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Comunicado

Informamos os nossos associados que poderão participar no nosso 3.º 
Leilão Especial nas seguintes modalidades:

1 - Presencialmente no local onde se realiza o leilão (Fundação Cidade 
de Lisboa * Campo Grande 380 * Lisboa), devendo antecipadamente pro-
ceder à marcação de lugar pelo e-mail geral.cfp@gmail.com ou telefone 
218123936.

2 - Por correio, enviando as suas propostas, pelo e-mail geral.cfp@gmail.
com ou carta dirigida à sede do CFP devendo as propostas dar entrada no 
Clube até às 12H00 do dia 25.06.2021.

3 - Por licitação “online” pela plataforma www.bidspirit.com. Os associados 
que ainda não se encontram registados na plataforma deverão proceder 
atempadamente ao seu registo, pois durante o leilão poderá a aceitação do 
seu registo ser morosa. Como é do regulamento só os nossos associados 
poderão participar nos nossos leilões.

Desejamos, aos nossos associados, um bom leilão

A Direção
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3.º Leilão Especial 
do clube filatélico de portugal

26 - JUNHO - 2021 * 10H00

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

Contactos
Telefone: 218 123 936 

e-mail: geral.cfp@gmail.com
As licitações devem dar entrada na sede do Clube até às 12H00 do dia 25.06.21

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

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

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

das 09H00 às 10H00
Através da nossa página WEB

www.cfportugal.pt
ou

www.bidspirit.com



44

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 €  Acima de 5.000 €   500 €
       De 201 €  a 500 €  20 €
       De 500 € a          1.000 €  50 € 
                     
  8. Os sócios compradores pagarão pelo lote o preço por que o licitaram, acrescido da Taxa-Sede e das 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   1 - Portugal * Pré-filatelia        0001 - 0054

   2 - Portugal          0055 - 0292

   3 - Açores e Distritos Postais       0293 - 0305
    
   4 - Madeira e Funchal        0306 - 0309

   5 - Coleção especializada de Ceres      0310 - 0344

   6 - Correio aéreo * Coleção Fernando Oliveira     0345 - 0413

 A partir das 15H00

   7 - Macau * Taipa Collection       0414 - 0608

   8 - Ultramar         0609 - 0613

   9 - Angola e Congo          0614 - 0672

 10 - Cabo Verde         0673 - 0690

 11 - Guiné          0691 - 0709
 
 12 - Índia            0710 - 0760

 13 - Macau          0761 - 0772
 
 14 - Moçambique e Distritos Postais      0773 - 0850

 15 - São Tomé e Príncipe        0851 - 0878

 16 - Timor          0879 - 0917

 17 - Estrangeiro         0918 - 0925
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SIMBOLOGIA

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

1 F * Correios – Mores. Carta remetida de S. Salvador de Lagoa / Famalicão (22.04.1759) para Viana 
com o porte manuscrito a sépia “porte des rs”. Porte pago pelo destinatário. Correspondência do 
período do 10.º Correio-Mor do Reino e 6.º Correio-Mor das Cartas do Mar de 1755 a 1790, José 
António da Mata Coutinho. Exemplar raro, bem conservado, sem defeitos nem reparações.

250.00

2 F * Alemquer / SEGURA – A azul, LF ALQ-S2 em carta datada de Alenquer (12.01.41) para a Azam-
buja, isenta de porte (S.N.R.). Exemplar muito bem conservado, sem defeitos nem reparações, 
nem manchas, com as marcas de correio muito bem batidas. MB e R.

400.00

3 F * Almeida / SEGURA – A azul, LF ALD-S1 em carta datada de Almeida (22.06.42) para Almendra, 
isenta de porte (S.N.R.). Exemplar muito bem conservado, sem defeitos nem reparações, com as 
marcas de correio muito bem batidas. Exemplar de luxo.

600.00

4 F * Alvaiazere – A preto, LF AVZ2, em carta datada de Chão de Couce (12.01.1841) para a Marinha 
Grande, isenta de porte (S.N.). Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca muito bem 
batida e nítida.

25.00

5 F * Amarante – A vermelho, LF AMT3 em capa de carta para o Porto, com o porte de 20 reis manus-
crito a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca bem batida.

30.00

6 F * Arcos de Valdevez / SEGURA – A azul, LF AVV-S2 em carta datada de Arcos de Valdevez 
(08.03.52) para Viana do Castelo, isenta de porte (S.N.R.). Exemplar bem conservado, sem de-
feitos nem reparações, com marcas de correio bem batidas, com “Z” quebrado em “VALDEVE”. 
MB e MR.

600.00

7 F * Arraiollos – A sépia, LF ARL2 em carta datada de Pavia (20.11.36) para Évora isenta de porte 
(S. N. R.). Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca bem nítida. Certificado emitido 
pela FPF.

130.00

8 F * Borba – A sépia, LF BRB1, em carta datada de Borba (20.03.1803) para Elvas, com o porte de 
20 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, em boas condições de con-
servação, com a marca bem batida, com a DATA MAIS ANTIGA CONHECIDA, com a indicação 
manuscrita “Fora da Malla”.

200.00

9 F * Braga / SEGURA – A preto/sépia, LF BRG-S1 em carta denúncia, remetida da freguesia de San-
tiago da Cruz e Mouquim (março de 1822) para Lisboa, isenta de porte (S.N.R.). Exemplar sem 
defeitos nem reparações, muito bem conservada, com as marcas de correio muito bem batidas. 
Exemplar de luxo.

250.00

8
9

7

654

321
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10 F * Braga / SEGURA – A sépia, LF BRG-Sms1 em carta datada de Braga (12.07.13) para o Ponte do 
Lima, isenta de porte (R.S.). Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conservada, com 
as marcas de correio muito bem batida e manuscrita. Exemplar de luxo.

250.00

11 F * Braga / PORTE PAGO – A azul, LF BRG-PP1, em carta remetida de Braga (26.12.49) para o Porto 
(27.12.49) com o porte de 20 reis batido a Setúbal azul. Marca do correio do Porto “FRANCA”, LF 
PRT-PP5, batida também a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações, sem manchas. MB e R.

450.00

12 F * Carrazeda – A sépia, LF CRZ1, em carta datada de Mirandela (09.06.1822) para Braga, com o 
porte de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca bem 
batida e nítida. MB e R.

75.00

13 F * Castelo Branco / SEGURA – A sépia, LF CTB-S1 em capa de carta não datada, remetida de Cas-
telo de Branco para Lisboa, isenta de porte (R.S.). Exemplar bem conservado, sem defeitos nem 
reparações, com as marcas muito bem batidas. Fotocópia do interior datado de Caria (09.04.1811) 
relatando a retirada de Messena, Comandante da 3.ª invasão napoleónica. MB e MR.

1.000.00

14 F * Castro Marim / Lisboa * Porte Pago – A azul, LF CTM2 + LSB PP5 à chegada, em carta datada 
de Castro Marim (25.08.50) para Lisboa, com o porte de 35 reis manuscrito a sépia, anulado em 
Lisboa. Exemplar bem conservado, com dobra ao meio da carta, sem reparações e com as marcas 
do correio bem batidas. MB e MR.

500.00

15 F * CEA – A sépia, LF SEI3 em carta datada de Tourais (30.07.1868) para Mortágua com o porte de 20 
reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações e bem conservado.

70.00

14
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16 F * Cea / Segura – A sépia, LF SEI-S1 em carta datada de Seia (14.07.1827) para Coimbra, isenta de 
porte (Real Serviço). Exemplar raro sem defeitos nem reparações em excelente estado de conser-
vação com a marca muito bem batida e nítida.

200.00

17 F * Celorico – A sépia, LF CLB1 em carta datada de Celorico da Beira (25.10.37) para Vale de Remí-
gio com o porte de 30 reis batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com as marcas 
bem batidas e bem conservado.

170.00

18 F * Celorico da Beira / SEGURA – A sépia, LF CLB-S1 em carta datada de Penalva de Alva (21.11.25) 
para a Guarda isenta de porte (S.N.R.). Exemplar bem conservado, sem defeitos nem reparações 
com a marca de correio bem batida. MB e MR.

600.00

19 F * Elvas – A vermelho, LF ELV10 em carta datada de Elvas (07.06.52) para Lisboa (09.06.52) com o 
porte de 20 reis batido a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações, mascas bem batidas 
e muito bem conservado.

20.00

20 F * Évora / Seguro – A verde e sépia, LF VR3 + LF Sms2 em carta datada de Mourão (09.03.35) 
para Elvas, isenta de porte (S.N.R.). Exemplar muito raro, cem defeitos nem reparações, com as 
marcas muito nítidas e bem batidas.

750.00

21 F * Fronteira – A sépia, LF FTR1 em carta datada de Fronteira (11.02.1838) para Évora, com o porte 
de 25 reis manuscrito a sépia. Exemplar muito raro, único exemplar a sépia conhecido neste perío-
do, sem defeitos nem reparações, com a marca muito bem batida e nítida.

400.00

22 F * Fundão – A sépia, LF FND1 em carta datada do Fundão (31.08.14) para Lisboa com o porte de 35 
reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conservado, com as marcas 
bem batidas, em 2.º período de utilização. Data mais antiga em função do catalogado.

140.00

23 F * Lisboa / SEGURA – A preto, LF LSB-S2 em carta datada de Lisboa (27.11.19) para Braga, com 
o porte 90 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conservado com 
as marcas bem batidas.

75.00

24 F * 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.

60.00

25 F * Lisboa / Por Alexandria. Carta remetida de Alexandria (18.04.44) para Lisboa (12.05.44) portea-
da à chegada com 120 reis batido a azul, correspondente ao primeiro porte de cartas recebidas 
pelo paquete transatlântico com o peso até 1 oitava (Tabela de 29.01.1840), com trânsito por Malta 
(onde foi desinfetada e marcada com carimbo batido a preto “PURIFIÉ AU LAZARET / MALTE”). 
Carimbo batido a azul “POR ALEXANDRIA”, LF LSB-AL10, aplicado nas cartas transportadas 
pelos paquetes britânicos da Peninsular and Oriental Steam Navigation Company remetidas via 
Alexandria. Carta redigida por Custódio Manuel Gomes em viagem para a Índia onde iria ser em-
possado como Secretário Geral do Estado da Índia.

400.00

26 F * Cartas Estrangeira de Navio * Período pré-adesivo. Carta remetida de Gibraltar (03.04.44) para 
Lisboa (09.04.44), porteada à chegada com 240 reis batido a azul, correspondente a cartas rece-
bidas pelo paquete transatlântico do Mediterrâneo com peso entre 1,5 a 2 oitavas. Carimbo batido 
a preto de origem “GIBRALTAR” e batido a azul “P. BRIT.º” aplicada às cartas chegadas a Lisboa 
pelos paquetes transatlânticos. Carta redigida por Custódio Manuel Gomes em viagem para a 
Índia onde iria ser empossado como Secretário Geral do Estado da Índia.

50.00

27 F * Lisboa / Hespanha – A azul, LF LSB-OE2 em carta datada de Aranjo (13.06.37) para Lisboa 
(19.06.37) com o porte de 90 reis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações, muito 
bem conservado com boas marcas.

28.00

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

150.00

29 F * Lisboa – A azul, LG LSB7 em carta datada de Lisboa (18.04.42) para as Canárias, porteada à 
chegada com 5R batido a preto. Marca de origem que se supões de iniciativa particular, batida a 
preto, tipo oval, com legendas ladeadas de ramos entrelaçados “LANÇADA NO CORREIO / 4 – 7 / 
1842”. Conhecidas apenas duas cartas com esta marca atribuída como particular.

100.00

30 F * Mangualde – A verde, LF MGL2 em carta circulada de Mangualde (30.05.37) para Lisboa 
(02.06.37), com o porte de 35 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
com a marca bem batida e nítida.

25.00

31 F * Montemor-o-Novo / Correio d’ – A preto, LF MMN4 em carta datada de Montemor (01.06.50) para 
Beja, com o porte de 25 reis batido a preto. Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem 
conservado e com as marcas de correio muito bem batidas e nítidas.

50.00
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32 F * Oliveira de Azeméis / PORTE PAGO – A sépia, LF OAZ PPms1 em carta datada de Oliveira de 
Azeméis (17.10.22) para Coimbra com o porte pago de 25 reis (Pg manuscrito a sépia e 25 reis 
batido a sépia). Inscrição manuscrita pelo expedidor “vai o porte pago”. Exemplar bem conserva-
do sem defeitos nem reparações e com boas marcas do correio. MB e MR.

900.00
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33 F * Oliveira de Azeméis / SEGURA – A sépia, OAZ-S1, em carta remetida de Fermedo (10.05.28) 
para Aveiro isenta de porte (R.S.). Exemplar sem defeitos nem reparações, marcas bem batidas, 
muito bem conservada. MB e MR.

750.00

34 F * Penafiel / SEGURA – A azul, LF PNF-S1, em carta remetida de Lousada (28.07.51) para o Porto, 
isenta de porte (S.N.R.). Exemplar muito bem conservado, sem defeitos nem reparações, com as 
marcas muito bem batidas. Exemplar de luxo. MB e MR.

1.250.00

35 F * Penafiel / PORTE PAGO – A sépia e vermelho. LF PNF-PPms1, em carta remetida de Campelo 
(27.10.30) para Lisboa com o porte de 40 reis manuscrito a sépia. Marca do correio mal batida a 
vermelho e marca “Franca pg” manuscrita a sépia. Exemplar bem conservado sem defeitos nem 
reparações. Provavelmente único exemplar conhecido. MR.

900.00

36 F * Penafiel – A vermelho, LF PNF1 em carta datada de Penafiel (14.06.19) para o Porto, com o porte 
de 20 reis batido a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações, com marcas bem batidas 
e bem conservado.

48.00

37 F * Peso da Régua / SEGURO – A azul, LF PRG-S1, em carta remetida do Peso da Régua (10.01.45) 
para Mondim com o porte manuscrito de 40 reis para pagar o porte ordinário e 240 reis para pagar 
o prémio do seguro, no total de 280 reis, todos manuscritos a sépia. Exemplar bem conservado 
com a marca de correio muito bem batida. MB e MR.

650.00

38 F * Ponte da Barca / SEGURA – A azul, LF PTB-S1 em carta datada de Ponte da Barca (18.07/48) 
para Viana do Castelo, isenta de porte (S.N.R.). Exemplar sem defeitos nem reparações, muito 
bem conservada, com as marcas de correio muito bem batidas. Exemplar de luxo.

300.00

39 F * Ponte do Lima / SEGURA – A sépia, LF PTL-S1, em carta remetida de Gondufe (13.01.35) para 
Ponte do Lima isenta de porte (S.N.R.). Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca de 
correio bem batida. MB e MR.

600.00

40 F * Porto / CORR. MARITIMO – A preto, LF PRT-CM2 em carta datada do Maranhão (28.02.1824), 
para Lisboa com trânsito pelo Porto. Exemplar sem defeitos nem reparações, transportada em 
mão (P.E.F) com inscrição manuscrita “Plo. Correio do Porto”.

80.00

41 F * Porto – A preto, LF PRT1 em carta datada do Porto (23.08/1800) para Braga com o porte de 20 
reis batido a preto. Exemplar sem reparações com alguns falhas de papel derivado da acidez da 
tinta de escrita. Marcas bem batidas.

42.00

42 F * Porto / Segura – A preto, LF PRT-S2 em carta datada do Porto (26.03.1812) para Braga, com o 
porte de 20 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca muito 
bem batida.

