto postal devido no período e 0,90Ags pelo 1.º porte da 
sobretaxa do correio aéreo interno de uma carta com peso até 5g.

15.00

3365  1949 – Porteado. Ceres, papel filigranado, com sobretaxa. MF POR32, 20c s/ 30 c, verde-
-cinzento. Bloco com 12 selos (4x3), novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com diversas variedades de cliché e variedades na sobretaxa.

12.00

3366  1972 – Imposto Postal. Povoamento. Mapa de Angola. MF IP19a, 1$00, policromo, papel carto-
lina, denteado 13. Par horizontal, novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com IMPRESSÃO DA COR VERDE MUITO DESLOCADA. Não catalogado.

5.00
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     Congo
3367  1906 – D. Carlos I, tio Diogo Neto. MF 1/13. Série completa, nova, sem goma, sem defeitos 

nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 184.00.
35.00

3368  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF 46/53. Série completa, nova, 
com goma original e charneira, com exceção selo de 400 reis com goma sumida em parte do 
selo. Valor de catálogo € 92.00.

24.00

3369 / 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF 46/53. Série completa nova, 
com duas duplicações (15 e 75 reis) em papel amarelado, com goma original e charneira, 
com exceção um exemplar de 75 reis e 400 reis sem goma, sem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 100.00.

20.00

3370  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 
60/74. Série completa, nova, mista com goma original e charneira e com goma não original, 
sem reparações, com ligeiros pontos de óxido em dois selos. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

     Cabo Verde
3371 8 1877 – Coroa. MF6a, 50 reis, verde-amarelo, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, 

sem reparações, com o denteado farpeado, normal nos selos de papel fino, com boa cor, obli-
terado com carimbo de círculos concêntricos, batido a azul-escuro. Valor de catálogo € 135.00.

15.00

3372  1881/85 — Coroa. MF13, 40 reis amarelo. Quadra, bordo de folha, nova, com selos não denteados, 
com goma original sem charneira, sem reparações e vestígios de óxido no verso, com boa cor.

12.00

3373 8 1938/48 – Império Colonial Português + Segunda Viagem Presidencial às Colónias + Vistas 
de Cabo Verde. MF 218/35 + MF 236/238 + MF 241/248. Lote com três séries completas, 
usadas, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 247.00.

25.00

3374 * 1948 – Império Colonial Português e Ceres, papel filigranado, com sobretaxa. MF 239/240. 
Série completa em sobrescrito circulado de Cabo Verde (21.307.51) para a Suíça.

15.00

3375 * 1952 – Descobrimentos. Sobrescrito circulado registado da Praia (11.11.55) para Lisboa 
(18.11.55) com selos de $50 e 2$00, MF269 e 271. Exemplar sem defeitos nem reparações. 

12.00

3376 * 1952 – Descobrimentos. Sobrescrito circulado de Tarrafal (23.05.56) para Nova York / EUA, 
com trânsito pela Praia (24.05.56), com selos de $1º, 1$00 e 3$00, MF267, 270 e 272.

10.00

     Guiné
3377 R Reimpressões de 1885. 1885 — Tipo Coroa. MF 10/13. Selos de Cabo Verde com sobrecarga 

“GUINÉ” pequena, denteado 13 ½. Lote de 4 reimpressões de 10, 20, 25 e 40 reis (falta 50 reis para 
completar a série), todos com sobrecarga horizontal a preto “PROVA”. Valor de catálogo € 140.00.

20.00

3378 () 1885 — Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF22, 
40 reis amarelo, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos. Décimo oitavo selo com cliché 
de MOÇAMBIQUE. Exemplar com goma não original. Valor de catálogo € 285,50.

25.00

3379 / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 98/112. Série completa, nova, com alguns valores com 
goma original e charneira e outros sem goma, como emitidos, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 60.00.

15.00

3380  1933 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF212, 50c, castanho. Quadra, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com variedade de cliché 
“linha vertical” na margens do 1.º selo.

6.00

3381 * 1933 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. Sobrescrito circulado de Bissau (25.09.33) para 
New Haven / EUA, com selos de 40c, laranja-vermelho, MF210 e 1$40, azul-escuro, MF218, 
para pagar: 1$75 pelo primeiro porte de uma carta da Guiné para os EUA com peso até 20g 
+ $05 de excesso de porte.

10.00

3382 / 1946 – V Centenário da Descoberta da Guiné. MF 241/247. Série completa, nova, com goma 
original sem charneira, com exceção selo de 5$00 com charneira, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 130.00.

25.00

3383 8 1946 – 5.º Centenário da Descoberta da Guiné. MF 241/247. Série completa, usada. Valor 
de catálogo € 43.00.

5.00

3384 * 1938/48 – Império Colonial Português + Motivos da Guiné. Sobrescrito circulado de Bissau 
para Londres, com selos de 30c, lilás, MF228 + selo de 2$00, azul-claro, MF257.

15.00

3385 * 1938/53 – Império Colonial Português + Exposição de Arte Sacra Missionária. Sobrescrito 
circulado por via aérea de Bissau (23.02.54) para a Alemanha, com tira de 3 selos de 50c, 
MF231 e selo de 3$00, verde-escuro e salmão, MF269, para pagar o primeiro porte da so-
bretaxa do correio aéreo de uma carta remetida da Guiné para a Alemanha com peso até 5g.

14.00

3386  1963 – Cobras. Lote com 4 folhas completas com 100 selos cada uma das taxas de $20, $35, 
$70 e $80, MF 296/299. Valor de catálogo € 240.00.

20.00

3387 BLC 1968 – Imposto Postal. Assistência * Artesanato. MF BLC3. Exemplar novo, sem goma como 
emitido. Valor de catálogo € 45.00.

5.00

3388  1967/68 – Imposto Postal. Artesanato + Artesanato, com sobretaxa. MF IP 21/26 + MF IP 
27/28. As duas séries completas, novas, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 10.00.

4.00
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3389  1968 – Imposto Postal. Defesa. MF30, 1$00, policromo. Folha completa com 12 selos, nova, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e NÃO DENTEADA. 

15.00

3390  1919 — Porteado. Emissão regular de 1904, com sobrecarga REPUBLICA tipografada lo-
calmente. MF POR21, 10 reis ardósia, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Par vertical com a 
sobrecarga VERTICAL em vez de horizontal. Não catalogado. Exemplares sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações.

15.00

     Índia
3391  1871 – Nativos. Tipo II. MF10, 40 reis, azul, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½. Exemplar 

novo, sem goma, sem reparações, com adelgaçamento no local de anterior charneira, com 
boa cor. Valor de catálogo € 165.00.

30.00

3392  1871 — Nativos. Tipo II. MF12a, 200 reis amarelo, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ 
de linha. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com adelgaçamento e com boa cor. 
Valor de catálogo € 390.00.

60.00

3393  1877 – Coroa. MF48, 5 reis, preto, papel liso, fino. Lote composto por quadra em denteado 
12 ¾ e par horizontal em denteado 13 ½. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 78.00.

20.00

3394 R Reimpressões de 1885. 1877 – Coroa. MF51, 25 reis, rosa. Reimpressão de 1885, nova, 
sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga “PROVA” pequena. 
Valor de catálogo € 35.00.

8.00

3395  1881 – Nativos. Com sobretaxa. MF64c, 5 s/ 20 reis, vermelho, papel fino, azulado, denteado 
12 ½ a 13 ½ de linha, tipo ID, sobretaxa A. Quadra, nova, com goma original e charneira, sem 
reparações, com vestígios de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 40.00.

15.00

3396  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. Lote com dois selos (10 reis, 200 reis) e uma reimpressão 
de 1885 (100 reis), em denteado 13 ½, MF75a, 85a e 101a, com sobretaxas FALSAS de 
origem desconhecida.

15.00

3397 / 1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF116/117. Lote de dois selos: 4 ½ reis com impres-
são retro verso, sem impressão da taxa no verso e com impressão da taxa na frente + 6 reis 
sem impressão da taxa.

8.00

3398  1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF117, 6 reis, verde. Lote com dois selos em denteado 
12 ¾ e dois em denteado 13 ½, dois com impressão deslocada, um com omissão da letra “R” de 
“REIS” e outro com DUPLA IMPRESSÃO, Todos os selos sem goma com ligeiros adelgaçamentos.

15.00

3399  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF132, 1 ½ reis, papel porcelana, denteado 12 ¾. Bloco com 12 
selos com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 96.00.

15.00

3400 * 1903 – D. Carlos I Mouchon. MF192, 2T castanho em sobrescrito circulado de Nova Goa 
para a Alemanha.

5.00

3401 * 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Sobrescrito 
circulado registado de Nova Goa (11.12.11) para Karachi com dois selos de 3 reis e 2 selos 
de 1T, MF204 e 208.

6.00

3402 * 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF209, 2T 
em sobrescrito circulado de Damão para a Alemanha com trânsito por Lisboa (12.01.13).

8.00

3403 * 1914 – Ceres. MF262, 9 reis, denteado 12x11 ½. Lote de duas cartas circuladas de Nova Goa 
(1928) para Lisboa, cada uma com par de selos, com estrelas III/II e III/IV.

15.00

3404  1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, tipografada localmente. MF305, 1 ½ reis s/ 4 ½ reis, vermelho. 
Lote com 3 selos novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, um com variedade 1/1

2, outro com “1” de “½“ INVERTIDO e outro com “1” de “½“ 
ESPESSO. Valor de catálogo € 62.00.

15.00

3405 * 1933 – Padrões. Sobrescrito circulado por via aérea de Nova Goa (03.03.37) para Hamburgo, 
com tira de 3 selos de 1 ½ Tgs, carmim, MF339 + tira de 3 selos de 2Tgs, castanho, MF340. 

10.00

3406  1938 – Império Colonial Português. MF 348/362. Série completa, nova, com goma original e muito 
leve sinal charneira, quase não se notando, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 114.00,

25.00

3407 8 1938/1949 – Império Colonial Português + Padrões, com sobretaxa da Casa da Moeda + Pa-
drões, com sobretaxa local + Nossa Senhora de Fátima, coroada. MF 348/367 + MF 363/366 
+ MF 367/375 + MF 390/397. As quatro séries completas, usadas, Valor de catálogo € 134.00.

15.00

3408 * 1938/42 – Padrões, com sobretaxa + Império Colonial Português. Sobrescrito circulado de 
Nova Goa (26.05.45) para Illinois / EUA, com selos de 1 ½ Tgs, vermelho, MF354 + selo de 
1Tg s/ 1 ½ Tgs, vermelho, MF363. Censurado pelos ingleses.

10.00

3409 * 1938 – Império Colonial Português. MF356, 2 ½ Tgs, azul, em sobrescrito circulado de Nova 
Goa para Nova York / EUA, censurado pelos ingleses.

4.00

3410  1949 – Nossa Senhora de Fátima, coroada. MF 390/397. Série incompleta (falta selo de 2R) 
com goma original e charneira. Valor de catálogo € 124.00.

15.00

3411  1949/52 – Nossa Senhora de Fátima, coroada + 75.º Aniversário da UPU + Império Colonial 
Português, com sobretaxa + Ano Santo + Encerramento do Ano Santo + 1.ª Exposição Filatélica. 
MF 390/397 + 398 + 399/404 + 405/406 + 415 + 429/430. As seis séries completas, novas, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 319.20.

30.00
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3412 * 1951 – Ano Santo. MF409, 3 reis, castanho, papel liso, denteado 13 ½ em sobrescrito circu-
lado aberto (impresso) de Mapuça para Goa.