75.00

43 F * Porto / SEGURA – A azul, LF PRT-S5, em carta remetida de Lisboa (20.02.43) para o Porto 
(23.02.43) com o porte de 40 reis batido a azul. Marca do correio SEGURO do Porto aplicado à 
chegada provavelmente como marca de recurso. São conhecidas duas cartas com este tipo de 
marca aplicadas no mesmo dia. Exemplar sem defeitos nem reparações, sem manchas, muito 
bem conservado. MB e MR.

450.00

44 F * Porto / Selos fixos do Imposto Postal – A vermelho, LF PRT-LEY2 em carta datada de Paris 
(29.08.50) para o Porto (12.06.50) com trânsito por Lisboa (09.09.50) porteada em Lisboa com 480 
reis batido a azul correspondente a uma carta por via terreste além Pirenéus com o peso de 1 ½ a 
2 oitavas + 40 reis manuscrito a sépia pelo porte territorial correspondente a uma carta com o peso 
até 2 oitavas e uma distância superior a 40 léguas. Selo fixo do imposto postal de 20 reis batido a 
vermelho. MB. Valor de catálogo € 80.00. 

25.00

45 F * Porto / Ley do Selo – A vermelho, LF PRT-LEY3 (sem taxa valor) em carta remetida de Londres 
(06.12.50) para o Porto (12.12.50) com o porte inglês de 3/6 manuscrito a sépia e porte português 
de 1.125 reis manuscrito também a sépia. Carimbo da lei do selo com o porte de 55 reis manuscrito 
a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

46 F * Setúbal / PORTE PAGO – A preto, LF STB-PP2, em carta remetida de Setúbal (19.10.24) para 
Lisboa com o porte pago de 50 reis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
com a marca do porte pago batido no verso da carta. MB e R.

400.00

47 F * Setúbal / PORTE PAGO – A preto, LF STB-PP3 em carta datada de Setúbal (09.01.37) para Lis-
boa, sem o porte marcado. Exemplar muito bem conservado, sem defeitos nem reparações e sem 
manchas. Exemplar de luxo. MB e MR.

750.00

48 F * Trancoso / SEGURA – A sépia, LF TCS-Sms2 em carta datada de Trancoso (11.03.36) para o 
Porto, isenta de porte. Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conservada, com as 
marcas de correio muito bem batida e manuscrita. Exemplar de luxo.

500.00
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49 F * Vianna do Minho – A sépia, LF VCT3 em carta datada de Viana (21.08.15) para o Porto, com o 
porte de 50 reis batido a sépia. Exemplar sem defeitos com a marca linear avivada a lápis, muito 
bem conservada,

46.00

50 F * Vila do Conde / SEGURO – A azul VCD-S2, em carta remetida de Vila do Conde (20.09.34) para 
Lisboa (25.09.34) para Lisboa, isenta de porte (S.N.R.). Exemplar bem conservado, sem defeitos 
nem reparações, com marcas de correio nítidas e bem batidas. MB e MR.

1.250.00

51 F * Viseu – A sépia, LF VIS-3 em carta datada de Vila Seco (18.01.1820) para o Porto, com o porte de 
25 reia manuscrito a sépia. Exemplar raro sem defeitos nem reparações, com a marca bem batida.

125.00

52 F * Lisboa – A azul, LF LSB16 em carta datada de Lisboa (30.06.53) para Coimbra, com o porte de 
35 reis batido a azul. EXEMPLAR DE GRANDE RARIDADE POIS É REMETIDA DE LISBOA NO 
ÚLTIMO DIA DA ERA PRÉ-ADESIVA E É ENTREGUE AO DESTINATÁRIO NO 1.º DIA DA ERA 
ADESIVA. MB e MR.

500.00

53 F * S. Miguel – A preto, LF PDL2 em carta remetida da Ilha de S. Miguel (19.05.1838) para Angra do 
Heroísmo, com o porte de 20 reis batido a preto. Circulação rara entre Ilhas dos Açores. Exemplar 
sem defeitos nem reparações em excelente estado de conservação.

100.00

54 F * Aden * Período pré adesivo. Carta remetida de Aden (29.04.1844) para Lisboa (14.06.44), com 
trânsito por Alexandria (25.05.44) e Malta (onde foi desinfetada e marcada com carimbo batido a 
preto “PURIFIÉ AU LAZARET / MALTE”). De Aden para o Suez seguiu pelo paquete Bereni da 
East India Company. Do Suez para Alexandria por terra. De Alexandria para Malta pelo paquete 
Oriental da Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. De Malta seguiu para Marselha 
por paquete inglês Alecto da Admiralty Mediterranean Steam Packets (carimbo batido a vermelho 
datado de 01.06.44). Em Malta ou Marselha foi aplicado o porte de 10d (convenção postal França-
-Inglaterra de 1843), valor a favor dos ingleses para uma carta com o peso até ½ onça. Seguindo 
por terra foi porteada à chegada a Lisboa com o porte de 240 reis batido a azul, correspondente a 
uma carta de além Pirenéus, vindo por Espanha, com o peso até 1/8 de onça. Carimbo de ADEN 
batido a preto. Carta redigida por Custódio Manuel Gomes em viagem para a Índia onde iria ser 
empossado como Secretário Geral do Estado da Índia.

500.00
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PORTUGAL
     Selos e correspondências

55 F * Isentos de franquia. Correio Real. Carta remetida de Lisboa * Paço das Necessidades (26.09.1836) 
para o Deão e Cabido da Sé Catedral de Faro, assinada pela Rainha D. Maria II, fazendo nomear 
como Vigário Capitular o cónego Joaquim Manuel Rasquinho. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções com o selo real de fecho da carta intacto. MB e MR.

125.00

56 F « 1853 – D. Maris II. MF1, 5 reis castanho avermelhado, tipo I, papel liso médio, com duas margens 
de luxo e duas curtas. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor € 
3.400.00.

400.00

57 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 periódico com 
apenas uma folha. Selo com inutilização a pena. Exemplar raro.

600.00

58 F 8 1853 – D. Maria II. MF1, 5 reis castanho avermelhado, cunho I, com duas margens de luxo e duas 
margens normais, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “52 – PORTO”, batido a preto. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.600.00.

250.00

59 F 8 1853 – D. Maria II. MF1, 5 reis castanho avermelhado, papel liso médio, com boas margens e equi-
libradas, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 
1.ª reforma batido a preto “1 – LISBOA”, tipo 6.8.6. Valor de catálogo € 1.600.00.

250.00

60 F 8 1853 – D. Maria II. MF1, 5 reis castanho avermelhado, não denteado, papel liso fino, com quadro 
boas margens equilibradas. Exemplar sem defeitos nem reparações com boa cor. Valor de catá-
logo € 1.600.00.

150.00

61 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul escuro, cunho II. Tira horizontal com 4 selos, com margens de 
luxo, obliterados com carimbo numérico da 1.ª reforma “102 – VIANA”, tipo 5.10.5, batido a preto. 
Exemplar de luxo, sem defeitos nem reparações. Exemplar de destaque numa coleção clássica. 
MB e MR.

250.00

62 F 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis verde, papel liso fino. Tira horizontal com três selos, bordo esquer-
do de folha, com boas margens, obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a preto 
“134 – TRANCOSO”, tipo 4.7.4. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 9.000,00.

2.500.00

63 F 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis verde, papel liso médio. Exemplar usado com 3 margens curtas 
e uma de luxo, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “103 – BARCELOS”, tipo 5.10.5. Valor de catálogo € 1.800.00.

100.00

64 F 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.

180.00
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65 F 8 1853 – D. Maris II. MF3, 50 reis verde, papel liso médio. Exemplar usado com duas margens de 
luxo e duas normais, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª refor-
ma, batido a preto “106 – MELGAÇO”, tipo 6.8.6. Valor de catálogo € 1.600.00.

200.00

66 F * 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis verde, com 3 margens normais e uma de luxo em carta remetida 
de Vila do Conde (15.10.55) para Pernambuco, com trânsito por Lisboa (12.11.55) pelo paquete 
Tay da Royal Mail Steam Packet Company que saiu de Lisboa a 14.11.55. Marca LISBON a preto 
do agente do inglês em Lisboa e porteada em 180 reis pelo porte marítimo. Selo de 50 reis para 
pagar o porte territorial correspondente ao segundo porte para cartas com o peso entre 3 a 5 
oitavas. Carta com alguns defeitos no papel e na margem direita do selo, obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma batido a sépia “75 – VILA DO CONDE”, tipo 5.10.5, e carimbo nominativo 
batido a verde.

1.000.00

67 F 8 1853 – D. Maria II. MF4, 100 reis lilás, papel médio. Par vertical com margens normais, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma “1 – LISBOA”, tipo 4.7.4. Exemplar sem defeitos nem repa-
rações, com muito boa cor e bom relevo, assinado no verso por carimbo batido a vermelho “R. F. 
ENGEL”. MB e MR. Valor de catálogo € 10.500.00.

1.500.00

68 F 8 1855/56 – D. Pedro V. cabelos lisos. MF5, 5 reis castanho vermelho, cunho V, papel liso fino, não 
denteado. Exemplar usado, sem reparações e impressão ligeiramente empastada, boa cor, com 
três margens de luxo e uma normal, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a 
preto “56 – BRAGA”, tipo 6.8.6. MB e R. Certificado de peritagem de INEXFIP. Valor de catálogo 
€ 1.700.00. 

350.00

69 F * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis azul, cunho I (pérolas afastadas), com margens 
curtas, em capa de carta circulada de Lisboa (17.01.55) para Valença, com trânsito pelo Porto 
(19.01.55). Segundo a circular da Direção Geral dos Correios e Telégrafos datada de 13 de janeiro 
Oliveira Marques estima que a venda destes selos se iniciou entre 14 e 17 de janeiro. Provavel-
mente será a data mais antiga conhecida com este selo.

35.00
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70 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis verde azul, papel liso fino, com 3 margens de 
luxo e uma curta, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “60 – FEIRA”, tipo 3.5.3. MB. Valor de catálogo € 185.00.

30.00

71 F « 1855/56 — D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis lilás malva, papel liso fino. Quadra com mar-
gens curtas a boas, com alguns pontos de óxido e duas pequenas perfurações num dos selos.

80.00

72 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis lilás, papel liso fino, com margens de luxo e ex-
cecionais, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido 
a sépia “102 – VIANA”, tipo 4.3.4. MB. Valor de catálogo € 175.00.

35.00

73 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis lilás, com margens de luxo, sem defeitos nem 
reparações, obliterado com carimbo batido a preto “113 – AGUIAR DA BEIRA”. MR.

30.00

74 F JRN 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Mf10a, 5 reis castanho vermelho, tipo II, papel liso, com 
margens de luxo + 25 reis azul linhas duplas, tipo I, com duas margens de luxo e duas normais, 
em de folha completa do periódico “O Braz Tisana” de 06.10.56, enviado do correio do Porto, apre-
sentando na frente marca datada de 7. Admite-se que a franquia de 30 reis seria o pagamento do 
porte interno de seis periódicos cintados, com uma folha de impressão cada. Selos sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo, obliterados com marca circular de barras da 1.ª reforma 
postal “52 – PORTO”, do tipo 4.6.4, sem percetível que terão sido removidos da folha e novamente 
colados. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

750.00

75 F CNT 1856/58 – D. Pedro V. cabelos anelados. MF10, 5 reis castanho com margens de luxo em cinta de 
jornal “A Nação” remetido de Lisboa para Luanda / Angola para pagar o porte territorial para jornais 
com uma folha impressa. Porteada à chegada com 10 reis batido a preto de acordo com Decreto 
Lei de 27.07.1857 do Ministro da Marinha e Ultramar, publicado no Boletim Oficial de Angola nº 
639 de 26.12.1857 mandando por em execução em Angola as taxas estabelecidas no decreto de 
27 de outubro de 1852 do Reino no que respeita aos periódicos cintados (10 reis por cada folha 
impressa). Exemplar raro e muito bonito.

750.00

76 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10n, 5 reis castanho amarelo, cunho VII, com quebra 
do cunho bem vincada, margens de luxo, bem equilibradas. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 245.00.

45.00

77 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, papel liso médio, cunho V. Tira 
vertical com 3 selos, canto de folha, com margens de luxo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma batido a preto “61 – GUIMARÃES”, tipo 3.5.3. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

78 F * Isentos de franquia. Correio Real. Carta remetida de Lisboa * Palácio da Ajuda (23.02.1883) para o 
Deão e Cabido da Santa Igreja Patriarcal de Lisboa, assinada pelo Rei D. Luís I, nomeando Vigário 
Capitular em conformidade com o Concílio de Trento D. António José de Freitas Honorato, Arcebis-
po de Mitilene, doutorado em teologia pela Universidade de Coimbra. Exemplar sem reparações 
com ligeiras manchas com o escudo real no fecho da carta intacto. MB e MR.

125.00

79 F «« 1862/64 – D. Luís I. MF14, 5 reis castanho escuro, cunho XII. Quadra com duas boas margens e 
duas curtas, com goma original e sinal de charneira. Exemplar sem reparações com 5 a 6 pontos 
de óxido mais visíveis no verso. MB e R.

300.00

80 F FRG 1862/64 – D. Luís I. Mf14, 5 reis castanho, cunho III. Fragmento com selo isolado e tira com três 
selos, um deles parcial (cortado a tesoura). Exemplares com 3 margens de luxo e uma margem 
curta. Fragmento datado de Lisboa (24.03.63).

75.00

81 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF14a, 5 reis castanho, tipo III, canto de folha, com duas margens de luxo, 
uma normal e uma curta, obliterado com carimbo de pontos “1 – LISBOA”. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. 

10.00

82 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF15, 10 reis amarelo laranja claro, papel liso médio. Par horizontal usado, 
com obliteração manuscrita com tentativa de a apagar, com goma não original e bom relevo. Valor 
de catálogo € 255.00.

40.00

83 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF15, 10 reis amarelo laranja. Par vertical, usado, com 3 margens normais e 
1 curta. Valor de catálogo € 255.00.

30.00

84 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF18a, 100 reis lilás. par horizontal com margens normais a luxo, sem defeitos 
nem reparações, ambos com “FENDA NA CERCADURA”. Valor de catálogo € 600.00.

100.00

85 F FRG 1862/64 – D. Luís I. MF18, 100 reis lilás. Fragmento de carta remetida de Lisboa (15.05.1867) com 
3 selos com boas margens, cor e relevo, sem defeitos nem reparações. 

75.00

86 F « 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF19, 5 reis preto, papel liso médio, cunho I. 
Quadra com selos novos, sem goma, com 3 margens de luxo e uma normal, sem defeitos nem 
reparações. Exemplar muito bonito e raro.

300.00



16

87 F «««/«« 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 reis amarelo, papel liso médio. Bloco com 
8 selos novos, com goma original, seis selos sem sinal de charneira e dois selos com leve sinal 
de charneira (selos dos cantos superiores esquerdo e direito, com 3 margens exteriores curtas e 
uma larga. Exemplar sem reparações, com ligeiros pontos de óxido no 1.º e 8.º selos, com muito 
boa cor e relevo. Exemplar de luxo. Valor de catálogo tendo em conta o valor dos selos isolados 
€ 8.340,00.

1.600.00

88 F ««« 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 reis amarelo. Par horizontal, canto in-
ferior direito de folha, com as restantes margens de luxo, com goma original, sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relev0. Exemplar de luxo, muito raro nestas condições. 
Valor de catálogo € 2.500.00,

600.00
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89 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 reis amarelo laranja. Par horizontal com 
3 margens de luxo e uma curta, sem defeitos nem reparações e cor viva, obliterado com carimbo 
de pontos de 1 – LISBOA. MB e MR. Valor de catálogo € 795.00.

75.00

90 F «««/«« 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF21, 20 reis bistre, papel liso médio. Tira hori-
zontal com 4 selos novos, com goma original, sem charneira nos selos centrais e com muito ligeira 
charneira nos selos de topo. Exemplar sem defeitos nem reparações, com margens normais, com 
cor e relevo de luxo. MB e MR. Valor de catálogo € 11.200.00.

2.000.00

91 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF21, 20 reis bistre, papel liso médio. Par horizon-
tal de selos usados, com boas margens. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 345.00.

80.00

92 F («) 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF22, 25 reis rosa, cunho III, com muito boas 
margens. Exemplar novo, com goma não original, sem reparações e muito ligeira transparência no 
bordo inferior. Valor de catálogo € 190.00.

70.00

93 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF24, 80 reis laranja vermelho. Exemplar usado 
com 3 margens de luxo e uma curta, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 120.00.

24.00

94 F «« 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF27, 5 reis preto, papel liso médio, cunho IV. Exemplar 
novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 220,00.

40.00

95 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Carta circulada de Lisboa (30.03.70) para Madrid 
(01.04.70) com selo de 5 reis preto, denteado 12 ¾, papel liso, cunho VIIa, MF27 e dois selos de 
10 reis amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, MF28, perfazendo o porte de 25 reis para pagar o porte 
simples para cartas circuladas para Espanha com o peso até 15g. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, muito bem conservado. Exemplar de luxo.

1.000.00

96 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Sobrescrito circulado de Lisboa (17.05.71) para Koni-
gsberg / Prússia (24.05.71) com selos de 20 reis bistre, MF29 e 120 reis azul, MF34, ambos em 
papel liso médio, denteado 12 ¾ de linha, perfazendo o porte de 140 reis para pagar o primeiro 
porte para cartas com o peso até 7,5g remetidas para a Prússia (Convenção Postal entre Portugal 
e a Prússia e adicionais de 24.04.1864). Certificado de peritagem do NFACP.

300.00

97 F «« 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30j, 25 reis carmim, papel liso, cunho XI. Quadra em 
canto inferior esquerdo de folha, com goma original, leve sinal de charneira e algumas pequenas aflora-
ções de óxido no verso. Exemplar sem reparações, com cor firme e fresca. Valor de catálogo € 520.00.

75.00

98 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF31, 50 reis verde claro, papel liso, denteado 12 ¾. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo 
numérico da 2.ª reforma “123 – PESO DA REGOA”. Valor de catálogo € 195,00.

24.00

99 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF32, 80 reis laranja, papel liso, denteado 12 ¾. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 195,00.

22.00

100 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF33, 100 reis lilás malva, papel liso, denteado 12 ¾, 
cunho IIa. Exemplar usado, reparações, com mancha no verso, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 195,00.

22.00

101 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Sobrescrito circulado do Porto (06.11.73) para Puerto 
Plata / República Dominicana, com trânsito por Londres (12.11.73) franquiada com selo de 240 
reis lilás malva claro, papel liso, denteado 12 ¾, MF 35a. E o porte inglês 1/ 3 ½, manuscrito a 
vermelho, correspondente a 310 reis a pagar aos correios ingleses. Assim a carta deveria ter sido 
franquiada com 340 reis e como os ingleses dão como pagos 315 reis, significa que na porção 
aparada no lado direito da carta deveria ter existido um selo de 100 reis que se encontra em falta, 
perfazendo o porte de 340 reis, para cartas com o peso até 7,5g. A não ser assim a carta seria 
porteada no destino pela totalidade do porte o que não aconteceu. De todo o modo é um exemplar 
raro com um destino muito raro. Fontes: Convenção Portugal / Inglaterra de 1866 para o porte 
português de 340 reis e as Detailed Regularions para o porte de 1 / 3 ½ a pagar aos ingleses.

850.00

102 F ««« 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF36, 5 reis preto, papel liso, denteado 12 ¾, cunho VII. Quadra 
com selos novos, goma original, sem sinal de charneira, com boa cor e relevo. Exemplar de luxo. 
Valor de catálogo € 840.00.

350.00

103 F * 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Sobrescrito de reduzidas dimensões (cartões de visita) circulado 
de Lisboa (02.01.76) para Almada com selo de 5 reis preto, papel liso, denteado 12 ¾, cunho VIII, 
MF36g, para pagar o porte simples para impressos com o peso até 40g. Exemplar sem reparações 
com ligeiras manchas no sobrescrito.

28.00

104 F * 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Sobrescrito circulado do Porto (18.10.78) para Modena / Itália (23.10.78) 
com selo de 10 reis amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, cunho I, MF37 + selo de 15 reis castanho, papel 
liso, denteado 12 ½, cunho II, MF38a + selo de 25 reis carmim, papel liso, denteado 12 ¾, cunho XV. Porte 
de 50 reis para pagar o porte simples de cartas circuladas para Itália com o peso até 15g. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, muito bem conservado, sem manchas. Exemplar de luxo.

1.200.00



18

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

75.00

106 F («) 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF39h, 20 reis bistre, denteado 12 ¾, papel COSTELADO à frente. 
Exemplar novo, com goma não original, sem reparações e com um dente curto e dois pontos de 
óxido. Valor de catálogo € 380.00.

120.00

107 F * 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Carta circulada do Porto (19.07.78) para Lisboa (20.07.78) com selo 
de 25 reis carmim, papel liso, denteado 12 ¾, cunho VIII. MF40g + selo de 50 reis verde, papel 
liso, denteado 12 ¾, cunho II, 41ª, perfazendo o porte de 75 reis para pagar o terceiro porte do 
correio ordinário interno para carta com o peso até 45g. Exemplar sem defeitos nem reparações 
e muito bem conservado.

110.00

108 F 8 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF42, 80 reis laranja vermelho, papel liso, denteado 12 ¾, cunho I. 
Par horizontal de selos usados, sem reparações, com moldura aberta no bordo direito do 2.º selo 
originado pelo batimento mais forte do cunho. Valor de catálogo € 156.00.

50.00

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

150.00

110 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42g, 80 reis laranja, tipo I, denteado 12 ¾, PAPEL COSTELA-
DO, em sobrescrito circulado de Lisboa (05.06.73) para Paris, com trânsito por St. Jean de Luz 
(10.06.73), para pagar o porte simples do correio ordinário, para cartas remetidas para França, 
com o peso até 10g. Exemplar raro, sem reparações e com parte do denteado superior do selo 
cortado à tesoura. Valor de catálogo € 840.00.

180.00

111 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.

60.00

112 F 8 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF43c, 100 reis lilás claro, papel liso, denteado 14, cunho I. Exem-
plar usado, sem reparações, com ligeiras aflorações de óxido. Valor de catálogo € 1.600.00.

320.00

113 F * 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 remetidas para França, 
com o peso entre 46 e 60g. Sobrescrito com ligeiros defeitos.

60.00

114 F * 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Carta circulada de Lisboa (15.07.74) para Signa / Florença / Itália (21.07.74) 
com selo de 120 reis azul, papel liso, denteado 12 ¾, MF44. Exemplar sem defeitos nem reparações.

120.00
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115 F « 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF45, 150 reis azul claro, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações, com o denteado ligeiramente farpeado. Valor de catálogo € 
295.00.

45.00

116 F 8 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF46, 240 reis lilás, papel liso médio, denteado 12 ¾, com boa cor 
e relevo, sem reparações e apenas com um dente ligeiramente curto. Valor de catálogo € 1.600,00.

150.00

117 F R« Reimpressões de 1885 * 1870/77 – D. Luís I, fita direita. MF 36/47. Série completa de reimpres-
sões de 1885, denteado 13 ½, com traço horizontal a vermelho e preto com 18mm. Exemplares 
sem defeitos nem reparações.

150.00

118 F * 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF57c, 25 reis castanho vermelho, papel liso, denteado 11 ¾. Dois 
selos em selos em sobrescrito circulado do Porto (08.05.87) para o Rio de Janeiro (24.01.87) com 
trânsito por Lisboa (08.05.87). Provavelmente o sobrescrito foi remetido pela empresa de navega-
ção francesa Messageries Maritimes para cartas com o peso até 15g para Marítimas o Brasil, cujo 
era de 80 reis, foi porteada com o porte em falta no valor de 120 reis, por selo fixo, correspondente 
ao porte português de 30 reis.

100.00

119 F ««« 1884 – D. Luís I, de frente. Novos valores. MF64a, 500 reis preto, papel porcelana, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, com goma original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Exem-
plar de luxo de grande raridade, com cor excecional. Muito raro os exemplares nestas condições. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 3.200.00.

750.00

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

100.00

121 F * 1892/93 — D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. Sobrescrito circulado de Lisboa (08.08.93) 
para Leeds (12.08.93) com selos de 5 reis preto, sobrecarga d, MF89 + selo de 25 reis, sobrecarga 
d, MF92 + selo de 20 s/ 25 reis, sobrecarga e, MF95 + selo de 50 s/ 80 reis, sobrecarga f, MF96 
(com defeito), perfazendo o porte de 100 reis para pagar o segundo porte do correio ordinário para 
cartas remetidas para os EUA com o peso entre 16 e 20g. MB e MR.

90.00

122 F * 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. MF 98/110. Série completa em so-
brescrito circulado em Lisboa, com os selos obliterados com o carimbo comemorativo da emissão 
“1394 / CENTENÁRIO / 1894”. Sobrescrito sem reparações com algumas aflorações de óxido nos 
selos do canto superior esquerdo. B e R.

100.00

123 F («) 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF 111/125. Série completa. Exemplares 
novos, com goma não original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 2.700,00.

350.00

124 F 8 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. Lote composto por 1 selo de 10 reis MF113, 
5 selos de 25 reis MF116, um selo de 50 reis, MF117, um selo de 75 reis MF118, obliterados 
com carimbos batidos a preto de “ALPALHÃO”, “ALPEDRINHA”, “CERCAL DE ODEMIRA”, “NE-
CESSIDADES”, “PORTO DA RAIVA”, “VIANNA / ALEMTEJO”, VILLA DO BISPO” e carimbo do 
“CORTEJO CÍVICO”.

25.00

125 F 8 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF 111/125. Série completa. Exemplares 
usados, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 2.300,00.

200.00
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126 F 8 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF139a, 500 reis preto cinzento s/ azul, papel liso, denteado 
12 ¾. Quadra usada, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 200.00.

30.00

127 F IMP 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim, papel levemente pontinhado, denteado 
11 ¾ em impresso modelo n.º 118 dos Serviços Telegrafo-Postais, solicitando esclarecimentos 
acerca de uma carta registada enviada para Lisboa. Reclamação remetida da estação postal de 
Viana do Castelo (09.06.06) para Lisboa (10.06.06) informando ter a carta sido entregue ao desti-
natário em 13.05.06, remetendo a informação em (12.06.06) para Viana do Castelo que remeteu 
por sua vez a informação para Boticas (17.06.06), domicílio do requerente do esclarecimento. 
Exemplar raro.

75.00

128 F * 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 reis carmim, papel levemente pontinhado, denteado 
11 ¾. Sobrescrito remetido de Valença (??.10.00) para Viana do Castelo (04.10.00) com selo de 25 
reis para pagar o porte simples de cartas circuladas internamente com peso até 15g. Não estando 
na morada o destinatário foi reexpedido para S. Martinho de Gandra (06.10.00) com trânsito por 
Ponte de Lima (05.06.00). Por ter sido lançado novamente no correio o sobrescrito pagou novo 
porte pela reexpedição com selo de 25 reis. Exemplar raro.

50.00

129 F * 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Sobrescrito circulado registado 
do Porto (05.05.98) para Constantinopla (11.05.98) com dois selos de 5 reis vermelho, MF149, 4 
selos de 10 reis, violeta, MF150, selo de 25 reis verde, MF151 e selo de 75 reis castanho lilás, 
MF153, perfazendo o porte de 150 reis para pagar: 100 reis pelo 2.º porte para cartas remetidas 
para os países da UPU na Europa com o peso entre 16 e 20g e 50 reis pelo prémio de registo. 
Exemplar sem defeitos. MB e MR.

100.00

130 F * 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF155, 150 reis bistre, papel 
pontinhado leve, denteado 13 ½ a 16 de linha, circulado registado da estação postal urbana de Lis-
boa / Cortes (22.06.98) para Nagyvárad / Hungria (28.06.98), com trânsito pela estação central de 
Lisboa (23.06.28) para pagar: 100 reis pelo 2.º porte para cartas remetidas para os países da UPU 
na Europa com o peso entre 16 e 20g e 50 reis pelo prémio de registo. Exemplar sem defeitos.

60.00

131 F CRT 1910 – D. Manuel II. MF157, 5 reis preto, papel porcelana, denteado 15x14. Caderneta completa 
com 24 selos novos, goma original, sem sinal de charneira, com capa preto, sem defeitos nem 
reparações, MF CRT1. Exemplar de luxo, muito bem conservado. MB e MR. Valor de catálogo € 
1.100.00.

150.00

132 F PI Perfurados * 1910 – D. Manuel II. MF158, 10 reis verde em bilhete postal publicitário de Nunes dos 
Santos & Cia, circulado de Lisboa (17.3.10) para Guimarães (18.3). Selo perfurado com “G.A. / DO 
/ CHIADO – Grandes Armazéns do Chiado, utilizado por NUNES DOS SANTOS & Cª. Exemplar 
com furos de arquivo no bilhete-postal.

20.00

133 F ««« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “REPU-
BLICA”, sobre selos de Porteado do Continente. MF 192/197. Série completa, com selos novos, 
goma original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Exemplares de luxo, muito 
raro nestas condições. Valor de catálogo € 2.000.00.

800.00

134 F «« 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA”, sobre selos de Porteado do Continente. MF 192/197 + variedades 192e, 193b e194c. 
Série completa, com selos novos, goma original, e sinal de charneira, assinados no verso, sem 
defeitos nem reparações. Exemplares de excelente qualidade, raro nestas condições. Valor de 
catálogo € 507.00.

200.00

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

30.00

136 F «« 1911/12 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia com sobrecarga REPU-
BLICA, sobre selos postais da Madeira. MF204, 100 reis castanho amarelo. Exemplar novo, com 
goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, NÃO DENTEADO, na vertical do 
bordo esquerdo. Não catalogado. MR.

40.00

137 F PI 1912 – Ceres. MF207b, ½ c preto, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Postal ilustrado 
datado de 12.12.17 e obliterado pela Estação Central em Lisboa (12.12.1917) e transportada em 
mão para o destinatário em Lisboa. Durante a greve dos correios de 1917 iniciada a 1 de setembro, 
na qual aderiram a esmagadora maioria dos carteiros, aprisionados no transporte Lourenço Mar-
ques, Lisboa ficou sem distribuição de correio, pelo que se encontraram meios alternativos. Assim 
a Casa A. Corrêa Pereira em Lisboa estabeleceu um serviço de estafeta, colando no postal uma 
vinheta branca com moldura a vermelho, com a seguinte legenda, impressa a preto “1917 / GRÉ-
VE / DOS CORREIOS / SERVIÇO D’ESTAFETA / DA CASA / A, CORRÊA PEREIRA (LISBOA). A 
casa A. Correia Pereira, com a atividade de exportador estava situada no Largo de S. Domingos, 
11 em Lisboa. Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações. Único exemplar conhecido.