10.00

3413 * 1954 – Centenário do Nascimento do Dr. Gama Pinto. MF435, 3 reis, cinzento e verde-claro 
no verso de sobrescrito de reduzidas dimensões (cartões de visita) circulado de Margão para 
Betim (03.01.55).

8.00

     Macau
3414 / 1899 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF91, 5 avos s/ 13 avos, lilás-vivo, papel leve-

mente pontinhado, denteado 11 ¾. Quadra, nova, com goma original, sem charneira nos selos in-
feriores e com muito leve charneira nos selos superiores, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

12.00

3415 PI 1914 - Ceres. MF211, 1 avo preto, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal em pos-
tal ilustrado circulado de Macau (19.05.19) para Lisboa (18.07.19). B.

15.00

3416  1913/15 – Ceres. MF215, 6 avos, violeta, papel porcelana, denteado 15x14, estrelas I/I. Tira 
horizontal com 6 selos novos, com goma original sem charneira, sem reparações e com o 
denteado farpeado, com boa cor. Valor de catálogo € 66.00.

15.00

3417  1913/15 – Ceres. MF215b, 1 avo preto, papel pontinhado, denteado 15x14, estrelas I/I. Bloco 
com 12 selos novos (3x4), bordo de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com estrela partida no 3.º selo. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

3418  1914 - Ceres. Lote composto por bloco com 10 selos novos, com goma original (algumas 
falhas na goma), sem charneira, da taxa de 10 avos azul, papel porcelana, denteado 15x14, 
MF217 + tira horizontal de 5 selos de 12 avos bistre, papel porcelana, denteado 15x14, goma 
original sem charneira, MF218. Valor de catálogo € 165.00.

20.00

3419  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF259, 5 avos s/ 6 avos, violeta, papel porcelana, den-
teado 15x14, estrelas I/I. Quadra nova, sem goma, com charneiras a segurar os dois pares 
horizontais. Valor de catálogo € 56.00.

15.00

3420  1950 - Flores Indígenas. MF 275/284. Série completa, nova, com charneira, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 120.00

10.00

3421  1941/42 - Padrões, com sobretaxa. Lote composto por duas quadras, com goma original 
sem charneira: MF314, 8 avos s/ 40 avos violeta, canto de folha, com alguns leves pontos 
de óxido + MF315, 8 avos s/ 50 avos castanho oliva, com ligeiras irregularidades na goma. 
Valor de catálogo € 120.00.

20.00

3422 * 1950/51 - Motivos locais. Nova cores + Ano Santo. Sobrescrito circulado por via aérea de 
Macau (04.05.51) para o Canadá, com selos de 2 avos, MF342, par de 10 avos, MF345 e par 
de 50 avos, MF350. B.

15.00

3423 * 1951 - Vultos do Oriente. MF359, 10 avos. Quadra em sobrescrito circulado da Taipa 
(10.11.54) para Macau (10.11.54). Carimbo oval batido a preto “C.T.T / TAIPA”.

20.00

3424 IMP 1956 - Carta Geográfica de Macau. MF386, 1 avo. Par em impresso circulado em Macau 
(09.06.65). B e R.

10.00

3425 FDC 1956 - Carta Geográfica de Macau. Sobrescrito circulado de Macau (10.05.56) para Inham-
bane (22.06.56) e reexpedido para Nampula (13.07.56) com selos de 1 avo, 3 avos, 5 avos e 
30 avos, MF386/388 e 390, obliterado com carimbo comemorativo da emissão.

15.00

3426 * 1956 - Carta Geográfica de Macau. Sobrescrito circulado registado de Macau (31.05.63) para os EUA 
(03.06.63) com selos de 1 avo, 3 avos, 5 avos, 10 avos, 30 avos, 40 avos e 90 avos, MF 386/392.

12.00

3427 * 1956 – Carta Geográfica de Macau. Sobrescrito circulado, por via aérea, registado de Macau 
(14.08.64) para Queluz (18.08.64) com trânsito por Lisboa (17.08.64) com selos de 10 avos 
e 90 avos, MF386, 392.

10.00

3428 * 1956/67 – Carta Geográfica de Macau + Uniformes do Exército + Centenário do Clube Naval 
Militar * 40.º Aniversário da Revolução Nacional. Sobrescrito circulado registado de Macau 
(15.04.67) para Hong Kong (16.04.67) com selos MF388, 406, 407, 408 e 415.. B.

15.00

3429 * 1962 - Modalidades desportivas. Sobrescrito circulado registado de Macau (31.05.63) para 
os EUA (03.06.63) com selos de 10 avos, 16 avos, 20 avos, 50 avos e 1,20P, MF397/401.

10.00

3430 * 1960/62 - Modalidades desportivas + Correio aéreo * Vistas de Macau. Sobrescrito circulado 
registado de Macau (14.07.75) para a Califórnia / EUA (21.07.75) com selo de 1,20P MF401 
e selos do correio aéreo de 50avos e 3P, MF CA16 e 18. MB.

10.00

3431 * 1969 - Modalidades desportivas + Centenário da Fundação da Misericórdia de Macau + 20.º Jo-
gos Olímpicos + Centenário Teatro de D. Pedro V + Centenário do Hospital Central de Macau + 
Ponte Macau-Taipa + 1.º Aniversário 25 Abril. Sobrescrito circulado registado de Macau (21.01.76) 
para o Canadá (28.01.76) com selos MF401, 419, 423, 429, 431, 434, 435/436, 438/439.

10.00

3432 * 1969/1979 - Correio aéreo * Vistas de Macau, com sobretaxa + Selos do Correio Ordinário com 
sobretaxa + 4.º Centenário da Misericórdia de Macau. Sobrescrito circulado de Macau (26.12.79) 
para a Suíça com selos de 50 avos MF423, 2,00P s/ 2,20P, MF448 + 70 avos s/ 76 avos, MF CA21.

12.00

3433 * 1960/74 - Centenário do Hospital Central de Macau + Correio aéreo * Vistas de Macau. So-
brescrito circulado registado de Macau (03.12.84) para Sintra (07.12.84) com série completa, 
MF 433/434 e selo do correio aéreo de 10P, MF CA20. B.

10.00

3434 FM 1986 – Fortalezas de Macau. MF FM2. Folha miniatura completa com goma original sem 
charneira, com alguns pontos de óxido e pequeno vinco. Valor de catálogo € 420.00.

40.00



256

3435 FM 1993 – Deuses da Mitologia Chinesa * 2.º grupo. MF FM11. Folha completa, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 75.00.

20.00

3436 FM 1994 – Macau visto por George Chinnery. MF FM14. Folha miniatura completa com 16 selos, novo, 
com goma original sem charneira e boa cor + Bloco novo, MF BLC25. Valor de catálogo € 57.00.

10.00

3437 Q 1936 - Correio aéreo * Padrões com sobretaxa. Sobrescrito circulado de Macau (28.04.37) 
para Hong Kong (28.04.37) em sobrescrito comemorativo do 1.º voo Macau /EUA, com ca-
rimbo comemorativo do evento a violeta, com selos de 3 avos, 5 avos s/ 6 avos, 7 avos, 8 
avos e 15 avos, MF CA 2/6.

12.00

3438 8 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. MF CA7, 9/15. Série incompleta usada, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 32.35.

5.00

3439 8 1904 - Porteado. Emissão regular. MF POR10a, 50 avos amarelo ocre. Quadra usada, sem 
reparações, com um canto curto no 1.º selo. Valor de catálogo € 124.00.

15.00

3440  1951 — Porteado. Vinheta tipo “Dragão”, com sobretaxa. Lote de dois blocos de 10 selos 
cada (5x2), das taxas de 1avo amarelo e 2 avos verde, MF POR51/52, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 30,00.

4.00

3441  1976/81 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias, com sobretaxa. MF IP25, 20 
avos s/ 3P, preto s/ rosa castanho, papel liso. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem 
reparações e com denteado irregular, normal nestes selos.

20.00

     Moçambique de Distritos Postais
3442  1876 – Coroa. MF3, 20 reis, bistre, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Bloco com 20 selos novos, 

com goma original sem charneira, sem reparações, com leve óxido afetando numa margem 
e 3 selos. Valor de catálogo € 80.00++.

20.00

3443  1906 – D. Carlos I, tio Diogo Neto. MF 29/40. Série completa, nova, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 104.00.

20.00

3444  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga do 7.º Centenário do Nascimento de S. António. 
MF47, 100 reis, castanho-amarelo, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 
28 selos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, impressão 14/14, com a 
metade direita acentuadamente deslocada.

40.00

3445  1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 53/67. Série completa, nova, com goma original 
e charneira, sem reparações, com aflorações de óxido nos elos de 300 e 500 reis. Valor de 
catálogo € 125.00.

25.00

3446 * 1914/22 – Ceres + Ceres. Novas cores. Sobrescrito circulado registado de Lourenço Mar-
ques (29.11.30) para o Porto (21.12.30) com selos de 10c, tijolo, papel liso, denteado 12x11 
½, MF162b + 1E, carmim-rosa, papel liso, denteado 12x11 ½, MF245.

12.00

3447 8 1930/51 – Vitórias de Mousinho de Albuquerque + Segunda Viagem Presidencial às Colónias 
+ Nossa Senhora de Fátima + Peixes de Moçambique. MF 263/269 + MF 308/311 + MF 
344/347 + MF 356/379. As quatro séries usadas, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 324.00.

30.00

3448 * 1933 – Lusíadas. MF272, 10c violeta, papel pontinhado com filigrana Cruz de Cristo. Dois 
pares de selos em sobrescrito circulado aberto de Lourenço Marques (17.12.36) para Chica-
go / USA, perfazendo o porte de 40c para pagar: 35c pelo primeiro porte de impressos com 
peso até 50g e 5c de excesso de porte. Tabela aprovada pelo Decreto n.º 25342 de 16.05.35.

20.00

3449 DOC 1933 – Lusíadas. Modelo 220 de encomendas postal remetida de Johannesburg para Tete (14.03.36) 
com selos no verso de 10c, 10c, 1E, 2E (8) e 5$00 (10), MF272, 276, 283, 285 e 286. B e R

12.00

3450 * 1933 – Lusíadas. Sobrescrito circulado de Quelimane (10.06.35) para Detroit / EUA com 
selos de 15c e dois selos de 80c, MF273 e 281, para pagar o porte simples de uma carta 
remetida para os EUA com peso até 20g.

6.00

3451 * 1938 – Império Colonial Português. Sobrescrito de grande dimensão circulado registado da 
Beira para Cape Town, com selo de 20c, MF293 e selo de 2$00, MF303, MF303.

6.00

3452 * 1938 – Império Colonial Português. Sobrescrito circulado por cia aérea de Moma (02.04.43) para a 
Beira (05.04.43) com trânsito por Lourenço Marques (02.04.43), com selos de 40c e 80c, MF296 e 300.

12.00

3453 PI 1938 – Império Colonial Português. MF301, 1$00, vermelho, em inteiro postal sul-africano de 
1d, com selo adicional, utilizado como postal ilustrado, circulado da Beira (26.09.46) para os 
EUA, para pagar o porte de um bilhete-postal simples de Moçambique para os EUA.

8.00

3454 * 1938 – Império Colonial Português. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques para São 
Francisco / EUA, com selos de 2E, MF303 e 10E, MF305. 

8.00

3455 * 1938 – Império Colonial Português. Sobrescrito circulado por cia aérea de Lourenço Marques 
(07.07.45) para Lisboa (04.09.45) com trânsito pelo Cairo onde foi censurado, com selos de 
20c (2), 30c (2) e 2E, MF293, 294 e 303.