250.00

138 F «« 1912 – Ceres. MF206/220, papel porcelana, denteado 15x14. Série completa e 5 selos com va-
riedades de cor, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Exemplares com 
muito boa qualidade pouco habitual nesta série. Valor de catálogo € 1.675.00.

500.00
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139 F * 1912/20 – Ceres + Ceres, novas taxas e cores. Valor declarado de 600$00 remetido registado do Porto 
/ Bolsa (25.04.18) para Tábua, com o peso de 31g, com selos de 2x10c tijolo, denteado 15x14, papel 
porcelana, MF215, 20c chocolate s/ verde, papel porcelana, denteado 15x14, MF217, 2c laranja, papel 
pontinhado, denteado 15x14, MF223 e 30c castanho s/ amarelo, papel porcelana colorido, denteado 
15x14, perfazendo o porte de 72c para pagar: 7c pelo 2.º porte do correio ordinário para cartas circu-
ladas internamente com o peso até 40g + 5c pelo prémio de registo e 60c pela 30ª fração do valor de-
clarado (2c por cada fração de 20$00). Exemplar sem reparações e muito ligeiras manchas. MB e MR.

250.00

140 F PI Perfurados. 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF223, 2c laranja, denteado 15x14, em bilhe-
te-postal publicitário de Abecassis (Irmãos) & Cia, circulado do Porto (06.09.18) para Guimarães 
(07.09.18). Selo perfurado com “A. I. – ABECASSIS (IRMÃOS) & CIA” (furos: 27 / altura: 8 mm / 
largura: 14 mm, data de autorização: 25.05.1914). Bilhete postal com alguns defeitos.

20.00

141 F IC Perfurados * 1912 – Ceres. OM62a, 3c carmim, cartolina branca amarelada, circulado de Lisboa 
(24.05.19) para Berna / Suíça, perfurado com “C F P – CREDIT FRANCO-PORTUGAIS”. Embora 
não muito rara, esta perfuração neste tipo de inteiro não se encontra catalogada. Apenas foram 
emitidos 189.000 exemplares deste tipo de inteiro. Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

142 F «« 1917/20 – Ceres. MF 228a, 6C lilás rosa, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Exemplar 
novo, com goma original e muito leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com varie-
dade de cliché “CORREIC”. Valor de catálogo € 100.00.

20.00
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143 F * 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. MF312, 40c ultramar em sobrescrito 
circulado de Arganil (11.11.24) para Lisboa, para pagar o primeiro porte para cartas circuladas 
internamente com o peso até 20g. Sobrescrito sem reparações e com muito leves manchas, circu-
lado no 1.º dia de circulação dos selos desta emissão.

45.00

144 F * 1928 – Independência de Portugal * 3.ª emissão. MF444, 40c sépia em carta circulada de Lisboa 
(29.11.28) para o Porto (30.11.28) para pagar o primeiro porte para cartas circuladas internamente 
com o peso até 20g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

35.00

145 F * 1925 – Imposto Postal * Monumento ao Marquês de Pombal. Sobrescrito circulado em Lisboa 
(13.05.26) com selo tipo Ceres de 40c MF283 para pagar o porte simples de cartas circuladas 
internamente com o peso até 20g e selo de 2 avos do imposto postal de Macau, correspondente 
ao porte de 15 reis, usado como selo de recurso para pagar o imposto postal devido no 2.º período 
de aplicação obrigatória compreendido entre 5 a 15 de maio de 1926.

30.00

146 F * 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF468c, 40 s/ 2C chocolate, denteado 12x11 ½, papel liso 
em sobrescrito circulado de Goes (14.05.29) para o Porto, para pagar o porte simples de cartas 
circuladas internamente com peso até 10g. Sobrescrito com ligeiro rasgão reparado e selo com 
barramento tipo III.

20.00

147 F ««« 1929 – Imposto Telegráfico, com sobretaxa. MF494a, 1$60 s/ 5c, castanho vermelho, denteado 
12, papel liso fino. Quadra canto inferior esquerdo de folha, com selos novos, goma original, sem 
charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.040.00.

300.00

148 F * 1935/41 – Sé de Coimbra + Tudo pela Nação. Sobrescrito de grandes dimensões, medindo 
260x190mm, circulado registado por via aérea de Lisboa (26.09.36) para Dusseldorf / Alemanha 
pela Lufthansa, com par de selos de 1$00, MF572 e 24 selos de 1$75, MF575, perfazendo o porte 
de 44$00 para pagar: 2$00 pelo prémio de registo + 1$75 pelo primeiro porte do correio ordinário 
+ 14$00 pelos 2.º a 14.º portes do correio ordinário para cartas circuladas para o estrangeiro com 
o peso entre 281 e 300g + 26$25 pelo 15.º porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas circu-
ladas para a Alemanha com o peso de 281 a 300g (Tabela de acordo com a Circular n.º 122 de 
25.05.36 para entrar em vigor em 01.06.36)

40.00
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149 F ««« 1955 — 1.º Centenário do Telégrafo Elétrico em Portugal. Mf815, 1$00 carmim e amarelo. Par 
horizontal, em canto inferior esquerdo de folha, com goma original sem charneira e com a cor de 
fundo em carmim MUITO DESLOCADA. MB e MR. Não catalogado.

150.00

150 F ««« 1962 – Europa CEPT. MF898, 1$00 policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar novo, 
com goma original sem charneira, bordo de folha, sem defeitos nem reparações, com DESLOCA-
ÇÃO ACENTUADA DA COR DOURADA. Não catalogada.

50.00 

151 F ««« 1962 – 8.º Dia do Selo. MF 901a/903a + 901/903. Série completa em pares horizontais, com os 
selos da direita com a variedade “TRAÇO DA VESTE PARTIDO”. Exemplares com goma original, 
sem sinal de charneira. Esta variedade encontra-se no 4.º selo da folha de todas os valores. Exce-
lente conjunto completo. Valor de catálogo € 75,90.

25.00

152 F ««« 1963 – Campanha Mundial Contra a Fome. MF906a, 1$00 policromo, papel esmalte, denteado 13 
½. Quadra com a variedade “PAPEL CREME”. Exemplar com goma original, sem charneira, sem 
defeitos nem reparações. Acompanha selo normal para comparação. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

153 F ««« 1966 – Europa * CEPT. MF 983a/985a. Série completa com 18 dentes horizontais. Exemplares 
novos, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações e boa cor. Estes selos 
encontram-se na 6 fila vertical de cada folha, e em todas as taxas. Os selos têm 18 dentes na 
horizontal em vez de 17 dentes dos selos normais. Valor de catálogo € 300.00.

45.00

154 F ««« 1966 – Europa CEPT. MF983/985 + 983a/985a. Série completa em quadras, novos, com goma 
original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com um dos selos de cada par com 
18 dentes horizontais em vez de 17 nos selos normais. A variedade existe na 6ª fila vertical de cada 
folha, em todos os valores. Valor de catálogo € 600.00.

200.00

155 F « 1971 – Escultores Portugueses. MF1102a, 1$00 sépia, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar novo, 
sem goma, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Não cotado em estado de novo pelo 
catálogo Mundifil. B e MR.

1.500.00

156 F FRG 1971 – Escultores Portugueses. MF1102a, 1$50 castanho claro (Costa Mota * Tio). Par horizontal 
em fragmento de postal ilustrado, obliterado com marca de dia de Praia da Rocha (12.04.72) em 
denteado 13 ½.  Valor de catálogo € 700.00.

200.00

157 F 8 1978 – Europa CEPT. MF1390, 10$00 policromo, papel esmalte, denteado 12x12 ½. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, SEM IMPRESSÃO da cor azul escura, provocando a não 
impressão do símbolo da CEPT. Acompanha selo normal para comparação. MB e MR.

200.00
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158 F ««« 1981 – Censos 81. MF1502, 6$50 policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Quadra com goma 
original, sem charneira, canto de folha, sem defeitos nem reparações, com a variedade “G” de 
“PORTUGAL” partido. Variedade aparece na posição 47 das folhas de 50 selos. Não catalogado.

15.00

159 F ««« 1985/89 – Arquitetura Popular Portuguesa. Lote composto por 7 selos de 1$50, 10$00, 20$00, 30$00, 
40$00, 50$00 e 70$00, MF1711a, 1713a, 1714a, 1719a, 1720a, 1721a e 1724a. Exemplares novos com 
goma original sem defeitos nem reparações com goma brilhante e tarja fosforescente amarela. 

75.00

160 F ««« 1985/89 – Arquitetura Popular Portuguesa. Lote composto por 2 selos de 10$ e 20$00, MF1713b, 
1714b. Exemplares novos com goma original sem defeitos nem reparações com goma brilhante e 
tarja fosforescente rosa. 

25.00

161 F ««« 1991 – Navegadores Portugueses. MF 1991a/1992a, 80$00 e 250$00. Exemplares novos com 
goma original, sem defeitos nem reparações, com variedade SEM TARJA fosforescente.

50.00

162 F ««« 2006 — Flores da Madeira. Mf3372 + 3372a, € 0,45, barbosas. Lote com dois selos, um da emis-
são em folhas de 50 selos e outro da caderneta anual. Os selos têm diferentes legenda técnicas 
em tipo de letra (em bold) e tamanho (8,5mm em vez de 12mm).

25.00

163 F ««« 2006 — Flores da Madeira. Mf3374 + 3374a, € 0,74, antúrio. 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 (em bold) e tamanho (8,5mm em vez de 12mm).

25.00

164 F ««« 2006 — Flores da Madeira. Mf3376 + 3376a, € 2,00, hortências. Lote com dois selos, um da emis-
são em folhas de 50 selos e outro da caderneta anual. Os selos têm diferentes legenda técnicas 
em tipo de letra (em bold) e tamanho (8,5mm em vez de 12mm).

25.00

165 F PRV 1990 – 150 Anos do Selo Postal. MF BLC114. Prova de cor do bloco com palete de cores 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.

50.00

166 F FM««« 2007 – Sector Corticeiro. Selos Corporate. MF FM6 com selo FM3655a. Folha completa sem de-
feitos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 900.00.

300.00

167 F CRT 2003 – Aves de Portugal * 4.º grupo. Cadernetas. MF123a. Caderneta com 200 selos adesivos 
de €0,30, MF2939a. Caderneta completa, sem defeitos nem reparações em excelente estado de 
conservação. Caderneta com 200 selos NÃO CATALOGADA. A caderneta catalogada com o n.º 
123 é de 100 selos. Exemplar muito raro.

200.00

168 F CRT 2003 – Aves de Portugal * 4.º grupo. Cadernetas. MF124. Caderneta com 100 selos adesivos de 
€0,43, MF294aa. Caderneta completa, sem defeitos nem reparações em excelente estado de 
conservação. Exemplar muito raro. Valor de catálogo € 135.00.

60.00

169 F CRT 2003 – Aves de Portugal * 4.º grupo. Cadernetas. MF125. Caderneta com 100 selos adesivos de 
€0,55, MF2941a. Caderneta completa, sem defeitos nem reparações em excelente estado de 
conservação. Exemplar muito raro. Valor de catálogo € 330.00

150.00

170 F «« 1925 – Porteado do Imposto Postal * Padrões da Grande Guerra. MF IP POR1, 20c laranja, papel 
porcelana, denteado 11 ½ x 11 de linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem de-
feitos nem reparações, IMPRESSÃO parcial, em falta no bordo esquerdo, originado por dobra no 
papel no mento da impressão. B e MR.

25.00

171 F * 1916 – Porte Franco * Cruz Vermelha Portuguesa * Cruz da Convenção de Genebra, com a sobrecarga 
“COMISSÃO PORTUGUESA DE PRISIONEIROS DE GUERRA”. MF CVP2, rosa e preto, papel pontinha-
do vertical, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado isento de franquia de Lisboa (07.10.16) para Londres. 
Carimbo batido a violeta “COMISSION PORTUGAISE / DES / PRISONNIERS DE GUERRE / LISBONNE”. 
Exemplar raro sem reparações com leves e pequenas manchas e dobra vertical ao meio do sobrescrito.

100.00

172 F «/PRV 1919 – Não Emitidos. Escuso Nacional Monárquico. MF NE ¼. Lote composto por série completa + 
série completa de provas não denteadas nas cores aprovadas + duas provas de 20 reis em amarelo, 
uma não denteada e outra com denteado 11 ½. Valor de catálogo das duas provas de 20 reis € 200,00.

40.00

     Provas

173 F PRV 1866 – D. Luís I. Fita curva. Impressão com relevo. Desenho e gravura de Charles Wiener, com 
iniciais “C.W.” sob o pescoço. Prova de cunho da taxa de 120 reis, não denteada, em papel AVER-
GOADO obliquo e espesso, na cor bistre, com margens de luxo. NÃO CATALOGADA por Oliveira 
Marques. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo.

40.00

174 PRV 1882 – D. Luís I, de frente. Desenho e gravura de Eugène (efígie do rei) e de Venâncio de Macedo 
Alves (cercaduras). Tipo IX, aprovado (taxa de 500 reis). Par horizontal de provas, bordo direita de 
folha, em papel porcelana, nas cores preto e rosa. MB.

32.00
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175 F PRV 1908/09 – D. Manuel II. Desenhos e gravuras de José Sérgio de Carvalho e Silva. Provas não 
denteadas. Tipo XXII, busto de frente olhando à direita, com cercadura aprovada para os altos va-
lores. Prova não denteada da taxa de 1000 reis em carmim e castanho, papel porcelana. OM1347.

65.00

176 F PRV 1916/18 – Ceres. Segundo concurso oficial para o selo da República. Desenho de Augusto dos 
Santos e gravura de Armando Fragoso. Duas provas de cor em papel liso: uma em lilás claro e 
preto e outra em lilás e verde negro.

50.00

177 F PRV 1926 — Ceres. Emissão Londres. Prova de Thomas de La Rue, em verde escuro, sem abertura 
de taxa, não denteada, em bloco medindo 51x66mm sem pontos antes e depois de “República 
Portuguesa”, com a informação de correção no cunho com a legenda “TOD” (dot) de ambos os 
lados. Não catalogada por OM. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

40.00

178 F PRV 1926 — Ceres. Emissão Londres. Prova de Thomas de La Rue, em verde escuro, sem abertura 
de taxa, não denteada, em bloco medindo 50x72mm com pontos antes e depois de “República 
Portuguesa”. Não catalogada por OM. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

40.00

179 F PRV 1926 — Ceres. Emissão Londres. Prova de Thomas de La Rue, em azul escuro, sem abertura de 
taxa, não denteada, em bloco medindo 51x66mm sem pontos antes e depois de “República Por-
tuguesa”, com a informação de correção no cunho com a legenda “TOD” (dot) de ambos os lados. 
Não catalogada por OM. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

40.00

180 F PRV 1926 — Ceres. Emissão Londres. Prova de Thomas de La Rue, em verde escuro, sem abertura 
de taxa, não denteada, em bloco medindo 50x72mm com pontos antes e depois de “República 
Portuguesa”. Não catalogada por OM. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

40.00

181 F PRV 1926 — Ceres. Emissão Londres. Prova de Thomas de La Rue, em verde amarelo, sem abertura 
de taxa, não denteada, em bloco medindo 51x66mm sem pontos antes e depois de “República 
Portuguesa”, com a informação de correção no cunho com a legenda “TOD” (dot) de ambos os 
lados. Não catalogada por OM. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

40.00

182 F PRV 1926 — Ceres. Emissão Londres. Prova de Thomas de La Rue, em verde amarelo, sem abertura 
de taxa, não denteada, em bloco medindo 50x72mm com pontos antes e depois de “República 
Portuguesa”. Não catalogada por OM. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

40.00

183 F PRV 1923 – Travessia aérea do Atlântico. MF 260/275. Série completa em blocos de 40 provas (exceto 
selo de 2E, MF275 em bloco de 30 + bloco de 10), não denteadas, com goma, em papel liso e 
pontinhado, com furos de segurança, provenientes do arquivo da Waterlow & Sons Ltd, com ano-
tações marginais finais para correção de chapas, datadas dentre 03.02.23 e 16.02.23, a pouco 
mais de um mês antes da entrada em circulação dos selos (30.03.23). Todos os blocos em canto 
de folha, com exceção selo de 3c em bordo de folha. Único exemplar possível.

2.000.00

184 F PRV 1934 – 1.ª Exposição Colonial Portuguesa. MF 561/563. Série completa em quadras de provas não 
denteadas, nas cores aprovadas, em papel liso. Exemplares com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações. Há quem considere que estes exemplares serão selos não dentea-
dos. Valor de catálogo dos selos € 960.00.

300.00
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185 F PRV 1935/41 – Tudo pela Nação. MF 570/574. Série completa em quadras (cantos ou bordo de folhas) 
de provas não denteadas, nas cores aprovadas, em papel liso. Exemplares com goma original sem 
charneira sem defeitos nem reparações. Há quem considere que estes exemplares serão selos 
não denteados. Valor de catálogo dos selos € 1.020.00.

300.00

186 F PRV 1935 – Sé de Coimbra. MF575, 1$75 azul escuro. Par horizontal de provas, bordo de folha, na cor apro-
vada, sem goma, em papel liso, não denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações e com boa cor.

150.00

187 F PRV 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. Tipo I, desenho de Raquel Roque Gameiro Ottoloni. 
Prova de cor em azul com o motivo Praia da Nazaré, em papel porcelana, não denteada, sem aber-
tura do valor no cunho, posteriormente aprovado para a taxa de $04, colada sobre bloco de cartolina 
medindo 60x102mm. Não catalogada por OM. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

40.00

188 F PRV 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. Tipo VI, desenho de Raquel Roque Gameiro Ottolo-
ni. Prova de cor em preto com o motivo Aveiro, em papel porcelana, não denteada, sem abertura 
do valor no cunho, posteriormente aprovado para a taxa de $40, colada sobre bloco de cartolina 
medindo 60x102mm. Não catalogada por OM. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

40.00

189 F PRV 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF 607/616. Série completa em quadras (bordo 
de folhas) de provas não denteadas, nas cores aprovadas, em papel liso. Exemplares com goma 
original sem charneira sem defeitos nem reparações. Há quem considere que estes exemplares 
serão selos não denteados. Valor de catálogo dos selos € 920.00.

300.00

190 F PRV 1943 – Caravela. MF 617/633. Série completa de provas, em pares horizontais, não denteadas, 
nas cores aprovadas, a maioria em bordos de folha e em papel liso. Há quem considere que estes 
exemplares serão selos não denteados. Valor de catálogo dos selos € 3.400.00.

1.000.00

191 F PRV 1944 - 3.ª Exposição Filatélica Portuguesa. MF 636/639. Série completa em quadras (cantos su-
periores direitos de folhas) de provas não denteadas, nas cores aprovadas, em papel liso. Exem-
plares com goma original sem charneira sem reparações, com um selo de 1$75 com ligeira dobra. 
Há quem considere que estes exemplares serão selos não denteados. 

80.00
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192 F PRV 1944 – Emissão comemorativa do 2.º Centenário do Nascimento de Félix Avelar Brotero. Dese-
nhos de Jaime Martins Barata e gravuras de Gustavo de Almeida Araújo (tipo I) r de Marcelino 
Norte (tipo II). Prova conjunto dos dois tipos (Efígie e Monumento), sem abertura da taxa no cunho, 
papel liso, na cor castanho escuro, em bloco medindo 103x73mm, não denteado, com inscrição 
marginal manuscrita “N.º 7”. MB e MR.

65.00

193 F PRV 1945 – 1.º Centenário da Escola Naval. MF660/663. Série completa em quadras de provas não dentea-
das, nas cores aprovadas, em papel liso. Exemplares com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações. Há quem considere que estes exemplares serão selos não denteados.

80.00

194 F PRV 1952 – 1.º Centenário do Ministério das Obras Públicas. MF 755/758. Série completa em quadras 
de provas não denteadas, nas cores aprovadas, em papel liso. Exemplares sem e sem charneira, 
sem defeitos nem reparações. 

120.00

195 F PRV 1953 – 1.º Centenário do Selo Postal Português. Desenho de Jaime Martins Barata. Impressão heliogra-
vada. Lote com duas provas denteadas da taxa de 4$50 em papel esmaltes: uma em vermelho sem filete 
nas legendas “1853 – 1.º Centenário do Selo Postal – 1953” (cor aprovada para a taxa de $50 + prova em 
azul indigo com filete em branco nas legendas (cor aprovada para a taxa de 2$30). B e R.

38.00

196 F PRV 1954 – 150.º Aniversário da Fundação da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. Dese-
nho de Jaime Martins Barata, impressa em offset na Casa da Moeda. MF794, 1$00. Prova de cor 
em verde claro e verde escuro, denteada, papel esmalte. Cor não aprovada.

18.00

197 F PRV 1954 – Campanha de Educação Popular. MF 796/799. Série completa em quadras (bordo de fo-
lhas) de provas não denteadas, nas cores aprovadas, em papel esmalte. Exemplares com goma 
original sem charneira sem defeitos nem reparações. Há quem considere que estes exemplares 
serão selos não denteados. Valor de catálogo dos selos € 520.00.

160.00

198 F PRV 1955 – Reis de Portugal da 1.ª Dinastia. Desenho de Cândido Costa Pinto, impresso em offset na 
Casa da Moeda. MF808, $50 (Dom Afonso II). Prova de cor em turquesa (cor aprovada) em bloco 
medindo 59x70, não denteado, em papel liso, numerada a preto (213), com inscrições marginais a 
lápis “Shading too definite”. Exemplar com defeito no papel no verso. B e MR.

50.00

199 F PRV 1968 – Bento de Goes. Desenho de Domingos Rebelo e gravura de Álvaro Lucas. Impressão a 
talhe doce. Prova de cunho de luxo. em bloco medindo 98x89mm, na cor azul-cinzento, com a taxa 
de 1$00 aberta no cunho, papel liso médio colado em cartão. MB e MR.

46.00

200 F PRV 1969 – 5.º Centenário do Nascimento de Pedro Álvares Cabral. Desenho de José Pedro Roque e 
gravura de Álvaro Lucas. MF1039, 3$50. Prova de cunho impressa em talhe doce na cor castanha 
(não aprovada), colada sobre cartão medindo 88/118mm. MB e MR.

25.00
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201 F PRV 1936/41 – Correio Aéreo * Hélice. MF CA 1/10. Série completa em quadras (cantos inferiores 
direitos de folhas com “coin datée) de provas não denteadas, nas cores aprovadas, em papel liso, 
assinados no verso. Exemplares com goma original sem charneira sem defeitos nem reparações, 
com inscrições marginais manuscritas. São conhecidas duas folhas completas destas provas não 
denteadas, pelo que apenas existirão duas quadras nestas condições. MB e MR. 

1.750.00

202 F PRV 1936 – Encomendas Postais. Encomenda Postal. MF EP 18/25. Série completa em quadras (can-
tos de folhas inferior esquerdo com “coin datée”, com exceção selo de 5$00 em canto superior 
direito) de provas não denteadas, nas cores aprovadas, em papel liso. Exemplares sem goma e 
sem charneira sem defeitos nem reparações. 

300.00

203 F PRV 1898 – Porteado * 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia – tipo C. Tipo 
não aprovado. Desenho e gravura de Manuel Pedro de Faria Luna. Prova de cor em preto sobre 
cartolina branca calandrada, sem impressão da taxa, não denteada, sem goma. Catalogada neste 
papel no Catálogo de Provas e Ensaios de Portugal e Colónias com o n.º OM29. Exemplar com 
assinatura no verso de José Sérgio de Carvalho Silva e datada de 05-12-97. B e R.

100.00

204 F PRV 1898 – Porteado * 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia – tipo C. Tipo 
não aprovado. Desenho e gravura de Manuel Pedro de Faria Luna. Prova de cor em azul sobre 
papel porcelana colorido salmão médio, sem impressão da taxa, não denteada, sem goma. Não 
catalogada neste papel no Catálogo de Provas e Ensaios de Portugal e Colónias. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

80.00

205 F PRV 1898 – Porteado * 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia – tipo C. Tipo 
não aprovado. Desenho e gravura de Manuel Pedro de Faria Luna. Prova de cor em azul sobre 
papel porcelana colorido rosa médio, sem impressão da taxa, não denteada, sem goma. Não 
catalogada neste papel no Catálogo de Provas e Ensaios de Portugal e Colónias. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

80.00

206 F PRV 1898 – Porteado * 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia – tipo C. Tipo 
não aprovado. Desenho e gravura de Manuel Pedro de Faria Luna. Prova de cor em preto sobre 
papel porcelana colorido rosa médio, sem impressão da taxa, não denteada, sem goma. Não 
catalogada neste papel no Catálogo de Provas e Ensaios de Portugal e Colónias. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

80.00

207 F PRV 1898 – Porteado * 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia – tipo C. Tipo não apro-
vado. Desenho e gravura de Manuel Pedro de Faria Luna. Prova de cor em preto sobre papel “couché”, 
sem impressão da taxa, não denteada, sem goma. Catalogada (OM29) neste papel e cor no Catálogo 
de Provas e Ensaios de Portugal e Colónias. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

80.00
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208 F PRV 1898 – Porteado * 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia – tipo C. Tipo 
não aprovado. Desenho e gravura de Manuel Pedro de Faria Luna. Prova de cor em rosa sobre 
papel porcelana branco médio, sem impressão da taxa, não denteada, sem goma. Catalogada 
(OM32) neste papel e cor no Catálogo de Provas e Ensaios de Portugal e Colónias. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

80.00

209 F PRV 1898 – Porteado * 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia – tipo C. Tipo 
não aprovado. Desenho e gravura de Manuel Pedro de Faria Luna. Prova de cor em preto sobre 
papel porcelana branco médio, sem impressão da taxa, não denteada, sem goma. Catalogada 
(OM31) neste papel e cor no Catálogo de Provas e Ensaios de Portugal e Colónias. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

80.00

210 F PRV 1898 – Porteado * 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia – tipo C. Tipo 
não aprovado. Desenho e gravura de Manuel Pedro de Faria Luna. Prova de cor em preto sobre 
papel porcelana colorido salmão médio, sem impressão da taxa, não denteada, sem goma. Não 
catalogada neste papel no Catálogo de Provas e Ensaios de Portugal e Colónias. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

80.00

211 F PRV 1898 – Porteado * 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia – tipo C. Tipo 
não aprovado. Desenho e gravura de Manuel Pedro de Faria Luna. Prova de cor em preto sobre 
papel porcelana colorido azul médio, sem impressão da taxa, não denteada, sem goma. Não 
catalogada neste papel no Catálogo de Provas e Ensaios de Portugal e Colónias. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

80.00

212 F PAG 1898 – Porteado * 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Pagela em 
cartão medindo 200x210mm, editada pela Casa da Moeda, com série completa, MF POR 1/6, co-
lada e com sobrecarga a preto “SPECIMEN” aposta na vertical, no bordo lateral direito dos selos. 
Exemplar muito raro sem defeitos nem reparações. Provavelmente único exemplar conhecido.

300.00

213 F PRV 1922 – Porteado. Emissão regular, tipo 1904. Unicolor. Desenho de José Sérgio de Carvalho e 
Silva. Lote com 5 provas não denteadas em papel liso: uma de ½ c na cor preta (cor não aprovada) 
e quatro das taxas de 10c, 12c, 20c e 50c em verde (cor aprovada).

25.00

214 F PRV 1918 – Serviço Oficial. Emissão projetada. Alegoria da República. Desenho e gravura de Guilher-
mino Augusto dos Santos. Não denteadas. Tipo aprovado com a indicação “CENTAVO”. Lote de 
duas provas em papel pontinhado com a taxa de 1c acerta no cunho, ambas bordo esquerdo de 
folha, uma na cor laranja OM31 e outra em azeitona OM11. B e R.

25.00

215 F PRV 1915 – Imposto Postal. Para os Pobres. Desenho de Pedro Guedes e gravura de José Armando 
Pedroso Gomes da Silva. Prova de cor em preto, não denteada, com a taxa de 1c aberta no cunho, 
em papel liso médio, OM10. B e R.

22.00

216 F PRV 1925 – Porteado do Imposto Postal * Padrões da Grande Guerra. Tipos aprovados. Desenho e 
gravura de Armando Gonçalves. MF IP POR1, 20c. Prova ampliada com 35x44mm em preto, im-
pressa sobre papel porcelana, não denteada, sem goma. MB e MR.

40.00

217 F PRV 1925 – Porteado do Imposto Postal * Padrões da Grande Guerra. Tipos aprovados. Desenho de 
Armando Gonçalves. MF IP POR1, 20c. Prova de cor em laranja, não denteada, em papel porce-
lana, gomada com cola amarelada, bordo de folha. Cor e papel aprovados para a emissão. Não 
catalogado por OM.

20.00

218 F PRV 1925 – Monumento ao Marquês de Pombal. Desenho de H. Fleury e gravura de G. Fairweather. 
Impressão a talhe doce sobre papel levemente pontinhado. Quadra de provas em canto de folha, 
na cor azul (cor aprovada para o Continente), não denteadas, sem impressão da taxa e da le-
genda, com furo de segurança da casa impressora, com anotações manuscritas a vermelho para 
correções no cunho.

18.00

219 F PRV 1884/87 – D. Luís I, de frente. Busto desenhado por Eugène Mouchon. OM9, 10 reis. Prova de cor 
em sépia esverdeado, com quadrícula castanho-vermelho claro, com traços em branco. Exemplar 
sem defeitos nem reparações. B e R.

50.00

     Inteiros postais

220 F IC 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM12, 20+20 reis rosa sobre cartolina creme. Bilhete postal de res-
posta circulado: a primeira folha de Santarém (19.08.91) para S. Tomé pelo Paquete Portugal que 
saiu de Lisboa a 21.08.91) e a segunda folha de S. Tomé (23.09.91) para Santarém, pelo Paquete 
Ambaca. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

50.00

221 F IC 1910 – D. Manuel II. OM50, 10+10 reis verde sobre cartolina creme. 2.ª folha “Resposta Paga” 
circulada de Lisboa (13.04.10) para a Suíça com dois selos adicionais de 5 reis preto, da emissão 
de D. Manuel II, papel porcelana, MF157, obliterados com carimbo mudo de duplo círculo concên-
trico batido a preto. 

25.00
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222 F IN 1912 – Ceres. Desenho de Constantino Fernandes e gravura / composição de José Sérgio de 
Carvalho e Silva. OM57, 2C carmim escuro sobre cartolina branca. Exemplar novo com gravura de 
postal ilustrado repicado no verso * RIO MAIOR – Rua de Serpa Pinto. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota.