12.00

3456 * 1938/46 – Império Colonial Português + 4.º Centenário de Lourenço Marques. Sobrescrito 
circulado de Lourenço Marques (03.04.45) para Detroit / EUA com selo de 10$00, MF305 e 
selo de 1$75, MF314. Sobrescrito censurado na África do Sul.

12.00

3457 * 1938 – Império Colonial Português. Sobrescrito circulado por via aérea de Lourenço Mar-
ques (31.07.45) para Nova York / EUA com selos de 1$75, azul, MF302 + 10E, azul-violeta, 
MF305. Censurado na África do Sul.

10.00
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3458 * 1944/46 – 4.º Centenário de Lourenço Marques. MF314, 1$75, azul, em sobrescrito circulado 
de Lourenço Marques (30.10.45) para Uster / Suíça, para pagar o porte simples de uma carta 
de Moçambique para a Suíça, com peso até 20g.

6.00

3459 * 1948/49 – Vistas de Moçambique. Sobrescrito circulado por via aérea de Lourenço Marques 
(04.10.49) para Ratingen / Alemanha com selos de 3$00, 5$00 e 10$00, MF338, 340 e 341. 

15.00

3460 * 1953 – Borboletas de Moçambique. Sobrescrito circulado registado, por via aérea, de Lou-
renço Marques (20.06.55) para Londres / Inglaterra com selos de 3$00 e 10$00, MF400 e 
406. Exemplar sem defeitos nem reparações.

8.00

3461 8 1954 – Mapa de Moçambique. MF414, $50, policromo. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com perfuração numérica “6656”.

6.00

3462  1971 – Mineralogia, Geologia e Paleontologia. MF524, 3$00. Exemplar novo, com goma ori-
ginal sem charneira, em violeta-escuro. Acompanha selo normal para comparação.

5.00

3463 /8 1947 – Correio Aéreo. Avião, com legenda “Taxe perçue”. MF CA 16/23. Lote composto por 
duas séries completas, uma delas nova, com dois selos com ligeiros pontos de óxido, com 
goma original e charneira e outra em estado de usado sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 360.00.

35.00

3464 8 1947 – Correio aéreo. Avião, com legenda “Taxe perçue”. MF CA 16/23. Série completa usa-
da. Valor de catálogo € 145.00.

15.00

3465 8 1904 – Porteado. Emissão Regular. Lote com 7 selos usados de 30 reis, 60 reis, 100 reis, 130 
reis (2), 200 reis e 500 reis, MF POR4, 6/10, com alguns defeitos (pontos de óxido e dentes 
curtos), tidos com CLANDESTINOS.

10.00

3466 PI 1914/16 — Ceres + Taxa de Guerra. Postal ilustrado circulado de L. Marques (30.08.16) para 
Lisboa, com selo de 1c, verde, papel pontinhado, denteado 15x14, com defeito no denteado, 
MF155 e do imposto postal de 1c CE IP1.

8.00

3467  1918 – Imposto Postal. Taxa de Guerra. Cercadura com fundo cheio. MF IP3, 1c, verde-
-escuro, papel pontinhado, denteado 11. Exemplar novo, com goma original sem charneira, 
sem reparações, com dois leves pontos de óxido no verso e boa cor, com o DENTEADO 
DESLOCADO. Não catalogado.

8.00

3468  1926 – Imposto Postal e Telegráfico. Selo de Porte Franco com sobretaxa. MF IP9, $50, ama-
relo e preto (sobrecarga vermelha), papel liso, denteado 11 ½. Exemplar novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, boa cor e SOBRECARGA  DESLOCADA.

8.00

3469  Inhambane. 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. MF 32/46. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem reparações, 
com postos de óxido no selo de 20 reis. Valor de catálogo € 31.00.

10.00

3470  Inhambane. 1917 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente. MF 89/101. Série completa, nova, sem goma, com três selos com ligeiras man-
chas. Valor de catálogo € 165.00.

20.00

3471  Lourenço Marques. 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga 
“CENTENARIO DE S. ANTONIO”, tipografada localmente. MF16, 20 reis, rosa, papel porce-
lana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 44.00.

5.00

3472 * Lourenço Marques. 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Sobrescrito circulado de Louren-
ço Marques (10.06.99) para a Beira (16.06.99) com selos de 5 reis, laranja e 20 reis, violeta, 
MF33 e 36, para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g..

10.00

3473  Lourenço Marques. 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF37c, 25 reis, verde, papel 
pontinhado leve, denteado 13 ½. Exemplar novo, bordo de folha, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

6.00

3474 8 Lourenço Marques. 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF71, 50 reis, castanho, papel leve-
mente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com denteado irregu-
lar, perfurado com “U – C / Co”. R.

10.00

3475 * Lourenço Marques. 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF75, 130 reis, 
castanho s/ amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado de Lou-
renço Marques (18.02.04) para Amesterdão (13.03.04) para pagar o segundo porte de uma carta de 
Moçambique para a Holanda, com peso entre 16 e 30g. Selos com vestígios de óxido no denteado.

18.00

3476 8 Companhia de Moçambique. 1902/1904 – Elefantes. Novos valores. Lote com dois selos: MF44, 65 
reis, azul + MF46, 130 reis, verde s/ rosa. Exemplares usados, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, obliterados com carimbo circular datado tipo 1880 de “ALCANTARA – LISBOA”.

10.00

3477  Companhia de Moçambique. 1916 – Elefantes, com REPUBLICA da Casa da Moeda, com 
sobretaxa. MF98, 5c s/ 50 reis, castanho. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, NÃO DENTEADO.

5.00

3478 * Companhia de Moçambique. 1937 – Motivos diversos. Sobrescrito circulado da Beira 
(02.05.38) para Londres / Inglaterra, com selos de 10c, 15c, 20c, 30c, 40c e 60c, MF 174/178 
e181 para pagar o primeiro porte (1$75) de uma carta da Companhia de Moçambique para 
Londres, com peso até 20g.

18.00

3479 * Companhia de Moçambique. 1937 – Motivos diversos * 3.º Centenário da Restauração de 
Portugal. Sobrescrito circulado registado da Beira (20.01.41) para Lisboa (19.03.41) com 
selos de 15c, 30c (3) e 50c, MF175, 177 e 200.

10.00
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3480 * Companhia de Moçambique. 1940 – 8.º Centenário da Fundação da Nacionalidade. MF198, 
1$75, azul, papel porcelana, denteado 12, em sobrescrito circulado da Beira (06.11.41) para 
Nova York, com trânsito por Lourenço Marques (14.11.41), para pagar o primeiro porte (1$75) 
de uma carta da Companhia de Moçambique para os EUA com peso até 20g.

10.00

3481  Companhia do Niassa. 1901 – D. Carlos I. Girafa e Camelo. MF 27/39. Série completa, nova, com 
goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 73.00.

18.00

3482  Companhia do Niassa. 1921 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Londres. MF 
94/105. Série completa, nova, com goma original e leve sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

3483 8 Quionga. 1916 – Selos de D. Carlos I, tipo Mouchon de Lourenço Marques, com sobretaxa. MF 
1/4. Série completa, usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 72.00.

18.00

3484 8 Tete. 1914 – Ceres. MF28/29, 1 ½ c, castanho e 2c, carmim. Ambos em papel porcelana, 
denteado 15x14, usados, sem defeitos nem reparações, obliterados com carimbo adminis-
trativo batido a preto.

5.00

     S. Tomé e Príncipe
3485  1870/77 – Coroa. MF4a, carmim-rosa, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Quadra, canto su-

perior esquerdo de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 44.00.

15.00

3486  1887 — D. Luís I. Fita direita. MF15, 5 reis preto, denteado 13 ½. Folha completa com 28 selos, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo.

25.00

3487 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF27, 2 ½ s/ 5 reis, 
preto, papel porcelana, denteado 13 ½, sobretaxa tipo (1) a verde. Exemplar usado, sem 
reparações, com a “cabeça parcialmente aberta”, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

3488 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF29, 2 ½ reis s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa tipo (1) a preto. Exemplar usado, com um canto curto e pequeno 
adelgaçamento. Valor de catálogo €110.00.

10.00

3489 PI 1911/14 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda + D. 
Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA”, da Casa da Moeda + Ceres. Postal ilustrado circulado 
de S. Tomé (18.11.22) para a Hungria, com par de selos de 100 reis, azul, MF104 + selo de 10 
reis, verde, MF113 + par de selos de 1 ½ c, castanho, papel porcelana, denteado 15x14, MF202.

24.00

3490  1914/26 – Ceres. MF200a, ½ c preto, denteado 12x11 ½, papel liso + MF271, 50c, violeta, 
ambos com variedade de cliché MM XXXV.

6.00

3491 PI 1914/22 – Ceres. Postal ilustrado circulado de D. Tomé (18.05.26) para o Porto, com selos 
de 20c, verde, papel liso, denteado 12x11 ½, MF210b + selo de 30c, verde-oliva, papel liso, 
denteado 12x11 ½, MF254.

10.00

3492 / 1938 – Império Colonial Português. Legenda S. TOMÉ. MF 298/315. Série completa com 
goma original e sinal de charneira em alguns selos. Valor de catálogo € 200.00.

30.00

3493  1938 – Primeira Viagem Presidencial ao Ultramar. MF 316/318. Série completa com goma 
original e charneira. Valor de catálogo € 120.00.

15.00

3494 8 1938/50 – Primeira Viagem Presidencial às Colónias + Frutos de S. Tomé e Príncipe + Nossa 
Senhora de Fátima + 75.º Aniversário da UPU + Ano Santo. MF 316/318 + MF337/346 + MF 
347 + MF348 + MF349/350. Cinco séries completas, usadas, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 231.00.

25.00

     Timor

3495 / 1923 – Ceres. Novos valores. MF 192/203. Série completa, nova, com selos sem goma e 
com goma e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 240.00.

20.00

3496 8 1938 – Império Colonial Português. MF 227/243. Série completa, usada, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 95.00.

25.00

3497 8 1946 – Império Colonial Português de Moçambique, com sobretaxa. MF 244/249. Série com-
pleta, usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 45.00.

12.00

3498 8 1947 – Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”. Lote com 7 selos: 5 avos, 
8 avos, 10 avos, 12 avos, 15 avos, 20 avos e 40 avos, MF 254/260. Valor de catálogo € 101.00.

10.00

3499 * 1960/61 – Carta Geográfica de Timor, com sobretaxa + Arte Indígena. Sobrescrito circulado 
por via aérea de Dili (25.08.64) para Amesterdão com selos de 2$00 s/ 40 avos, MF311 + 
selo de 5$00, MF324. MB.

12.00

3500  1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 72.00.

15.00

3501  1946 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. Selos de Moçambique com sobretaxa, 
tipografados em Lourenço Marques. MF CA 10/14. Série completa, nova, com goma original 
e muito leve charneira, quase não se notando, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 70.00.

15.00

3502 8 1946 – Correio Aéreo. Império Colonial Português de Moçambique, com sobretaxa. MF CA 10/14. 
Série completa, usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 40.00.

12.00
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3503 PI Timor. Incoming mail. Postal ilustrado circulado de Singapura (12.10.22) para Dili (31.10.22). 10.00

MARCOFILIA

3504 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13b, 25 
reis, rosa-carmim, papel liso, tipo V, com três margens de luxo e uma normal, obliterado com 
carimbo batido a preto/sépia “7 – ALHANDRA”.

15.00

3505 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, papel liso, médio. 
Lote com 4 selos, 3 com margens maioritariamente de luxo e um com margens curtas, dois 
do tipo I e dois do tipo II, obliterados com carimbos batidos a preto “52” tipo 5.8.5 + 208 tipo 
20 barras + “1” tipo 4.7.4 + “1” tipo 6.8.6.