25.00

223 F IC 1912 — Ceres. OM57, 2C carmim sobre cartolina branca, circulado de Lisboa (07.10.19) para 
França com selo adicional de 2C tipo Ceres com sobrecarga ASSISTÊNCIA, MF IP4. Para pagar o 
porte de bilhetes postais simples para o estrangeiro de 3c e selo do imposto postal ASSISTÊNCIA 
de 1c devido nos dias 4 e 5 de outubro de cada ano. Selo usado com dupla função (1 c como selo 
de recurso do correio ordinário e 1c como selo do imposto postal) Porém no dia 6 de outubro não 
era obrigatório o pagamento do imposto postal.

60.00

224 F PI Perfurados. 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF223, 2c laranja, denteado 15x14, em bilhe-
te-postal publicitário de Buzaglos & C., circulado do Lisboa (09.08.19) para Guimarães (10.08.19). 
Selo perfurado com “ZAGLO – BUZABLOS & CIA” (furos: 58 / altura: 8 mm / largura: 24 mm, com 
data de autorização desconhecida). Bilhete postal sem reparações, com dois furos de arquivo, um 
deles afetando o selo. Perfuração muito rara.

40.00

225 F IC 1924/26 – Ceres. Aumento de porte. OM74a, 25c preto, com legenda “Enderêço”, sobre cartolina 
camurça, circulado do Porto (02.01.34) para Lisboa. Exemplar sem defeitos nem reparações, repi-
cado na frente e no verso por “AZULAY & CO., LTD”. 

40.00

226 F IC 1918 – Ceres. Bilhetes Postais Particulares. OM tipo CB, som selos Ceres de 2c ocre sobre car-
tolina azulada, emitidos pela COMPANHIA DE SEGUROS “A GLORIA PORTUGUESA”, circulado 
em Lisboa (06.10.18). Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

100.00

227 F IN 1912 – Ceres. Sobrescritos particulares. OM5, ½ c preto, papel branco, pala sem goma, com aba 
superior terminada em ponta e fenda na aba inferior para fechar. Emissão atribuída a Manuel José 
Ferreira do Porto. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações. MB e R.

40.00

228 F IN 1912 — Ceres. Mf211, 2 ½c violeta, papel porcelana, denteado 15x14 em CARTA POSTAL-SE-
CRETO, série n.º 101, com 3 perfurações de estrela de 5 pontas. Exemplar novo, bem conservado, 
sem defeitos nem reparações, com aba de fecho e com o valor impresso de 1$00 a azul. MB e MR.

200.00
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     Correio aéreo e correio marítimo

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

1.000.00

230 F Q 1936 (26.08) – Tentativa falhada da travessia aérea Nova York – Lisboa pelo luso-americano Jo-
seph Costa. Sobrescrito impresso para assinalar o voo, assinado pelo piloto, com selos dos EUA 
de 18c no total obliterados com carimbo de Nova York (26.08.36) e registado no Brasil com selos 
de 4.500 reis obliterados com marca de dia do Distrito Federal (22.05.37) com selo da Sociedade 
de Geografia de Lisboa, MF SGL20 com sobrecarga “COSTA / TRANS-ATLANTIC / FLIGHT / 
1936” obliterado com carimbo de borracha batido a violeta “TRANS-ATLANTIC FLIGHT / JOSEPH 
COSTA”, pouco vulgar. No verso inscrição a preto anunciando o abandono da travessia por razões 
técnicas “FLIGHT ABANDONED IN BRAZIL / DUE TO TECHNICAL DIFFICULTIES”.

50.00

231 F Q 1936 (26.08) – Tentativa falhada da travessia aérea Nova York – Lisboa pelo luso-americano Jose-
ph Costa. Sobrescrito impresso para assinalar o voo, assinado pelo piloto, com selos dos EUA de 
18c no total obliterados com carimbo de Nova York (26.08.36) com selo da Sociedade de Geogra-
fia de Lisboa, MF SGL20 com DUPLA sobrecarga “COSTA / TRANS-ATLANTIC / FLIGHT / 1936” 
obliterado com carimbo metálico hexagonal “COSTA TRANS-ATLANTIC FLIGHT / NEW YORK 
LISBON”, pouco vulgar a SOBRECARGA DUPLA.
.

30.00

232 F Q 1936 (26.08) – Tentativa falhada da travessia aérea Nova York – Lisboa pelo luso-americano Jo-
seph Costa. Sobrescrito impresso para assinalar o voo, assinado pelo piloto, com selos dos EUA 
de 18c no total obliterados com carimbo de Nova York (26.08.36) 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”, pouco vulgar a sobrecarga sobre o selo SGL18.

30.00

233 F Q 1944 (13.09) – Reabertura das carreiras aéreas de Leopoldville para Lisboa durante a 2.ª Guerra 
Mundial. Sobrescrito circulado de Bumba (08.09.44) para o Porto (12.10.44) com trânsito por Leopold-
ville (11.09.44) e Lisboa (12.10.44) com selos de 3F50 e 10F00, via Lagos transportado pelo avião 
Lockheed Lodestar com a matrícula OO-CAV. Na cidade de Lagos na Nigéria a carta ficou retida pela 
censura, sendo censurada com cinta azul clara tipo P.C. 90 amarrada com o carimbo do censor batido 
a preto PP/14, tipo X, utilizado de 17.08.44 até 10.01.45. Depois de censurada foi reencaminhada pela 
linha aérea que ligava Lagos a Whitchurch, com passagem por Lisboa, no voo 22W35 utilizando um 
Dakota com a matrícula G-AGHN. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

200.00

234 F * Correio marítimo. Carta circulada de Lisboa (06.02.66) para Nova York com trânsito por Liverpool (14.02.14). 
Carimbo batido a preto “PAGOU DE FRANQUIA PELO PAQUETE” tipo LF LSB PPPB1 com o porte inglês 
de 1sh e 4p correspondente a 320 reis e ao peso de cartas até 2 oitavas pelos paquetes ou ao peso até 4 
oitavas pelos navios particulares, a pagar ao correio inglês pelos correios portugueses + 16cts manuscrito 
a vermelho pelo porte a pagar aos correios que contratavam o paquete na travessia do Atlântico. Carimbo 
batido a vermelho “PAID / LIVERPOOL / SHIP / FE 14 / 1866/ 8”. Na data de saída da carta e até 12 de 
fevereiro não saiu nenhum paquete de Lisboa pelo que a carta deve ter sido transportada por navio par-
ticular (galera Mount Pleasant que saiu de Lisboa a 08/02 ou pelo patacho português Magriço que saiu a 
09/02. A ligação de Liverpool a Nova York foi feita provavelmente pelo paquete Edinburgh da companhia 
de navegação inglesa Inman Line. Fontes: Convenção Portugal / Inglaterra de 1859, Diário de Lisboa de 
09/02 e 10/02 + bibliografia “Hubbard and Winter (1988). North Atlantic Mail Sailings 1840-1875. B e MR.

500.00
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235 F * Correio marítimo * Porto – Lisboa. Carta remetida do Porto (18.06.50) para Lisboa (20.06.50) 
com a indicação manuscrita “Por Vapôr Porto”, porteada à chegada com 70 reis batidos a azul. 
Exemplar bem conservado, sem defeitos nem reparações.

20.00

236 F * Açores * Correio de boia * Sobrescrito lançado em boia ao largo da Horta (20.08.73) pelo navio 
“M/S ELSFLETH” e franqueado com selos de 1$00 Paisagens e Monumentos, MF1130 e 3$50 
Escultores Portugueses, MF1104. Etiqueta colada no sobrescrito com a legenda “CARRIED VIA 
AZORES BY MAIL – BUOY / FROM M/S ELSFLETH”, obliterada com carimbo circular em uso pelo 
Capitão do Navio. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

     Impressos, porteados e correio militar

237 F IMP Ordem Postal dos Correios e Telégrafos”, de “3 ESCUDOS” em verde, com STO de 2C, circular a 
preto, à esquerda. Impresso completo com os dois talões à esquerda. Exemplar novo sem defeitos 
nem reparações. MB e MR.

70.00

238 F * Porteado * 1.º período após era adesiva. Carta datada de Ferreira (30.12.53) para Lisboa 
(01.01.54) com trânsito por Beja onde lhe foi aplicada a marca de correio “BEJA” do período pré-
-adesivo, tipo LF BJA4, com o porte manuscrito de 40 reis a sépia e reconfirmado em Lisboa com 
porte de 40 reis batido a azul. MB e MR.

150.00

239 F * Porteado – Carta remetida de Olivença (05.06.1856) para Estremoz, com trânsito por Badajoz 
(06.06.56), porteada à chegada com 45 reis manuscrito a sépia de acordo com a Convenção 
Postal entre Portugal e Espanha de 22 de junho de 1850, correspondente ao porte de cartas não 
franquiadas com o peso até 2 oitavas remetidas de Espanha. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções em excelente estado de conservação.

40.00

240 F PI 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros de Guerra Portugueses. Postal ilustrado remetido do campo de 
prisioneiros de guerra na Alemanha em Breesen (07.07.18) pelo Tenente Alberto Praça para Lon-
dres (24.08.18) com trânsito por Roggendorf (28.07.18), solicitando que o Comité Central de Pri-
sioneiros de Guerra, informem a mãe da sua situação. Postal ilustrado censurado pelos alemães.

25.00

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

250.00

     Marcofilia

242 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas, cunho I, com duas 
margens normais e duas curtas, obliterado com carimbo nominativo batido a sépia “LUMIAR” da 
1.ª Reforma (Distribuição de Correio de Lisboa). Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

243 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis lilás, papel liso fino, com margens de luxo a 
largas, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a 
preto “60 – FEIRA”, tipo 3.5.3. MB. Valor de catálogo € 175.00.

25.00
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244 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II, 25 reis azul claro, cunhos I e cunhos II, 
respetivamente com carimbos batidos a azul e a preto “61 – GUIMARÃES”. Selos com margens 
de luxo, sem defeitos nem reparações. MB.

50.00

245 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF63, 25 reis azul, cunho I (pérolas afastadas), canto de fo-
lha e restantes margens de luxo, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma batido a preto “82 – AVEIRO”, tipo 5.10.5. B.

20.00

246 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, linhas simples, com margens de luxo, 
sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “80 
– SANTO ANDRÉ DE POYARES”, tipo 6.8.6. 

25.00

247 F * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis azul, cunho I (pérolas afastadas), com três 
margens curtas e uma larga, em carta circulada de Viana (05.05.55) para Valença. Obliterada com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “102 – VIANA”, tipo 4.10.4 e nominativo “VIANNA 
/ DO / CASTELLO”, batido a preto. MB.

30.00

248 F * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul claro, cunho I, com margens curtas a normais, em carta re-
metida de Viana do Castelo (21.07.53 – 1.º mês de circulação dos selos) para o Porto (22.07.53), 
obliterado com carimbo nominativo do período pré-adesivo “VIANNA DO CASTELLO” e numérico 
da 1.ª reforma “102” tipo 20 barras, ambos batidos a azul. Inscrição manuscrita “Franca” a sépia.

20.00

249 F * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis azul, cunho I (pérolas afastadas), com margens 
curtas em capa de carta não datada, mas com o ano de 1855 no carimbo de Caminha, circulada de 
Caminha para Valença. Obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a preto “104 – CA-
MINHA”, tipo 4.10/11.4 e carimbo de duplo círculo datado apenas com o ano, sem o corpo central 
do datador “CAMINHA / 1855”. Exemplar bonito, sem defeitos nem reparações.

40.00

250 F * 1856/58 – S. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim rosa, cunho IV, com margens nor-
mais a largas em capa de carta circulada de Ponte de Lima para Valença. Obliterada com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, batido a preto “109 – PONTE DE LIMA”, tipo 5.10.5 e nominativo “PONTE 
DO LIMA”, batido a preto / sépia. MB.

20.00

251 F 8 1856/58 – D. Pedro V. cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, cunho I com 3 margens de luxo e uma 
normal, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a 
preto “111 – VILA NOVA DA CERVEIRA”, tipo 4.11.4. B.

25.00

252 F * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis azul, cunho I (pérolas afastadas), com duas 
margens de luxo e duas curtas, em carta circulada de Gondarém (06.04.55) para Valença. Oblite-
rada com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “111 – VILA NOVA DA CERVEIRA”, tipo 
5.10.5 e nominativo “CERVEIRA”.

25.00

253 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul claro, cunho I, com duas margens de luxo e equilibradas, sem 
defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a sépia “120 – 
GUARDA”, tipo 5.9.5. B.

20.00
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254 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis azul, cunho I (pérolas afastadas), com margens 
de luxo equilibradas, sem defeitos nem reparações, com carimbo numérico da 1.ª reforma batido 
a preto “136 – SANTARÉM”, tipo 5.10.5.

20.00

255 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF23, 50 reis verde, papel liso médio. Exemplar 
usados, com margens largas a curtas, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo nu-
mérico da 1.ª reforma, batido a preto “152 – PERNES”, tipo 4.3.4. 

25.00

256 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 reis verde amarelo, papel liso fino, com 2 margens de 
luxo e duas normais, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “174 – VEIROS depois CAMPO MAIOR”, tipo 4.3.4. MB. Valor de catálogo € 130.00.

30.00

257 F 8 1853 – D. Maria II. MF4, 100 reis lilás, papel liso médio. Exemplar usado, com três margens de luxo 
e uma normal, sem reparações, com adelgaçamento no canto superior esquerdo, com muito boa 
cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a preto “194 – ALMODOVAR”, 
tipo 5.10.5. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 3.500.00.

400.00

258 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF7, 25 reis azul, cunho II (pérolas juntas), com margens de 
luxo, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a preto 
“200 – MESSEJANA”, tipo 5.10.5. MB

25.00

259 F 8 1853 – D. Maria II, 25 reis azul claro e azul. Lote com dois selos: um com boas margens com 
carimbos numéricos batidos a preto “200 – MESSEJANA” tipo 20 barras e outro com margens 
“212 – LAGOA”, tipo 5.10.5.

40.00

260 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis carmim, cunho V, com margens de luxo em car-
ta datada de Monchique (01.04.61) para Lisboa (05.04.61) com trânsito por Faro (03.04.61) obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma “218”, tipo 3.4.3 e nominativo PORTIMÃO, ambos batidos a preto. 

20.00

261 F 8 1856/58 – D. Pedro C. Cabelos anelados. MF12, 25 reis azul, linhas duplas, cunho I, com duas 
margens de luxo e duas normais, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a preto 
“215 – OLHÃO”, tipo 5.10.5. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

25.00

262 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis azul claro, cunho I, com duas margens de luxo e duas curtas, sem 
defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma batido a azul “217 – 
TAVIRA”, tipo 5.10.5. B.

20.00

278276273271270268

267266264262259 269

263260

265

261258257256255



35

263 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, linhas simples, com margens curtas a normais 
em carta remetida de Vila Real de S. António (30.05.56) para Lisboa (03.06.56), obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma batido a preto “219” tipo 20 barras e nominativo também a preto V.A R. DE S. ANT. 

20.00

264 F 8 Marcofilia diversa. 1867/70 – D. Luís I, fita curva, denteados. MF30, 25 reis carmim, papel liso 
médio. Par vertical obliterado a pena, cunho V, sem reparações, com três ligeiros pontos de óxido 
no selo inferior, com boa cor e relevo.