25.00

3506 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Lote com 14 selos de 25 reis, carmim-rosa, das emissões de 
D. Pedro V, cabelos anelados e D. Luís I e D. Luís I, fita curva, obliterados com carimbos, tipo 4.3.4 
e 3.5.3, batidos a preto: 56 (3 diferentes), 70, 77 (3 diferentes), 17, 18, 26, 61, 70 e 87.

8.00

3507 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Lote com 14 selos de 25 reis, carmim-rosa, das emissões 
de D. Pedro V, cabelos anelados e D. Luís I e D. Luís I, fita curva, obliterados com carimbos, tipo 
4.3.4 e 3.5.3, batidos a preto: 86, 103, 108, 111, 112, 121, 123, 136, 137, 140, 159, 166 e 176.

8.00

3508 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Lote com 14 selos de 25 reis, carmim-rosa, das emis-
sões de D. Pedro V, cabelos anelados e D. Luís I, MF13 e 16, obliterados com carimbos, tipo 
4.3.4, batidos a preto: 163, 169, 170, 189, 204, 206, 213, 216, 218, 219, 220 e 222. 

8.00

3509 Lote Carimbos numéricos da 1.ª reforma e ferroviário. 1867/70 – D. Luís I. Fita direita, denteados. 
Lote com 4 selos de 25 reis, carmim-rosa, MF30, obliterados com carimbos batidos a preto: 
“6 – ALENQUER”, tipo 3.5.3 + “12 – AZAMBUJA”, tipo 4.3.4, “14 – BARREIRO”, tipo 4.3.4 e 
“1” utilizado nas ambulâncias postais Lisboa-Porto e Lisboa-Badajoz.

20.00

3510 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul. Lote com 3 selos 
com margens normais a curtas, obliterados com carimbos batidos a preto, tipo 20 barras “77 
– COIMBRA”, “87 – FIGUEIRA DA FOZ”, tipo 6.8.6 e “169 – NIZA”.

10.00

3511 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 reis, azul, papel liso, médio, 
tipo II, com margens muito curtas não afetando o quadro, obliterado com carimbo batido a 
preto “6 - ALENQUER” tipo 6.8.6.

12.00

3512 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 reis, azul, papel liso, médio, 
tipo II, com margens muito curtas afetando ligeiramente o quadro, obliterado com carimbo 
batido a preto “19 - CARTAXO”, tipo 6.8.6.

15.00

3513 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/64 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis car-
mim rosa + D. Luís I, MF16, 25 reis, carmim-rosa, com margens de luxo a curtas, obliterados com 
carimbos batidos a preto “53 - AMARENTE”, tipo 3.5.3, e “55 – BEMPOSTA”, tipo 4.3.4.

15.00

3514 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/64 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis 
carmim rosa + D. Luís I, MF16, 25 reis, carmim-rosa (com pequenos defeitos), com margens 
de luxo, obliterados com carimbos batidos a preto “61 - GUIMARÃES”, tipo 3.5.3 com dife-
rentes formatos noas algarismos.

12.00

3515 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul, papel liso, médio, 
tipo II, com margens de luxo, obliterado com carimbo batido a preto “65 – MONDIM DE BAS-
TO”, tipo 5.10.5. Exemplar com defeito e número retocado.

15.00

3516 Lote Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim. Lote 
composto por 4 selos isolados e um par, obliterados com carimbos bem batidos a preto “1 – LIS-
BOA”, dois tipos diferentes, “37 – SETÚBAL”, tipo 3.2.3, “129 – VISEU” (par) e “50 – BRAGA”.

12.00

3517 Lote Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Lote com 10 selos de 25 reis, carmim-rosa do tipo D. 
Pedro V, cabelos anelados, alguns com boas margens, obliterados com carimbos batidos a 
preto n.º “68, 70, 77, 107, 165, 186, 192, 61, 121 e 197.

10.00

3518 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 reis, azul, papel liso, médio, 
tipo II, com margens muito curtas não afetando o quadro, obliterado com carimbo batido a 
preto “70 - PENAFIEL”, tipo 20 barras.

15.00

3519 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis 
carmim rosa, tipo III, com duas margens de luxo e duas curtas, obliterado com carimbo batido 
a preto “95 - POMBAL”, tipo 6.8.6. B.

15.00

3520 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis, azul, papel 
liso, médio, tipo I (pérolas afastadas), com três margens curtas e uma de luxo, obliterado com ca-
rimbo numérico batido a preto “208 – FARO”, tipo 3.5.3. Exemplar sem defeitos nem reparações.

12.00

3521 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. Lote com 3 selos com carimbos batidos a preto “208 – 
FARO” todos diferentes, tipos 20 barras, 4.3.4 e 3.5.3.

10.00

3522 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 reis, azul, papel liso, médio, 
tipo II, com margens muito curtas não afetando o quadro, obliterado com carimbo batido a 
preto “217 - TAVIRA”, tipo 5.10.5.

12.00

3523 FRG Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim. 
Lote composto por dois fragmentos, cada um deles com um selo isolado, obliterados com 
carimbos bem batidos a preto “136 – GOUVEIA” e “102 – POMBAL”.

10.00
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3524 * Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40, 25 reis, carmim-
-rosa, papel liso, denteado 12 ¾ em carta circulada da Covilhã para o Porto (11.11.71), obli-
terado com carimbo batido a preto “170” e nominativo “COVILHÃ”.

6.00

3525 FRG Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim. 
Fragmento de carta com dois selos, obliterados com carimbos bem batidos a preto “170 – 
COVILHÃ” e nominativo a preto “COVILHÃ”.

8.00

3526 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e va-
lores. MF141, 25 reis, carmim. Lote com três selos usados, um deles com ligeiros defeitos no 
denteado obliterados com carimbos batidos a preto “191 – BEJA”, “196 – CUBA” e “204 – SERPA”.

8.00

3527 * Carimbos nominativos. Sobrescrito circulado de Cinfães para Évora com trânsito pelo Porto 
(27.01.68), aparentemente sem selo e com possível porteado de “50 reis” manuscrito a preto, 
obliterado com carimbo batido a preto “SINFÃES”.

15.00

3528 Lote Carimbos nominativos. Lote com 3 cartas, das quais duas com selos arrancados e com 
marcas nominativas batidas a preto de “OLIVEIRA DE FRADES” (datada de 05.03.64) e 
“CARREGADO” (datada de 25.04.69), não referenciada por Vaz Pereira e Gordon + carta do 
período pré-adesivo do Porto (10.08.52) para Guimarães.

5.00

3529 * Carimbos nominativos e numéricos da 1.ª reforma. 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 reis, car-
mim-rosa, papel liso, tipo VI. Exemplar com margens de luxo em carta circulada de Setúbal 
(30.06.64) para Lisboa (03.07.64), com carimbos batidos a preto “42” tipo 4.3.4 e “SETUBAL”. R.

12.00

3530 * Carimbos nominativos e numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40, 25 
reis, carmim, denteado 13 ½, papel liso, em sobrescrito circulado de Castelo Branco para  
Lisboa (21.11.79), com carimbos batidos a preto “166” e “CASTELLO BRANCO”.

12.00

3531 * Carimbos nominativos e numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40, 25 
reis, carmim, denteado 12 ¾, papel liso, em carta circulada de Tomar (04.03.74) para Lisboa, 
com carimbos batidos a preto “187” e “THOMAR”. R.

12.00

3532 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel 
liso, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “AVEIRO”. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. B.

10.00

3533 8 Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF63, 25 reis, violeta-
-azul, papel porcelana, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “GOLEGAN”. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

3534 FRG Carimbos nominativos. 1879 – D. Luís I, fita direita. Fragmento de sobrescrito inteiro de 25 
reis, azul sobre papel camurça, obliterado com carimbo batido a preto “POIARES”.

5.00

3535 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com denteado irregular (dois cantos cur-
tos), com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “MIRANDELLA”.

20.00

3536 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, 
denteado 12 ½, obliterado com carimbo batido a preto “C. PAIVA”. Exemplar reparações e 
com um canto curto, com boa cor. B.

5.00

3537 8 Carimbos nominativos. Lote com dois selos de 25 reis, carmim-rosa, papel liso, em denteado 
13 ½, da emissão de D. Luís I, fita direita, MF40, obliterados com carimbos batidos a preto 
“MIRANDELLA” e “LUMIAR”. Selos com pequenos defeitos.

15.00

3538 8 Carimbos nominativos. 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF49a, 10 reis, verde, 
papel liso, médio, denteado 12 ¾, tipo II. Exemplar usado, sem reparações, com pequeno corte 
no bordo esquerdo, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “AVEIRO”.

10.00

3539 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF54a, 25 reis, violeta-vermelho, papel 
liso, denteado 13 ½, obliterado com carimbo batido a preto/sépia “LEIRIA”. Exemplar sem 
reparações com um canto curto e boa cor.

12.00

3540 8 Carimbos nominativos. 1880/81 D. Luís I. De perfil. MF54, 25 reis cinzento e cinzento ver-
melho, papel liso, denteado 12 ¾. Lote com três selos obliterados com carimbos a preto 
“ALCOBAÇA”, “GOLEGAN” e “MEALHADA”. Selos com ligeiro óxido.

15.00

3541 8 Carimbos nominativo. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57d, 25 reis, castanho-vermelho, 
papel liso, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “FERREIRA DO ZEZERE”. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

3542 8 Carimbos nominativo. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57d, 25 reis, castanho-vermelho, pa-
pel liso, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “OLIVEIRA DO / HOSPITAL”. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

3543 8 Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF63, 25 reis, violeta-
-azul, papel porcelana, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “POVOA DE 
VARZIM”. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

5.00

3544 8 Carimbos nominativo. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57c, 25 reis, castanho-vermelho, 
papel liso, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “POVOA DE / SANTA IRIA”. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

6.00

3545 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF54, 25 reis, lilás-vermelho, papel liso, 
denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto/sépia “MANGUALDE”. Exemplar sem 
defeitos nem reparações e boa cor.

12.00
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3546 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF54a, 25 reis, violeta-vermelho, papel 
liso, denteado 13 ½, obliterado com carimbo batido a preto/sépia “LOUZÃ”. Exemplar sem 
reparações com um canto curto e boa cor.

12.00

3547 8 Carimbos nominativo. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57e, 25 reis, castanho-vermelho, 
papel liso, denteado 13 ½, obliterado com carimbo batido a preto “THOMAR”. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor.

8.00

3548 8 Carimbos nominativo. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57d, 25 reis, castanho-vermelho, 
papel liso, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “SERTÃ”. Exemplar sem 
reparações com leve óxido e com boa cor.

12.00

3549 8 Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I. De frente. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES”. MF54, 20 reis, rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo 
batido a preto “LAGES”. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

6.00

3550 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES”. MF49a, 25 reis, castanho, papel liso, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo 
batido a preto “ALAGÔA”. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

12.00

3551 8 Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I. De frente. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES”. MF53, 10 reis, verde, papel porcelana, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo 
batido a preto “AGUA DE PAU”. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

3552 8 Carimbos nominativo. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57d, 25 reis, castanho-vermelho, 
papel liso, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “V.A DO CONDE”. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

3553 Lote Carimbos nominativos. Lote com 9 selos de diversas emissões desde Jornaes a D. Luís I, de 
frente, obliterados com carimbos batidos a preto “TAVIRA”, “SILVES”, “SERTÃ”, “PONTE / DA 
/ BARCA”, “PORTALEGRE”, “PONTE DE SÔR”, “POMBAL” e “PENICHE”.