15.00

265 F * Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I, de frente. MF63, lilás rosa, denteado 11 ¾, papel por-
celana, em sobrescrito circulado de Almendra para o Porto (16.12.96). Exemplar sem defeitos nem 
reparações, obliterado com carimbo batido a violeta escuro “ALMENDRA”. MB e MR.

50.00

266 F 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57d, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, obliterado com carimbo batido a violeta “CORREIO / DE / ANCEDE”. B e R.

25.00

267 F 8 Marcofilia diversa. 1862/64 – D. Luís I. MF18, 100 reis lilás. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções, com margens largas, sem reparações, com a cabeça ligeiramente aberta, com boa cor e 
relevo, obliterado com carimbo oval batido a preto “B.M.C”. B e R.

50.00

268 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF43, 100 reis lilás claro, denteado 12 ¾, 
papel porcelana. Lote com dois selos usados obliterados com carimbos nominativos, batidos a 
preto de “CAMINHA” e “PENICHE”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

50.00

269 F IC Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I, de frente. OM9g, 10 reis castanho vermelho claro, sem qua-
drícula no verso, cartolina camurça, circulado Cogula (17.02.91) para o Porto (19.02.91), com trânsito por 
Trancoso (18.02.91). Exemplar sem reparações, com ligeira dobra horizontal, obliterado com carimbo 
batido a violeta “CORREIO / COGULLA”. Conhecidas apenas dois exemplares. Raridade 100 (Gordon).

100.00

270 F 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57e, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo batido a preto “EVORA MONTE”. B e R.

20.00

271 F 8 Carimbos nominativos. 1879/80 – D. Luís I, fita direita. Novas cores. MF51d, 150 reis amarelo, papel 
porcelana, denteado 13 ½, obliterado com carimbo batido a preto “FORNOS DE ALGODRES”. Exem-
plar sem reparações com dois dentes curtos e duas ligeiríssimas transparências (dois pontos).

25.0 0 

272 F * Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, fita direita. Mf41, 50 reis verde, papel liso, denteado 12 
¾, em sobrescrito circulado de Penela para S. Tomé, com trânsito por Lisboa (04.03.79), oblitera-
do com carimbo nominativo batido a preto “CORREIO DE PENELLA” e carimbo numérico da 2.ª 
reforma “101 – PENELA”, batido a preto. B e MR.

150.00

273 F 8 Marcofilia diversa * 1876 – Jornaes. MF48j, 2 ½ reis bistre esverdeado, papel porcelana, denteado 
11 ¾ x 12. Exemplar usado, com sem reparações, com defeito no canto superior direito, obliterado 
com carimbo batido a preto “RAC – Regimento de Artilharia de Costa”. R.

20.00

274 F * Carimbos nominativos. 1912 — Ceres. MF211, 2 ½ c violeta, papel porcelana, denteado 15x14. 
Sobrescrito circulado de Silvã de Cima para Alpiarça (01.05.15) com trânsito por Castendo 
(30.04.15). Carimbo batido a violeta “CORREIO / SILVÃ DE CIMA”. Não catalogado por Gordon. 
Exemplar sem reparações com abertura irregular no bordo superior. MR.

100.00

275 F * Carimbos nominativos. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis azul, cunho I (pérolas 
afastadas), com margens curtas, em capa de carta, não datada, circulada de Valadares para Va-
lença. Obliterada com carimbo nominativo batido a sépia “VALLADARES”, do período pré-adesivo. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. B e MR.

150.00

276 F 8 Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I, de frente. Novos valores. MF63, 25 reis lilás rosa, 
papel porcelana, denteado 11 ¾ x 12, obliterado com carimbo batido a preto “VALENÇA” (raridade 
75 catálogo Gordon). Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

277 F * Carimbos da telegrafia elétrica. 1912 — Ceres. MF215b, 10C laranja vermelho, denteado 15x14, 
papel pontinhado vertical em sobrescrito circulado de Almeirim para Santarém (19.01.22). Exem-
plar com ligeiros defeitos no papel e reparados, obliterado com carimbo circular nominativo, batido 
a preto “ESTAÇÃO TELEGRAFO POSTAL / DE / ALMEIRIM”. MR

80.00

278 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. Lote com dois selos obliterados com carimbos batidos a preto: 
1884 – D. Luís I, fita direita, nova cor, MF66, 20 reis cunho VI com um dente curto e pequena 
transparência, obliterado com carimbo oval “ESTAÇÃO TELEGRAPHICA / MUNICIPAL / POVOA 
DE VARZIM” + 1892/93 – D. Carlos I, MF68, 5 reis amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾ com 
carimbo de dupla oval “TELEGRAPHIA ELECTRIVA / TAIPAS”.

30.00

279 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1892/93 – D. Carlos I Diogo Neto. MF68, 5 reis amarelo 
laranja, papel porcelana, denteado 11 ¾. Dois exemplares sem reparações, mas com faltas par-
ciais de denteado por terem sido separados a tesoura com carimbo batido a preto “PEDROGÃO / 
DO ALEMTEJO”. B e R.

15.00
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280 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1884/87 – D. Luís I, de frente. Novos valores. MF62, 20 
reis rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo 
batido a preto “PORTO DE AVE”.

25.00

281 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. MF127, 5 reis laranja. 
Dois exemplares sem reparações, um deles com um canto curto com carimbo batido a preto “S. 
MARTº | GONDOMAR”. MB e MR.

25.00

282 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. MF127, 5 reis laranja. 
Exemplar sem defeitos nem reparações com carimbo batido a preto “TORROSELLOS”. MB e R.

15.00

283 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA e AS-
SISTÊNCIA. MF IP1, 10 reis verde. Exemplar sem reparações e mancha no verso, obliterado com 
carimbo batido a preto “VALLE DE BORDALLO”. B e MR.

25.00

     Postais ilustrados
284 F PI Braga * Recordação do Bom Jesus do Monte. Postal ilustrado colorido, tipo GROUSS, com ima-

gens da Gruta, Vista Geral, Grande Hotel e Lago. Circulado com selo perdido no verso de Braga 
(03.06.03) para São Leopoldo (29.06.03), editado por Litografia da Companhia Nacional Editora 
- Lisboa. Exemplar sem reparações, com ligeira dobre no canto inferior direito.

25.00

285 F PI Braga * Festejos ao S. João em Braga em 1899. Postal ilustrado tipo GRUSS, com 4 imagens 
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.

25.00

286 F PI Braga * Recordação do Bom Jesus do Monte. Postal ilustrado colorido, tipo GROUSS, com imagens do 
Templo, Chalet, Hotel do Monte, Casa da Meza e Hotel do Sul. Circulado com selo perdido no verso e 
com carimbo de borracha batido a violeta do “GRANDE HOTEL”. Exemplar sem defeitos nem reparações

25.00
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287 F PI Bussaco (Souvenir de). Postal ilustrado colorido tipo GRUSS, usado, sem defeitos nem repa-
rações, com imagens de “Les Bulles Papales”, “Fontaine de la Samaritaine”, Entrée Principale 
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.

25.00

288 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 trân-
sito por Lisboa (14.07.03), com selo de 25 reis carmim D. Carlos I Mouchon. B e R.

25.00

289 F PI Bussaco (Souvenir de). Postal ilustrado colorido tipo GRUSS, novo, sem defeitos nem reparações, 
com imagens de “Avenue des Cedres”, “Vue Générale de la forêt, Hotel et Monastère”, “Vallée de 
S.T Sylvestre” e “Vallée des Fougères”. MB e R.

25.00

290 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 reparações, 
muito bem conservado.

25.00

291 F PI Lisboa (Souvenir de) – Postal ilustrado colorido tipo GRUSS com imagens de Louis de Camoens, 
Boul.d de la Liberté e figuras típicas de Lisboa. Exemplar circulado com selo de 20 reis D. Carlos 
I Mouchon de Lisboa (04.12.97) para Hamburgo. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

25.00

     Coleções “UM QUADRO”

292 F Lote Portugal * POSTA RESTANTE. Coleção especializada montada em 16 folhas de exposição (UM 
QUADRO) com estudo entre os anos de 1937 a 1940 da aplicação ou não das franquias respeitantes 
ao serviço da Posta Restante, incluindo a aplicação de multas por insuficiência da franquia respetiva, 
com o seu pagamento por selos de porteado ou com selos do correio ordinário. Interessante estudo.

500.00

AÇORES E DISTRITOS POSTAIS

293 F * Açores * Correio marítimo – Carta datada de Pernambuco (14.04.60) para a Ilha de S. Miguel, 
transportada até Lisboa pelo navio Magdalena da Royal Mail Steam Packet Company que esca-
lou Pernambuco a 16.04.60 e chegou a Lisboa a 30.04.60, conforme carimbo batido a azul “P. 
TRANSATLANTICO”, sendo porteado em 600 reis batidos a preto, correspondente ao 4.º porte 
para cartas com o peso entre 31 e 40g (150 reis por cada fração de 10g). Foi ainda acrescido ao 
porte 25% pela diferença cambial entre a moeda do Continente e a dos Açores no valor de 150 reis 
manuscrito a sépia, pagando o destinatário o valor de 750 reis. MB e MR.

800.00

294 F 8 Percursores * 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis verde, não denteado, papel liso médio. Exemplar usado, 
com duas margens de luxo, uma normal e outra curta, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obli-
terado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “48 – ANGRA”. Valor de catálogo € 2.050.00.

250.00

295 F 8 Percursores. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis azul, linhas simples, com 
margens de luxo, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a preto “49 – HORTA”, tipo 5.9.5. MB.

25.00
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296 F * Precursores * 1862/64 – D. Luís I. Mf16, 25 reis carmim rosa, cunho VI, com margens curtas, em carta 
remetida de Ponta Delgada (28.09.63) para Paris (09.10) com trânsito por Lisboa (03.10), Badajoz 
(04.10), Irun (08.10) e St. Jean de Luz (09.10) para pagar o porte territorial simples para cartas com 
o peso até 15g (tabela constante na Carta de Lei de 09.09.1861 em vigor desde 13.09). À chegada 
foi taxada inicialmente em 15 décimes (1.º porte para cartas com o peso até 7,5g, conforme tarifário 
de 01.04.1856) e posteriormente retificada para 30 décimes correspondente ao segundo porte para 
cartas com o peso entre 8 e 15g, sendo-lhe aposta a marca “TAXE RECTIFIÉE / R. 8.” do serviço de 
distribuição postal do 8° distrito municipal de Paris (Rayon 8). Carimbos batidos a preto: nominativo 
“PONTA DELGADA” e numérico da 1.ª reforma tipo 4.3.4 “50 – PONTA DELGADA”.

200.00

297 F 8 1868 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”, a 
preto, tipo A. MF2, 10 reis amarelo com margens de luxo. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “49 – HORTA”, tipo 4.3.4, batido 
a preto. Certificado de peritagem do NFACP. MB e MR. Valor de catálogo € 13.000,00.

1.000.00

298 F ««/(«) 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF 73/87. Série completa. Exemplares novos, 
com misto de goma original com charneira e goma não original também com charneira. Exempla-
res com boa cor, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.300,00.

200.00

299 F 8 Obliterações manuscritas * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a 
Índia. MF92, 50 reis azul escuro, com obliteração manuscrita a preto “SANTO / AMARO / PICO”. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

300 F Q 1927 – Açores * Voo interrompido. Sobrescrito endereçado de Dessau (14.08.27) para seguir regis-
tado por via aérea para Nova York com selo 1M, tira de 3 selos de 2M e duas tiras de 3 selos de 3M 
Yv CA32, 33 e 34 (valor de catálogo € 1.038,00), pelo voo pelos Junkers W33 denominados Europa e 
Bremen. Nesta tentativa de ligação aérea foram utilizados aqueles dois hidroaviões que largaram de 
Dessau via AÇORES. O hidroavião Europa regressou à base com problemas mecânicos e o Bremen 
chegou à cidade da Horta, que, entretanto, regressou a Dassau devido ao mau tempo. O correio 
transportado foi devolvido aos remetentes, porém algum desse correio foi transportado numa segun-
da tentativa de ligação em 4 de outubro de 1927. A segunda tentativa foi realizada da cidade alemã 
de Norderney a Nova York pelo hidroavião Junkers G. 24 de três motores, tendo chegado à Horta a 14 
de outubro de 1927, tendo regressado à base, novamente por questões climatéricas adversas. Este 
sobrescrito voou nas duas tentativas fracassadas como atestam as marcas de correio de Dassau 
(14.08.1927) e Norderney (04.10.1927). Exemplar bem conservado sem defeitos nem reparações e 
de grande raridade, assinado no verso pelo piloto do hidroavião.

300.00

301 F ««« Angra * 1897 – D. Carlos I Mouchon. MF 13/26. Série completa. Exemplares novos, com goma original 
sem charneira, sem reparações nem defeitos com exceção do selo de 500 reis em denteado 12 ¾ e 
com ligeiro vinco, com sobrecarga a preto “SPECIMEN”, oblíqua no canto superior direito. MB e MR.

220.00
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302 F ««« Angra – 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF 27/34. Série completa. Exemplares novos, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga a preto “SPECIMEN”, 
oblíqua no canto superior direito. MB e MR.

120.00

303 F 8 Açores * Marcofilia diversa. Lote com dois selos: MF14, 5 reis laranja tipo D. Carlos I Mouchon 
de Ponta Delgada + MF53, 10 reis verde, tipo D. Luís I, de frente, bipartido sobre fragmento. 
Ambos obliterados com marca nominativa “FRANCA” do período pré-adesivo, utilizada em Ponta 
Delgada, capital da Ilha de S. Miguel. B e R.

30.00

304 F ««« Ponta Delgada * 1897 – D. Carlos I Mouchon. MF 13/26. Série completa. Exemplares novos, com goma ori-
ginal sem charneira, sem reparações, nem defeitos com exceção dos selos de 20, 100 e 200 reis com ligei-
ros defeitos no denteado, com sobrecarga a preto “SPECIMEN”, oblíqua no canto superior direito. MB e MR.

180.00

305 F ««« Ponta Delgada – 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF 27/34. Série completa. Exemplares no-
vos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga a preto 
“SPECIMEN”, oblíqua no canto superior direito. MB e MR.

120.00

MADEIRA E FUNCHAL

306 F * Madeira * Correio marítimo – Carta remetida da Madeira (06.12.53) para a Terceira nos Açores 
com o porte pago de 120 reis + 12 reis pela diferença cambial no total de 132 reis manuscrito a 
sépia. Foi transportada pelo paquete Great Western da Royal Mail Steam Packet Company na via-
gem de Montevideo a Lisboa onde chegou a 11.12.53 (carimbo “P. TRANSATLANTICO 11/12/53) 
a azul no verso). Na Madeira foi-lhe aposto as marcas “PAGO O PORTE” a azul, e o carimbo no-
minativo “MADEIRA”, a azul. Em Lisboa foi-lhe aposto o carimbo de “FRANCA” a azul, por o porte 
ter sido pago na origem e o carimbo “ABATIDA” a azul, pelo abate à lista. MB e MR.

500.00

307 F 8 Madeira * Precursores * 1862/64 – D. Luís I. MF14b, 5 reis castanho escuro, cunho I, com mar-
gens de luxo, assinado no verso, obliterado com carimbo datado “FUNCHAL / 12 / 4 / 1864”, muito 
nítido e batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

308 F IC 1878/79 – D. Luís I, fita direita. Impressão em relevo. Bilhetes-postais do Continente com sobrecar-
ga MADEIRA a preto, tipo III. OM1e, 15 reis castanho-vermelho claro, cunho I, sobre cartolina fina, 
com fios de seda. Circulado do Funchal (08.06.80) para Berna / Alemanha (16.06.80) com trânsito 
por Southampton (14.06.80), com selo adicional de 5 reis preto, denteado 12 ¾, papel liso, da 
emissão de D. Luís I, fita direita do Continente, com sobrecarga a preto MADEIRA, tipo B, MF14, 
perfazendo o porte de 20 reis para bilhetes postais simples remetidos para a Alemanha. Obliterado 
com carimbo de dupla oval do FUNCHAL. MB e MR.