20.00

3554 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. Lote com dois selos, com ligeiros defei-
tos no denteado, obliterados com carimbos batidos a preto: MF52, 5 reis, papel liso, denteado 
12 ¾ com “MATOSINHOS” + MF54a, 25 reis, papel liso, denteado 13 ½ com “MIRANDELLA”.

12.00

3555 8 Carimbos nominativos. 1882/83 — D. Luís I. De frente. MF57, 25 reis castanho, denteado 
12 ¾, papel liso. Lote com 3 selos obliterados com carimbos batidos a preto de “CANEÇAS”, 
“GOUVÊA” e “MESSEJANA”. Selos com pequenos defeitos.

15.00

3556 8 Carimbos nominativos. Quatro selos de 5 e 25 reis da emissão de D. Luís I, de frente, MF60 
e 63, obliterados com carimbos batidos a preto “ALIJÓ”, “MARCO DE CANAVEZES”, “FRON-
TEIRA” e “PONTE DE SOR”.

8.00

3557 8 Carimbos nominativos. Quatro selos de 25 reis de D. Luís I, de frente, MF57, obliterados com 
carimbos batidos a preto “ALIJÓ”, “CASTRO DAIRE”, “MOURA” e “MONDIM”.

10.00

3558 8 Carimbos nominativos. 1882/83 — D. Luís I. De frente. MF57, 25 reis castanho, denteado 12 
¾, papel liso. Lote com 3 selos obliterados com carimbos batidos a preto de “NAZARETH” e 
“SERTÃ” e a violeta “NAZARETH”.

15.00

3559 8 Carimbos nominativos. 1884/87 — D. Luís I, de frente, novos valores. MF63, 25 reis violeta 
azul, papel porcelana, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “VIDAGO”. 
Raridade Gordon 60.

20.00

3560 8 Carimbos nominativos. 1882/83 — D. Luís I. De frente. MF57e, 25 reis castanho, denteado 
13 ½, papel liso. Lote com 3 selos obliterados com carimbos batidos a preto de “OLHÃO”, 
“POIARES” e “PORTALEGRE”.

10.00

3561 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I. De frente. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES”, tipo D. MF49, 25 reis, castanho, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem 
reparações, com defeito no canto inferior direito, obliterado com carimbo batido a preto “TOPO”.

12.00

3562 8 Carimbos nominativos. 1880/81 D. Luís I. De perfil. Mf53a, 25 reis azul cinzento, papel liso, 
denteado 13 ½. Lote com dois selos obliterados com carimbos a preto “AVEIRO” e “LOUZA-
DA”. Selos com ligeiros defeitos.

16.00

3563 8 Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I. De frente. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES”. MF52, 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido 
a preto “LAGES”. Exemplar sem reparações com ligeiros defeitos na porcelana, com boa cor.

5.00

3564 Lote Carimbos nominativos. Lote composto por 3 selos, MF56, 5 reis, obliterado com carimbo batido a 
violeta “CORREIO / DE / ANCEDE” + selos MF57, 25 reis, castanho e MF141, 25 reis carmim, obli-
terados com carimbos batidos a preto “OLIVAES” e “MUSTEIRÓ”. Selos com pequenos defeitos.

12.00

3565 8 Carimbos nominativos. 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF134, 80 reis, lilás-claro, 
papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “VIANNA 
/ DO / CASTELLO”. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

3566 8 Carimbos nominativos. 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF144, 75 reis, castanho s/ 
amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo batido a preto 
“TAVIRA”. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

18.00

3567 8 Carimbos nominativos. 1910 — D. Manuel II. MF161, 25 reis castanho. Obliterado com ca-
rimbo batido a preto “FIGUEIRINHA”.

10.00
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3568 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita + Jornaes. Lote com dois selos: MF40, 
25 reis, carmim com carimbo batido a preto “MIRANDELLA” e MF48, 2 ½ reis, com carimbo 
batido a preto “POVOA DE VARZIM”.

12.00

3569 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39e, 20 reis, bistre-claro, papel 
liso, denteado 13 ½, tipo II. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa e rele-
vo, obliterado com carimbo batido a preto “REZENDE”.

12.00

3570 8 Carimbos nominativos. 1871/76 – D. Luís I, fita direita. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES”, tipo C. MF19g, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, obliterado com 
carimbo batido a preto “CALHETA”. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

12.00

3571 8 Carimbos de dupla oval. Lote com 6 selos de 25 reis, carmim-rosa da emissão de D. Luís I, 
fita direita, a maioria com alguns defeitos, obliterados com carimbos batidos a preto: “LIS-
BOA / 3.ª SECÇÃO”, “CORREIO / CALDAS DA RAINHAS” (2), “CORREIO / DO CARTAXO”, 
“CORREIO / DE MONTEMOR-O-NOVO” e “CORREIO / DO SEIXAL”.

5.00

3572 Lote Carimbos de dupla oval. Lote composto por par de selos de 2 ½ reis, tipo Jornais, MF48 com 
carimbo “CORREIO / DE OEIRAS” + fragmento com selo de 25 reis, D. Luís I, de frente, 
MF57 com carimbo “CORREIO / DE MAFRA” e selo de 25 reis, verde, da emissão D. Carlos 
I, tipo Mouchon, MF131, com carimbo “CORREIO / CRATO”. Todos batidos a preto.

15.00

3573 8 Carimbos de dupla oval. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel 
liso, denteado 13 ½. Exemplar usado sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo batido a preto “CORREIO / DO CARTAXO”.

20.00

3574 8 Carimbos de dupla oval. 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF49, 10 reis, verde-
-amarelo, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com um canto curto, 
boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “CORREIO / DE CASCAES”.

20.00

3575 Lote Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com 18 selos de 2 ½ reis, tipo JORNAES, 
MF48, obliterados com diferentes carimbos batidos a preto. 

10.00

3576 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com dois selos de 50 reis MF58 + selo de 25 
reis, MF57, obliterados com carimbos batidos a preto “MOGADOURO”, “VARZEA DE GOES” 
e “LISBOA / EST. N.E E LESTE”.

12.00

3577 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Lote com dois 
selos de 5 reis, laranja, MF128 e 75 reis, carmim-rosa, MF133, obliterados respetivamente 
com carimbos batidos a preto “VIEIRA” e “ALDEGALLEGA”.

8.00

3578 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF141, 
25 reis, carmim. Exemplar, sem reparações, com pequeno adelgaçamento no canto inferior 
direito, obliterado com carimbo batido a preto “AMOREIRA”. B e R.

15.00

3579 Lote Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com seis fragmentos e 5 selos isolados, das emissões 
desde D. Luís I de frente a D. Carlos Mouchon, obliterados com carimbos batidos a preto “VILLA 
NOVA / DE TAZEM”, “ESPINHO”, “MANTEIGAS”, “ESTREMOZ”, “PAIÃO”, “ALDEIA NOVA / DE S. 
BENTO”, “MANGUALDE”, “MEDA”, “ARCOS”, “CORREIO DE LISBOS (oval)” e “ARGANIL”

10.00

3580 Lote Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote composto por três selos isolados e dez selos 
sobre fragmentos, das emissões de D. Carlos I Mouchon e D. Manuel II, obliterados com 
carimbos batidos a preto de: PINHEL, REDONDO, S.TA COMBADÃO, MERTOLA, SOURE, 
SILVES, LOULÉ, LOURINHÃ, NAZARETH, S. BRAZ D’ALPORTEL, OLHÃO, MONTEMOR 
O NOVO e MOURA.

12.00

3581 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF141, 
25 reis, carmim. Dois exemplares, sem defeitos nem reparações, obliterados com carimbo 
batido a preto “POMBEIRO” e “S. MARTINHO DA CORTIÇA”. B e R.

12.00

3582 Lote Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote composto por quatro selos isolados e oito se-
los sobre fragmentos, das emissões de D. Luís I, tipo Diogo Neto e D. Carlos I Mouchon, 
obliterados com carimbos batidos a preto de: VILLA REAL, VENDAS NOVAS, VILLA R. STO 
ANTONIO, VIANNA / ALENTEJO, TRANCOSO, VIDIGUEIRA, ESTREMOZ, FARO, FAFE, 
TAVIRA, FERREIRA DO ZEZERE e S. FIEL.

12.00

3583 Lote Carimbos circulares datados tipo 1880. Lote com 16 selos de diversas emissões do perío-
do monárquico obliterados com carimbos batidos a preto de FAMALICÃO, FAJÃ DA OVE-
LHA, ALCANTARA – LISBOA, PINHEIRO ???, PÓVOA DE MIDÕES, POIARES, ALJUBER, 
CUMIEIRA, GOLLEGÃ, CAPAREIROS, STA M. PENAGUIÃO, TERENA, TREVÕES, VAL-
BOM ALMEIDA e VINHÃES.

10.00

3584 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF141, 25 reis, 
carmim. Lote com 3 exemplares, sem reparações, dois deles com pequenos defeitos no dentea-
do, obliterados com carimbo batido a preto “AVÔ”, “VILA COVA DE SUB-AVÔ” e “LAGARES”.

15.00

3585 PI Carimbos circulares datados, tipo 1880. 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF127, 5 reis, 
laranja. Dois exemplares em postal ilustrado comemorativo do Centenário da Sebenta 1899, 
circulado de Pias (11.09.03) para a Figueira da Foz (12.09.03) com trânsito por Ferreira do 
Zêzere (11.09.03), obliterado com carimbo batido a preto “PIAS (F. ZEZERE)”. B e R.

25.00

3586 Lote Carimbos circulares datados do serviço ferroviário. Lote composto por 18 selos de D. Carlos 
I, tipo Mouchon, a quase totalidade de 25 reis, carmim, MF141, obliterados com diferentes 
carimbos batidos a preto.

10.00
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3587 * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1926/30 – Ceres. Emissão Londres + Ceres. Gra-
vura retocada. Sobrescrito circulado de Caldas da Saúde (08.04.31) para Lisboa (09.04.31) 
com selo de 32c, verde-escuro, MF405 e dois selos de 4c, laranja, MF495, para pagar o porte 
simples interno (40c) de uma carta com peso até 20g. MB.

12.00

3588 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com 13 selos isolados e um par horizontal das di-
versas emissões tipo Ceres, obliterados com carimbos batidos a preto: VALPASSOS, S. BRAZ 
D’ALPORTEL, SALVATERRA DE MAGOS, ESTREMOZ, GRANDOLA, MOURÃO, CASTELO DE 
VIDE, COVILHAN, COJA, MOIMENTA / DA BEIRA, LUSO, ALPEDRINHA, CHAVES e NELAS.

8.00

3589 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1926 – Ceres. Emissão Londres. MF406, 40c, ver-
de-esmeralda. Conjunto com par horizontal e selo isolado, obliterados com carimbos batidos 
a preto “ POVOA E MEADAS” e “REGUENGO GRANDE”.

8.00

3590 Lote Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote composto por 2 inteiros postais com selo “Tudo 
pela Nação, um sobrescrito e um postal ilustrado com selo perdido, obliterados com carimbos 
batidos a preto “ALEGRETE”, “NEGRELLOS”, “PAUL” e “PAÇO DE SOUZA”.

15.00

3591 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1931 – Lusíadas. OM80f, 25c, carmim sobre cartoli-
na camurça, legenda “Enderêço”, com o selo 28mm acima da 1.ª linha da direção. Circulado 
de Boassas (23.12.31) para o Porto. Carimbo batido a preto “BOASSAS”.

25.00

3592 IC/PI Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com inteiro postal com selo de $25, tipo “Tudo 
pela Nação” + postal ilustrado circulado com selo de 10 reis tipo D. Carlos I Mouchon, oblite-
rados com carimbos batidos a preto “S. BERNARDO (PENICHE)” e “ALCANHÕES”.

20.00

3593 * Carimbos circulares datados. 1943 – Caravela. MF623, $50, violeta-vermelho em sobrescrito 
circulado de Columbeira (16.09.46) para o Estoril (17.09.46) com carimbo batido a preto 
“COLUMBEIRA”.

5.00

3594 * Carimbos numéricos volantes. Sobrescrito de grandes dimensões circulado isento de fran-
quia e registado do posto de correio na 1.ª Exposição Filatélica Ribatejana / Santarém 
(06.10.67) para Loures. Carimbo numérico volante batido a preto “7”.

12.00

3595 FRG Carimbos da greve dos correios. 1917/20 – Ceres. MF226, 4c, verde, papel pontinhado, 
denteado 15x14. Exemplar sobre pequeno fragmento obliterado com carimbo batido a violeta 
“CONFEDERAÇÃO PATRONAL / GREVE / CORREIOS 7 1920 / LISBOA – PORTUGAL”.

12.00

3596 8 Carimbos de registo. 1870/80 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. Fita direita. Novas cores. 
Lote com dois selos usados, um de 150 reis azul, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, MF45a, 
com ligeiro adelgaçamento + 50 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, MF50a. Exem-
plares obliterados com carimbos batidos a preto “REGISTADA – PORTO” de tipos diferentes.

30.00

3597 DOC/PI Marcofilia diversa. Angola e Moçambique. Postal Ilustrado com carimbo octogonal violeta 
“MOSSAMEDES” e recibo de correspondência com carimbo hexagonal “REGISTO / BEIRA”

5.00

3598 * Carimbos ovais de expedição de correio de Lisboa. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Dentea-
dos. MF30k, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo XII, em sobrescrito circu-
lado em Lisboa (18.08.69), para pagar o porte simples interno de cartas com peso até 15g. 
carimbo batido a preto “1.ª EXPEDIÇÃO”. 

12.00

3599 IC/* Carimbos de expedição de Lisboa. 1870/79 – D. Luís I. Fita direita. Lote composto por bilhe-
te-postal de 15 reis, castanho-avermelhado, OM1 circulado em Lisboa (07.11.78), com dobra 
vertical e carimbo da 2.ª EXPEDIÇÂO + sobrescrito circulado em Lisboa com selo de D. Luís 
I, fita direita de 25 reis, obliterado no verso com carimbo da 1.ª expedição.

5.00

3600 * Carimbos ovais de expedição de correio de Lisboa. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Dentea-
dos. MF30, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em sobrescrito circulado em 
Lisboa (20.07.??), para pagar o porte simples interno de cartas com peso até 15g. carimbo 
batido a preto “2.ª EXPEDIÇÃO”. Defeitos no papel do sobrescrito.

12.00

3601 * Carimbos ovais de expedição de correio de Lisboa. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. Denteados. MF30, 
25 reis, rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo, em sobrescrito circulado em Lisboa (21.05.69), para 
pagar o porte simples interno de cartas com peso até 15g. carimbo batido a preto “4.ª EXPEDIÇÃO”. 

12.00

3602 Lote Marcofilia diversa de Cabo Verde. Lote composto por um sobrescrito e três postais ilustrados, 
circulados com selos tipo Ceres de diversas emissões, obliterados com carimbos circulares 
datados de “S. VICENTE / CABO VERDE”, “CORREIOS / ESPARGOS – C. VERDE”, “BRA-
VA – S. JOÃO BAPTISTA / CABO VERDE” e “PRAIA / CABO VERDE”.

15.00

3603 8 Carimbos circulares datados do correio ferroviário. Lote com 3 selos, tipo D. Carlos I Mou-
chon de 1 real e 6 reis (2), obliterados com carimbos batidos a preto “CHANDOR C.A.”, 
“MARGÃO C.A.” e “MORMUGÃO C.A.”.

10.00

3604 FRG Moçambique * Marcofilia diversa. 1933 – Lusíadas. Fragmento de vale postal com selos de 
10c e 5E (3) obliterado com carimbo batido a preto “CORREIOS E TELEGRAFOS / PAGA-
DORIA / COBRADO / QUELIMANE.

6.00

3605 PI Carimbo de borracha. Postal ilustrado circulado da Gorongosa (28.08.63) para Praia de Mira 
/ Portugal, com selo de 2$50 MF454, obliterado com carimbo batido a violeta “C. T. T. / QUI-
TENGO – GORONGOZA”. B e R.

10.00

3606 8 Carimbos hexagonais. Lote com selos isolados, pares, tiras e quadras, soltos em fragmento 
com diferentes carimbos batidos a azul incluindo: Dondo, Vila Fontes, Vila Pery, Inhaminga, 
gondola, Ile, Boane, etc.

6.00

3607 Lote Marcofilia diversa. Moçambique. Lote com dezenas de fragmentos com selos de emissões dos 
anos 60 a 70, obliterados com diversos tipos de carimbos de diversas localidades. Lote a ver.

10.00
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3608 8 Carimbos hexagonais. Lote com 5 selos, obliterado com carimbos batidos a preto de esta-
ções postais do distrito postal da Zambézia: “VICENTE”, “NAMACURRA”, “QUELIMANE”, 
“CHINDE” e “QUELIMANE”.

6.00

3609 Lote Carimbos comemorativos do Dia do Selo em Timor. Lote com 3 sobrescritos, não circulados, 
com selo diversos, obliterados com carimbos comemorativos dos DIA DO SELO dos anos de 
1958, 1971 e 1973, todos de Dili.

6.00

ESTRANGEIRO

3610 Lote Alemanha – Lote com três sobrescritos circulados com selos  Yv 4, 32 e 88, obliterados com 
carimbos retangulares, bem batidos, de “RHYNERX”, “ESSEN” e “MUNCHEN”.

12.00

LITERATURA

3611 & 1992 – Livros CTT * Colombo. Exemplar sem defeitos. Valor de catálogo € 317.00. 35.00

3612 & Livros temáticos CTT * Arquitetura Popular Portuguesa, MF LT7 + Tesouros Reais, MF LT15. 
Valor de catálogo € 368.00.

30.00

3613 & Livros temáticos CTT * Faiança Portuguesa, MF LT11 + Pintura Portuguesa Sec. XX, MF LT9. 
Valor de catálogo € 183.00.

10.00

3614 & Livros temáticos CTT * V Centenário do Hospital de Todos os Santos, MF LT13 + Olhar o 
Ambiente, MF LT2. Valor de catálogo € 245.00.

20.00

3615 & Livros temáticos CTT * Arte Portuguesa da Época dos Descobrimentos, MF LT27 + Nanban 
Jin – Os Portugueses no Japão, MF LT17. Valor de catálogo € 176.00.

12.00

3616 & Classificação dos Selos Tipo Ceres, de A. Lopes Ribeiro / Filamundo + Portugal * Ceres – 
Variedades de clichés de J. M. Miranda da Mota e Armando Mário Vieira, 1992.

8.00

3617 & Inteiros Postais de Portugal e Ilhas Adjacentes de José da Cunha Lamas, edição dos CTT, 1969. 10.00

3618 & Inteiros Postais Portugueses, de Joaquim Ledo, edição Vitor Simarro, 1978. 5.00

3619 & Lote com obras diversas: Catálogo de Inteiros Postais Portugueses de Joaquim Ledo + Catálogo 
de carimbos: 1.º suplemento. Portugal e Ultramar de F. Palma Leal, edição de 1975 + Dicionário 
Corográfico e Telegrafo - Postal do Reino de Portugal * 1799-1880 + Guia Oficial dos CTT.

30.00

3620 & Vinhetas de Portugal, 1.ª Parte – Antituberculosos, de Paulo Barata, Publifil + Flâmulas de 
Portugal, de Paulo Barata, Publifil.

4.00

3621 & Aerogramas de Portugal, de Paulo Barata, Publifil, 1976 + Catálogo de marcas aéreas (1968-
1990) de F. Lemos da Silveira, edição TAP.

6.00

3622 & Aerogramas de Portugal de Paulo Rui Barata, editado por Publifil em 1976. Um volume. 5.00

3623 BLC 2000 – O Século XX em selos. MF BLC 224A/226A. Série com os três blocos. Valor de ca-
tálogo € 66.00.

5.00

3624 & Marcas Postais de Portugal Metropolitano utilizadas no período pré-adesivo, de A. Guedes de 
Magalhães e M. Andrade e Sousa. Em fichas, editado pela Federação Portuguesa de Filatelia.

5.00

3625 & Coleção António Felino. Catálogo do leilão realizado pela Afinsa. Volume encadernado na 
caixa original.

10.00

3626 & Temas de Pré-Filatelia Portuguesa, de Andrade e Sousa, 1975 + Carimbos de data completa 
dos Correios de Portugal 1953-1880 de A. Guedes de Magalhães, edição CTT, 1966.

8.00

3627 & Ensaios e Provas de Selos Portugueses de A. H. Oliveira Marques, edição Eládio dos Santos, 
1958 + Catálogo de Postais Máximos de António Furtado, Luanda, 1970.

12.00

3628 & La Lettre Postale Réponse Payée, “Proposition de R.G. Ravesi au Congrès Postal de Washington – 
1897”+ 6 documentos diversos, incluindo um “Documento relativo ao Caminho de Ferro da Beira”.

5.00

3629 & Elementos de Direito Fiscal, de Francisco Corrêa, Lisboa, 1913. Um volume encadernado. 5.00

3630 & Catalogue de aerogrammes du Monde Intier de Frank Muller, edição de la Fisa, 1970. 10.00

3631 & Selos de Todo o Mundo. Manual do Filatelista, da Editora Nova Cultural, 1986. Volume en-
cadernado.

8.00

3632 & Sanabria’s Air Post Catalogue. Edição de 1957, New York. 15.00

3633 & British Air Mails 1784-1946. A chronology and priced catalogue of aviation and air mail sou-
venirs, de N. C. Baldwin, 1947.

15.00

3634 & L’Aviation, de Pierre Lefort. Hachette. 10.00

3635 & El Correo Aereo en la posguerra expañola 1939-1946, de Felix Gómez-Guillamón. 10.00

3636 & Lote com 3 obras sobre aviação: Great Britain and Ireland + Bridging the Pacific + Ibéria – 
Lineas Aereas Españolas.

30.00

3637 & Portugal Pendant la Guerre et Pendant la Paix. Edition de la Comission Padrões da Grande 
Guerra, Lisbonne – 1932. Um volume com 100 páginas, contendo inúmeras fotografias.

15.00
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3638 & Postal History of American POWs: World War II * Korea, Vietnam, 1979 de Norman Gruenzner. 15.00

3639 & The Post & Censor & Other Works from Prisoners of War Letters 1914-1919 de F. J. Carter. 
Part 1 – British Isles, Dominions and Colonies.

20.00

3640 & “De Vogels”, de Van André Buzin. Correios Belgas, 1979. 20.00

3641 & The stamp specialist. Dois volumes de 1940 e 1944, editado por H. L. Lindquist Publisher * New York. 10.00

3642 & Catálogo de Leilões Soler e LLach * “Gran Bretaña – cartas al exterior / 1840-1855” + Ca-
tálogo de leilão de 2002 de António Torres com importantes coleções de Portugal e Brasil.

6.00

3643 & 1985 – Livros anuais. Portugal em selos 1985. Valor de catálogo € 225.00. 20.00

3644 & 1986 – Livros anuais. Portugal em selos 1986. Valor de catálogo € 170.00. 15.00

3645 & 1987 – Livros anuais. Portugal em selos 1987. Valor de catálogo € 142.00. 12.00

3646 & 1987 – Livros anuais. Portugal em selos 1987. Valor de catálogo € 142.00. 10.00

3647 & 1988 – Livros anuais. Portugal em selos 1988. Valor de catálogo € 170.00. 15.00

3648 & 1989 – Livros anuais. Portugal em selos 1989. Valor de catálogo € 136.00. 12.00

3649 & 1990 – Livros anuais. Portugal em selos 1990. Valor de catálogo € 142.00. 12.00

3650 & 1991 – Livros anuais. Portugal em selos 1991. Valor de catálogo € 142.00. 12.00

3651 & 1991 – Livros anuais. Portugal em selos 1991. Valor de catálogo € 142.00. 10.00

3652 & 1992 – Livros anuais. Portugal em selos 1992. Valor de catálogo € 165.00. 15.00

3653 & 1993 – Livros anuais. Portugal em selos 1993. Valor de catálogo € 142.00. 12.00

3654 & 1994 – Livros anuais. Portugal em selos 1994. Valor de catálogo € 142.00. 12.00

3655 & 1995 – Livros anuais. Portugal em selos 1995. Valor de catálogo € 88.00. 8.00

3656 & 1996 – Livros anuais. Portugal em selos 1996. Valor de catálogo € 121.00. 10.00

3657 & 1997 – Livros anuais. Portugal em selos 1997. Valor de catálogo € 121.00. 10.00

3658 & 1999 – Livros anuais. Portugal em selos 1999. Valor de catálogo € 121.00. 10.00

3659 & 2000 – Livros anuais. Portugal em selos 2000. Valor de catálogo € 130.00. 12.00

3660 & 2001 – Livros anuais. Portugal em selos 2001. Valor de catálogo € 140.00. 14.00

3661 & 2002 – Livros anuais. Portugal em selos 2002. Valor de catálogo € 140.00. 12.00

3662 & 2003 – Livros anuais. Portugal em selos 2003. Valor de catálogo € 150.00. 14.00

3663 & 2004 – Livros anuais. Portugal em selos 2004. Valor de catálogo € 140.00. 14.00

3664 & 2005 – Livros anuais. Portugal em selos 2005. Valor de catálogo € 300.00. 25.00

3665 & 2006 – Livros anuais. Portugal em selos 2006. Valor de catálogo € 250.00. 25.00

3666 & 2007 – Livros anuais. Portugal em selos 2007. Valor de catálogo € 250.00. 25.00

3667 & 2008 – Livros anuais. Portugal em selos 2008. Valor de catálogo € 270.00. 25.00

3668 & 2009 – Livros anuais. Portugal em selos 2009. Valor de catálogo € 270.00. 25.00

3669 & 2010 – Livros anuais. Portugal em selos 2010. Valor de catálogo € 260.00. 25.00

3670 & 2011 – Livros anuais. Portugal em selos 2011. Valor de catálogo € 240.00. 25.00

3671 & Catálogo de selos de França, tomo 1 de 2008, editado por Yvert & Talliers. Usado. 8.00

3672 & Catálogo de selos de França, tomo 1 de 2009, editado por Yvert & Talliers. Usado. 10.00

3673 & Catálogo de selos de França, tomo 1 de 2010, editado por Yvert & Talliers. Usado. 10.00

3674 & Catálogo de selos de França, tomo 1 de 2011, editado por Yvert & Talliers. Usado. 10.00

3675 & Catálogo de selos de França, tomo 1 de 2012, editado por Yvert & Talliers. Usado. 10.00

3676 & Catálogo de selos de França, tomo 1 de 2013, editado por Yvert & Talliers. Usado. 10.00

ESTRANGEIRO

3677 Lote Alemanha – Lote com inteiros postais (dois sobrescritos e 4 bilhetes-postais), circulados com 
carimbos bem batidos ( 4 retangulares, um oval e um ccd de 1874/96).

12.00

3678 Lote Mundiais - Lote com cinco inteiros postais novos: 1886 – “Gibraltar”, ½p do Natal com sobrecarga 
“GIBRALTAR” + 1884 – “Honolulu, Havaí”, 4C + 1887 – Holanda 2 ½ + 2 ½ C + 1889 – Alemanha, 
2 pf e 1888 – Nova Gales do Sul (Austrália) 2p, comemorativo da 1ª emissão de selos.

10.00

3679 Lote Angola * Palop’s – Lote com 27 pagelas desde a emissão de 15.02.1990 até 06.02.1995. 
Exemplares sem dobras e sem os selos. Lote a ver.

12.00
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3680 Lote Áustria – Lote com 9 selos modernos da Áustria, incluindo dois tridimensionais, um com 
brilhantes, um com bordado.

10.00

3681 Lote Brasil – Lote com 19 inteiros postais, incluindo 12 bilhetes-postais. (10 circulados de 1882 a 
1912), + 3 bilhetes-cartas (uma delas circulada em 1894), 2 frentes de sobrescritos circula-
dos, 1 sobrescrito novo e uma cinta de jornal circulada. Lote a ver.

12.00

3682 IC/IN Brasil * 1908 – Centenário da Carta Régia para a Abertura dos Portos entre Portugal e o Brasil. 
Série completa com 3 inteiros postais de 50 reis, nas cores castanho (novo), ardósia (circulado do 
Rio de Janeiro para Barbacena) e preto (novo). Exemplares sem defeitos nem reparações. MB.

25.00

3683 IC Canada – Inteiro postal de 1C ( Eduardo VII ) publicitário do Hotel Chateau Fontenac e repicado 
no verso pela “Canadian Pacific Railway Cº” circulado de Montreal (28.11.12) para França.

8.00

3684 Lote Estados Unidos da América – Lote com três sobrescritos inteiros de 2C, busto de Washing-
ton, ovais, um deles em castanho novo e dois em vermelho circulados em 1911 e 1917, com 
adicionais de 1C e 2C, Yv 167/68.

6.00

3685 Lote Estados Unidos da América – Lote com 4 sobrescritos inteiros da série comemorativa do IV Cen-
tenário da Descoberta da América, 2C e 5C circulados para a Alemanha e de 1C e 10C em novo.

10.00

3686 Lote França – Lote com 21 inteiros postais, dos quais dois em estado de novo e restantes circu-
lados, incluindo nove numerados, uma “Resposta” com ccd Lisboa (28.04.10), um Resposta 
Paga de França (26.05.96) para o Porto (28.05.96), um Bilhete-postal Pneumático de 1Fr60, 
um Bilhete Telegráfico circulado em Paris, três cintas de jornal tipo “Blanc” e “Semeuse”(2).

12.00

3687 Lote França – Lote com 5 inteiros postais militares, um deles de Pétain de 1F20, “Aux bons soins 
de la Croix Rouge Portugaise” e outro novo incluindo a folha para a resposta.

10.00

3688 * França * 1872 — Ceres (denteado). Yv57, 80C em carta remetida de Alexandria (09.06.74) 
para Paris (16.06.74). Carta com recorte do destinatário.

5.00

3689 8 França * 1853/60 — Napoleão III. Lote composto por dois pares e 5 selos isolados de 10c 
+ dois pares e 5 selos isolados de 20c + 8 selos isolados de 40c e um selo de 80c. Todos 
usados. Lote a ver.

15.00

3690 Lote Colónias Francesas – Lote com três inteiros postais da Argélia, Congo e Levante, circulados 
para França, S. Tomé, e Setúbal, este com muito bem batido carimbo de “CONSTANTINO-
PLE – GALATA / 15-8-10 / POSTE FRANCSE”.

5.00

3691 Lote Guiné-Bissau * Palop’s – Lote com 19 pagelas desde a emissão de 01.06.1990 até 
16.08.1994. Exemplares sem dobras e sem os selos. Lote a ver.

10.00

3692 IP Inglaterra – Sobrescrito inteiro registado de 2p, emissão Rainha Victoria, circulado de Lon-
dres (05.09.99) para França (06.09.99), com dois selos adicionais de 2p Yv94 (par) 6d Yv100.

10.00

3693 Lote Inglaterra – Lote com sobrescritos inteiros, bilhetes-postais inteiros, cinta de jornal e sobres-
critos, todos circulados, a maioria com selos adicionais. Lote a ver.

15.00

3694 /8 Moçambique * Polop’s – 1975/79 – Independência 25 JUN 75 + Dia da Mulher + Dia do Selo * 
Borboletas + Entrada na UPU. Lote composto por selo de 20$00 com a sobrecarga deslocada, 
AR18 + selo de 3$50 com impressão no verso da sobrecarga por decalque, AR10 + por quadra de 
1$00 e 10$00, par de 1$50 e selos isolados de 1$00 e 10$00, todos com o denteado deslocado, 
AR28/31 + selo de 20$00 (usado), AR102 e 20$00 AR163, ambos com o denteado deslocado.

10.00

3695  Moçambique * Palop’s. 1975 – Porteado. Arco Íris, com sobrecarga Independência. AR 1/5. 
Série completa em quadras, bordos de folha, com goma original sem charneira, sem repara-
ções, com a goma vidrada, habitual nestes selos. Valor de catálogo € 800.00.

80.00

3696  Moçambique * Palop’s. 1975 – Porteado. Arco Íris, com sobrecarga Independência. AR PO-
R5a, 5$00. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações 
com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 50.00.

10.00

3697 PRV Moçambique * Palop’s – 1976 – Fauna. AR55, 15$00. Quadra de provas de cor, bordo de 
folha, com dupla impressão das cores, impressa no verso de outra prova de outro valor.

20.00

3698  S. Tomé e Príncipe * Palop’s. 1976 – Uniforme do Exército, com sobrecarga. Lote com 4 
selos novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor: 
AR13a, $20 + AR14a, $35 + AR15a, $40 + AR20a, 7$50, todos com a variedade “2.º ponto 
subido”. Valor de catálogo € 80.00.

15.00

3699 * S. Tomé e Príncipe * Palop’s – 1975/76 – Acordo de Argel + Proclamação da Independência. AR2, 
10$00 + AR27, 3$50. Os dois exemplares em sobrescrito circulado registado de S. Tomé (07.01.77) 
para Lisboa (14.01.77), com carimbo patriótico “A TERRA A QUEM A TRABALHA / 30-9-75”.

10.00

LOTES E ACUMULAÇÕES

3700 PI Material filatélico – Lote composto por 4 álbuns com 140 folhas para postais ilustrados. Lote a ver. 40.00

3701 Lote Portugal – Lote com 14 selos do período clássicos, desde D. Maria II até D. Carlos, tipo 
Diogo Neto, maioritariamente em estado de usado, na generalidade sem defeitos nem repa-
rações. Bom valor de catálogo. Lote a ver. 

40.00

3702 Lote Portugal – Lote composto por 35 selos do período clássico, desde D. Pedro V até D. Luís 
I, sobrecargas “PROVISORIO”. Exemplares usados de segunda escolha, a maioria com pe-
quenos defeitos. Lote a ver.

10.00
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3703 Lote Portugal – Lote composto por duas cartelas com dezenas de séries completa dos anos de 
1972 a 1978, novas, com goma original sem charneira. Valor de catálogo superior a € 400.00.

40.00

3704 Lote Portugal — Cartela contendo séries completas, a quase totalidade de emissões Europa des-
de 1965 a 1977. Exemplares novos, com goma original sem charneira. Valor aproximado de 
catálogo € 344,00. Lote a ver.

20.00

3705 Lote Portugal – Lote com dois sobrescritos de 1.ºs voos do FAM18 (03.02.41) e TAP * New York / 
Lages (15.01.1980) + dois sobrescritos com carimbo comemorativos da Viagem Presidencial 
aos Açores (21.07.57).

4.00

3706 Lote Funchal – Lote com 13 inteiros postais (bilhetes-postais, sobrescritos e bilhete-carta), dos 
quais nove são novos (4 de resposta paga) e 4 circulados , incluindo sobrescrito de 25 reis 
da emissão D. Luís I, fita direita com sobrecarga “MADEIRA”. Lote a ver.

20.00

3707 Lote Portugal – Lote com 13 FDC’s dos anos 1951 a 1959, todos com carimbo SIR / LISBOA. Exem-
plares sem defeitos nem reparações em excelentes condições. Valor de catálogo € 300.00.

50.00

3708 Lote Portugal – Lote com 15 postais máximos diferentes de 1953 a 1972. Exemplares sem defei-
tos nem reparações. Lote a ver.

20.00

3709 Lote Portugal. Classificador com mais de 2.000 selos usados de Portugal, desde 1863 até 1983, 
todos diferentes, com várias séries completas, alguns dos selos com cotação superior a € 
10.00. Lote a ver.

75.00

3710 Lote Portugal – Lote composto por 10 folhas de álbum com quadras de selos emitidos entre 1968 
e 1971 com marcas do 1.º dia de circulação.

20.00

3711 Lote Portugal – Álbum com temática “FÁTIMA”, incluindo postais máximos, sobrescritos e outro 
tipo de exemplares filatélicos. Lote a ver

20.00

3712 Lote Portugal – Lote com 16 sobrescritos registados com etiquetas e carimbos “R. P. Nº… incluin-
do 10 de Lisboa e 6 do Porto.

5.00

3713 Lote Portugal – Correio ferroviário. Lote com 57 exemplares (cartas, bilhetes-postais, etc.) com 
marcas de dia de ambulâncias ferroviárias (poucas repetições). Lote a ver.

25.00

3714 Lote Portugal – Álbum Leuchtturm de cor vermelha com caixa, com dezenas de sobrescritos C6 e 
C5 circulados registados com as séries de selos e blocos dos anos de 2001 e 2002.

25.00

3715 Lote Portugal – Lote composto por 53 inteiros postais da série “Conheça a sua História”, todos 
diferentes, a maioria circulados, incluindo ainda 19 inteiros postais da Monarquia e da 1.ª 
República. Lote a ver.

30.00

3716 Lote Portugal – Lote composto por álbum com 24 bilhetes-postais dos anos de 1996/1999, todos 
diferentes com selos da série “Profissões e Personagens do Século XIX”, com carimbos do 
1.º dia de circulação ou carimbos comemorativos. 

20.00

3717 Lote Portugal – Caixa contendo conjunto de mais de 7º inteiros postais diferentes, a grande maio-
ria do período moderno. Lote a ver.

25.00

3718 Lote Portugal – Caixa contendo cadernetas usadas, FDC’s, FDCB’s, classificadores com blocos 
usados, postais diversos, livros dos CTT de 1983, 1984 e 1985 (sem selos), selos das ex-
-Colónias Portuguesas, etc. Lote a ver.

50.00

3719 Lote Portugal – Folhas de álbum com 11 séries de 1974 obliteradas com carimbos do 1.º dia de 
circulação + 7 séries de 1975, nas mesmas condições. Lote a ver.

10.00

3720 Lote Portugal e Mundiais. Lote em caixa de cartão, com milhares de selos usados, grande maio-
ria D. Carlos 25 reis, CE 141, mas também tipo Ceres e algumas centenas (milhares?) de se-
los estrangeiro, a grande maioria de Inglaterra ( Rainha Victoria, Eduardo VII, Jorge V, etc. ).

5.00

3721 Lote Portugal  - Cadernetas Castelos. Conjunto completo das 18 cadernetas em novo, incluindo 
ainda cadernetas em estado de usado dos grupos 1 a 12. Valor de catálogo € 262.00.

25.00

3722 Lote Portugal – Conjunto de dois álbuns com pagelas de Portugal desde 1957 a 1976, sem selos. 
Lote a ver.

20.00

3723 Lote Portugal e Moçambique – Etiquetas de registo de Portugal Continental, incluindo etiquetas 
de “Cerva”, “Certã”, “Soalheira”, etc), mais etiquetas de registo de Encomendas Postais, e 19 
etiquetas de registo de Moçambique, com algumas repetições.

5.00

3724 Lote Portugal e ex-Colónias. Lote com 51 selos do Continente (35) Ilhas e Ultramar, incluindo 
bons valores (CE 18, 23, 27, 31, 35, 50b, 64, 66b, 76a, 79, 96, 71, Angola 221, C. Verde 5, 
Índia 11, etc.), com alguns defeitos. Lote a ver. Valor aproximado de catálogo € 2.500.00.

10.00

3725 Lote Portugal e ex-Colónias Portuguesas - Pasta com dezenas de cartas e selos relacionados 
com primeiros voos de e para aeroportos portugueses, incluindo algumas cartas das ex-
-colónias. Remanescente de coleção especializada de correio aéreo. Lote a ver.

25.00

3726 Lote Açores – Lote composto por 8 séries completas de emissões modernas MF1452/53, 
1480/85, 155/58, 1570, 1593/94, 1615, 1618, 1620/23 e respetivas carteiras. Valor de catá-
logo € 187,20.

20.00

3727 Lote Açores e Madeira – Lote com sete selos das emissões de D. Luís I, fita direita, do Continente 
com sobrecarga AÇORES e MADEIRA, incluindo 5 dos Açores, das taxas de 15 reis, 80 reis, 
100 reis, 300 reis e 150 reis, amarelo + dois selos da Madeira de 50 reis, verde e 240 reis. 
Exemplares usados com selos de 300 reis e 240 reis com defeitos e com valor de catálogo 
aproximado de € 1.600.00. Lote a ver.

50.00
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3728 Lote Madeira – Lote composto por 5 séries completas de emissões modernas MF1454/55, 
1486/91, 1616, 1624, 1632/35 e carteiras Pintura Sacra e Insetos. Valor de catálogo € 34,75.

5.00

3729 Lote Ex-Colónias Portuguesas – Lote composto por duas pastas contendo sobrescritos oblitera-
dos com carimbos comemorativos do 1.º dia de circulação. Lote a ver.

15.00

3730 Lote Moçambique – Lote com 6 séries completas, novas, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor: MF 388/407, 408/409, 420/421, 422/423, 424/425 e 
459/478. Valor de catálogo € 188.00.

20.00

3731 Lote Moçambique e Distritos Postais – Lote composto por dois classificadores com centenas 
de selos novos e usados (estes em grande maioria) de Moçambique e seus Distritos Postais, 
com algumas repetições. Lote a ver.

40.00

3732 JRN Portugal e Moçambique. Lote com 3 cintas de jornais: Boletim dos Tribunais remetido de 
Lisboa para o Porto (18.05.90), com selo de 2 ½ reis, MF48, papel porcelana, denteado 11 
¾ + “Jornal de Viseu datado de 11.12.1869 com selo de 5 reis D. Luís I, fita curva, denteado, 
MF19 (rasgado) + cinta e Boletim da Câmara do Comércio de Lourenço Marques, com selo 
de $05, MF431.

5.00

3733 Lote Moçambique – Lote com 6 etiquetas de registo de formato invulgar, uma com inscrição 
“Registo” em recibo dos CTT, e restantes da Beira (Mod 6 e s/ mod,), Inhambane, Lourenço 
Marques e Xinavane, mais duas de registo por carimbo.

8.00

3734 Lote Moçambique – Lote com 38 etiquetas de registo modelo C4, todas diferentes, mais 7 de tipo 
antigo, das quais duas da Companhia de Moçambique, 2 etiquetas “Expresso”, e etiquetas 
“Urgente”, “Valor Declarado” e “Contra Reembolso”.

5.00

3735 Lote Timor – Lote composto por 7 séries completas, usadas, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor: MF 244/249, 261/268, 269, 270, 275/284, CA 1/9 e CA 10/14. Valor de catálogo € 
287.00.

28.00

3736 Lote Alemanha – Caixa com milhares de selos da Alemanha em fragmentos. Lote a ver. 50.00

3737 Lote Canadá – Coleção com selos usados até 2017. Bom valor de catálogo. Lote a ver. 50.00

3738 Lote Cuba – Lote composto por classificador com 931 selos usados diferentes e lote com 110 
blocos usados de 1976 a 1995, Yv46, 47, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 
73, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 104, 112, 113, 114, 118, 
119, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 137, 139, 140, 141, 143, 209, 211, 
213/229, 229ª, 229B, 230/272, 274, 275, 277 e 278. Valor total dos lotes € 985.00.

90.00

3739 & Estados Unidos da América. Comemorative Stamps Colection. 3 livros dos anos de 1992, 
1993 e 1994.

20.00

3740 Lote Europa. Álbum Leuchturm com coleção do tema Europa de 1956 a 1978. Alguns selos com 
sinal de charneira e vestígios de óxido. Lote a ver.

50.00

3741 Lote Hungria – Classificador com 1763 selos diferentes, novos e usados. Valor de catálogo Yvert 
de 2012 de € 518,35. Acompanha lista discriminada. Lote a ver.

75.00

3742 Lote Israel – Classificador com 10 séries novas. Lote a ver. 10.00

3743 Lote Mundiais – Lote com 39 inteiros-postais, a grande maioria da Europa (Espanha, Itália e Di-
namarca entre outros), dos quais 14 em estado de novo e os restantes circulados. Lote a ver.

5.00

3744 Lote Mundiais – Lote com 6 objetos postais circulados do Egito, Bulgária, Rússia e Reich (2). 4.00

3745 Lote Temáticas * Pintura – Coleção temática “A Pintura de Rubens”. Lote a ver. 20.00

3746 Lote Mundiais – Lote com 10 sobrescritos circulados para Portugal de diversos países (Brasil, 
França e EUA) a partir de 1907. Nota-se alguma marcofilia. Lote a ver.

5.00

3747 Lote Mundiais – Classificador com selos estrangeiros usados, incluindo sobrescrito com blocos 
de Portugal e pagelas de Macau. Lote a ver.

6.00

FIM DO LEILÃO POR CORREIO
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Escreva em maiúsculas o seu nome e morada                                               Não escreva neste quadro
Please write in capital letters your name and address                                  Do not write in this space

Nome / Name ..................................................................................
Morada / Address ............................................................................
..........................................................................................................
Cidade / City ...........................................................            25/26 de Junho de 2022
País / Country .........................................................                                       Data / date ............................
Código Postal / Zip Code ........................................
Telefone / Phone ....................................................                Fax ...........................................................
e-mail ....................................................................                  Assinatura / Signed .................................

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

Lote
Lot

Oferta
Bid

Lote
Lot

Oferta
Bid

Lote
Lot

Oferta
Bid

cLubE fILatéLIco dE portugaL

Avenida Almirante Reis, 70 - 5.º Dt.º
1150-020 Lisboa

    Telefone / Fax 218123936               SÓCIO N.º ................
     WEB: www.cfportugal.pt
     Email: geral.cfp@gmail.com

 

  Folha de oferta
 N.º............................
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Lote
Lot
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Lote
Lot
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1854

179

1967

2021

1853
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46.º LEILÃo
do 

cLubE fILatéLIco dE portugaL

10.12.2022 * 10h00

EntrEga dE LotEs até 15.09.2022