350.00

309 F IC 1893 – D. Carlos I. Busto gravado em madeira por Diogo Neto. OM1, 25 reis verde sobre papel 
camurça acetinado. Circulado do Funchal (07.05.95) para Hamburgo (16.05.95), com trânsito por 
Lisboa (13.05.95), com selo adicional de 25 reis de D. Carlos I, tipo Diogo Neto, em papel por-
celana, denteado 11 ¾, MF6. Repicado por JOÃO DE FREITAS MARTINS. Inclui ainda vinheta 
comemorativa do 7.º Centenário da Nascimento de S. António. MB.

40.00

COLEÇÃO ESPECIALIZADA DE CERES

310 F PRV 1912 – Ceres. MF212, 5C. Bloco com 28 provas de cor em preto, não denteadas, em papel liso 
amarelado. Cor e papel não aprovados para este valor. 

25.00

311 F PRV 1911 – Ceres. Prova de cor em sépia claro sobre sépia escuro em papel porcelana espesso, com 
goma, denteada em 15x14, com o valor de 40c aberto no cunho. Exemplar sem defeitos nem 
reparações. B e R.

25.00
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312 F PRV 1912 – Ceres. MF219, 50c. Quadra de provas de cor e papel em laranja sobre papel porcelana 
colorido rosa, não denteada. Cor aprovada para esta taxa, porém o papel rosa foi aprovado para 
a taxa de 30c em vez de 50c. Não catalogada por Oliveira Marques no seu livro “Provas e Ensaios 
de Portugal e Colónias – I Parte – Continente”.

40.00

313 F PRV 1912 – Ceres. MF219, 50c. Lote com duas de provas não denteadas de cor e papel: uma em la-
ranja sobre papel porcelana colorido azul claro e outra em laranja sobre papel porcelana colorido 
amarelo. A primeira prova não catalogada por Oliveira Marques no seu livro “Provas e Ensaios de 
Portugal e Colónias – I Parte – Continente”, e a segunda catalogada com o n.º 1436, como sendo 
provavelmente de 1918.

20.00

314 F PRV 1912 – Ceres. MF219, 50c. Lote de 3 provas para o selo de 50 reis na cor laranja sobre diferentes 
papeis porcelana coloridos: salmão, creme e amarelo. Provas não denteadas.

30.00

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

200.00

316 F JRN 1915 – Ceres. MF206c, ¼ c sépia esverdeado, papel esmalte, denteado 15x14 em jornal “A Opi-
nião” circulado de Oliveira de Azeméis (15.09.15) para S. João da Madeira (16.09.15). Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

20.00

317 F * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado de Sardoal (27.04.23) para Santarém (28.04.23) com dois 
selos de 10c laranja vermelho, papel liso, denteado 12x11 ½ (na frente), MF215g, e 20 selos de ¼ 
c sépia, denteado 12x11 ½, papel liso espesso no verso, MF206f, perfazendo o porte de 25c para 
pagar o porte simples de uma carta circulada internamente com o peso até 20g. Exemplar sem 
reparações, com aflorações de óxido nos selos.

30.00

318 F * 1912/22 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado de Tomar (26.07.23) para Santarém, 
com dois selos de 24c verde azul, MF241 na frente do sobrescrito e duas quadras de ¼ c sépia esverdeado, 
denteado 15x14 PAPEL CARTOLINA (verso), MF206i, perfazendo o porte de 50c para pagar o 2.º porte de 
cartas circuladas internamente com o peso entre 21 e 40g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

319 F ««« 1912 – Ceres. MF207, ½ c preto, papel porcelana espesso, denteado 15x14. Tira horizontal com 
8 selos, com goma original sem charneira, sem reparações, com o denteado farpeado. Valor de 
catálogo € 520.00.

45.00
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320 F ««« 1912 – Ceres. MF208, 1c verde, papel porcelana, denteado 15x14. Bloco com 10 selos (5x2). 
Exemplar com goma original, sem sinal de charneira, sem reparações, com ligeiras aflorações de 
óxido no verso. Raro em múltiplo. Valor de catálogo € 650.00.

65.00

321 F ««« 1912 – Ceres. MF 208a, 1c verde, papel porcelana ordinário, denteado 15x14. Quadra com selos 
novos, com goma original sem charneira, sem reparações e com ligeiras manchas azuis em dois 
selos. Valor de catálogo € 220.00.

25.00

322 F «««/«« 1915 – Ceres. MF208b, 1c verde, papel esmalte, denteado 15x14. Quadra com selos novos, com 
goma original, dois selos com sinal de charneira e dois selos sem charneira. Exemplares sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 290.00.

30.00

323 F « 1915 – Ceres. MF208d, 1c verde, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Par horizontal com 
selos novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com a variedade de cliché no selo da direi-
ta “CORREIC”. Valor de catálogo € 800.00.

150.00

324 F PI 1912 – Ceres. MF208, 1c verde, papel porcelana espesso, denteado 15x14 em postal ilustrado circula-
do em Lisboa (15.07.13). Exemplar sem defeitos nem reparações com marca de censura política exer-
cida no Governo de Afonso Costa, batida a violeta “ CORRESPONDENCIA RETARDADA / PROCESSO 
N.º 2889 DA EST. / DO CORREIO DE LISBOA”. Documento histórico muito bonito e muito raro.

150.00

325 F * 1915 – Ceres. MF209a, 1 ½ c castanho, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, em sobrescri-
to circulado aberto de Lisboa (01.10.17) para a Suécia (20.10.17), para pagar o porte de impressos 
circulados para o estrangeiro com peso até 50g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

326 F * 1915 – Ceres * Postos particulares de correio. Sobrescrito circulado registado do Posto Particular 
de Correio n.º 23 de Lisboa (07.11.12) para Bordeaux (09.11.12), com trânsito pela Estação Central 
de Lisboa (07.11.12), com par horizontal de selos de 2c carmim, papel porcelana, denteado 15x14, 
MF210 + 2 selos de 7 ½ c sépia, papel porcelana, denteado 15x14, no total de 19c para pagar: 5c pelo 
1.º porte cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g + 9c pelos 2.º, 3.º e 4.º portes (3c por 
cada fração de 20g) para cartas com peso até 80g + 5c pelo prémio de registo. Marca de dia batida 
a preto “POSTO N.º 23 / LISBOA – CORREIO” e marca de registo também batida a preto “R / P. C. 
N.º 12 / N.º 835 / LISBOA”. Exemplar sem reparações e com pequeno rasgo no canto superior direito. 
Exemplar de luxo. Acompanha desenho da marca de dia de autoria de Eduardo Silva.

125.00

327 F « 1912 – Ceres. MF212, 5c azul escuro, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal, com selos 
novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com FALHA DE IMPRESSÃO significativa no 
bordo inferior dos selos. MB e MR.

30.00

328 F ««« 1912 – Ceres. MF213, 7 ½ c bistre, papel porcelana, denteado 15x14. Quadra com selos novos, 
com goma original sem charneira, com a goma espelhada e irregular e alguns muito ligeiros pontos 
de óxido. Valor de catálogo € 1.200.00.

120.00

329 F * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Soure (08.10.13) para o Porto (09.10.13) com 
selo de 7 ½ c bistre, papel porcelana, denteado 15x14, MF213 para pagar: 2 ½ c pelo porte simples 
de cartas circuladas internamente com peso até 20g e 5c pelo prémio de registo. Exemplar bem 
conservado, sem defeitos nem reparações.

30.00
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330 F * 1915 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Évora (25.01.17) para Paris (31.01.17), com trân-
sito por Lisboa (26.1.17) franqueado com selos de 2 ½ c violeta, MF211c e 7 ½ c bistre, MF213a, 
ambos em papel pontinhado vertical, denteado 15x14, para pagar: 5c pelo porte simples para 
cartas remetidas para o estrangeiro com o peso até 20g + 5c pelo prémio de registo. Censurado 
em Lisboa. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

331 F * 1912 – Ceres. MF213, 7 ½ c bistre escuro, papel porcelana, em sobrescrito circulado de Lisboa (19.08.13) 
para a Beira / Moçambique, para pagar o 3.º porte de cartas remetidas para Moçambique com o peso 
entre 41 e 60g. Exemplar sem reparações, com falta de papel no bordo superior do sobrescrito.

30.00

332 F * 1912/20 – Ceres + Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado registado de Vila Real de 
Santo António (31.10.19) para Genève (06.11.19), com trânsito por Lisboa (01.11.19), com selos 
de ½ c preto, MF207b + 8c ardósia, MF214a e 5c bistre, MF227, todos em denteado 15x14, papel 
pontinhado vertical. Carimbo oval de registo batido a preto “REGISTADA / V. R.AL DE S.TO ANTO-
NIO”. Acompanha desenho original do carimbo de autoria de Eduardo Silva. MB.

30.00

333 F 8 1912 – Ceres. Lote composto por blocos de 10 selos de 1 ½ c castanho, MF209, 7 ½ c bistre, 
MF213, 8c ardósia, MF214 e duas quadras de 2c carmim, MF210 e 2 ½ c violeta, MF211. Todos os 
exemplares em estado de usado, em papel porcelana, denteado 15x14. Exemplares sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 328,60.

30.00

334 F * 1917 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (21.02.17) para Montreal / Canadá 
(09.03.17) com par de selos de 8c ardósia, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, MF 214a, 
perfazendo o porte de 16c para pagar: 5c pelo prémio de registo + 5c pelo primeiro porte para 
cartas com o peso até 20g para o estrangeiro + 6c pelos 2 e 3.º portes por cada fração de 20g. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

35.00

335 F ««« 1912 – Ceres. MF215, 10c tijolo claro, papel porcelana médio, denteado 15x14. Par horizontal de 
selos novos, com goma original, sem charneira, sem de defeitos nem reparações. MB. Valor de 
catálogo € 940.00.

100.00

336 F «« 1912 — Ceres. CE215l, 10c laranja vermelho, papel acetinado espesso, denteado 15x14. Dois 
exemplares com goma original e sinal de charneira, sem reparações, com denteado irregular, 
normal nestes selos, com boa cor e com a impressão defeituosa, por excesso de tinta, realizada 
no período da greve do pessoal da Casa da Moeda (10 de julho a 3 de setembro de 1920) pelos 
soldados do BATALHÃO DE CAMINHOS DE FERRO. Exemplares raros.

150.00

339
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337 F * 1920 – Ceres. MF215j, 10c tijolo, papel acetinado espesso, denteado 15x14. Sobrescrito circulado 
de Lisboa (06.08.21) para a Langnau / Suíça (11.08.21) com seis selos, perfazendo o porte de 60c 
para pagar o primeiro porte para cartas destinadas ao estrangeiro com o peso até 20g (Tabela 
aprovada pelo Decreto 7429 de 31.03.1921 para entrar em vigor dia 01.04.21). Exemplar sem 
reparações com o denteado dos selos farpeado.

25.00

338 F * 1915 – Ceres + Ceres. Novos valores e cores * Postos particulares de correio. Sobrescrito cir-
culado registado do Posto Particular de Correio n.º 11 de Lisboa (11.05.22) para a Dinamarca 
(17.05.22), com trânsito pela Estação Central de Lisboa (11.05.16), com 2 selos de 10c tijolo, papel 
liso, denteado 12x11 ½, MF215h + par de 2c laranja, denteado 12 x 11 ½, MF223 + 6c lilás, dentea-
do 12x11 ½, MF228b + 30c castanho amarelo MF242, perfazendo o porte de 60c, para pagar: 40c 
pelo porte simples de cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g + 20c pelo prémio de 
registo (Tabela aprovada pelo Decreto n.º 7736 de 12.10.21) para entrar em vigor no dia 01.11.21). 
Marca de dia batida a preto “POSTO N.º 11 / LISBOA – CORREIO” e marca de registo também ba-
tida a preto “R / P. C. N.º 11 / N.º 845 / LISBOA”. Exemplar sem defeitos nem reparações. Exemplar 
de luxo. Acompanha desenho das marcas de autoria de Eduardo Silva.

100.00

339 F * 1915 – Ceres * Postos particulares de correio. Sobrescrito circulado registado do Posto Particular 
de Correio n.º 12 de Lisboa (12.06.16) para Canes (17.06.16) e reexpedido para St. Pierre de 
Vauvray (19.07.16) com trânsito pela Estação Central de Lisboa (12.06.16), com selo de 10c tijolo, 
papel pontinhado vertical, denteado 15x14, MF215c, para pagar: 5c pelo porte simples de cartas 
remetidas para o estrangeiro com peso até 20g + 5c pelo prémio de registo. Censurado pelos 
franceses. Marca de dia batida a preto “POSTO N.º 12 / LISBOA – CORREIO” e marca de registo 
também batida a preto “R / P. C. N.º 12 / N.º 1349 / LISBOA”. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Exemplar de luxo. Acompanha desenho das marcas de autoria de Eduardo Silva.

100.00

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

35.00

341 F * 1910/12 – 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 + Ce-
res. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (16.07.13) para a Alemanha (18.07.13) com tira de 5 
selos de 2 ½ reis, violeta MF170 + selo de 20 reis carmim MF174 + selo de 75 reis bistre, MF177, 
+ selo de 10 reis MF193 + selo de 10c em papel porcelana, denteado 15x14, MF215. Exemplar 
sem defeitos nem reparações. MB.

50.00

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

200.00
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343 F * 1912 – Ceres. CE216a, 15c lilás vermelho, papel pontinhado vertical, denteado 15x14 em valor de-
clarado de 5F, com o peso de 10,5g remetido de Lisboa (02.06.16) para a Holanda (12.06.16) com 
trânsito por Madrid, para pagar: 5c pelo porte ordinário para cartas remetidas para o estrangeiro 
com o peso até 20g + 5c pelo prémio de registo + 5c pela 1.ª fração até 300 francos para valores 
declarados remetidos para a Holanda via Espanha.

150.00

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

950.00

CORREIO AÉREO * COLEÇÃO FERNANDO OLIVEIRA – 1.ª PARTE

345 F PI Voos pioneiros em Portugal. J. Mamet e o Monoplano Esnault Peltere. Circulado em França 
(12.02.12), com assinatura de J. MAMET. Em 27 de Abril de 1910 este piloto francês pilotando 
um monoplano Blériot XI fez um voo de demonstração em Lisboa, descolando do hipódromo de 
Belém, adaptado para o efeito.

30.00

346 F PI Voos pioneiros em Portugal. O AEROPLANO / DA / CRECHE “O COMMERCIO DO PORTO”. 
Exemplar novo, editado pelas Oficinas do Comércio do Porto, com os bustos de M. Leopold Tres-
cartes e M. Bouvier. Em 26 de Agosto de 1912 chegou ao porto de Leixões M. Leopold Trescartes, 
acompanhado do mecânico M. Bouvier e o monomotor Maurice Farmam modelo 1911/1912 MF-4 
encaixotado. O avião foi adquirido com fundos do Jornal “O Comércio do Porto” em agosto de 
1912. O biplano de 15 metros de envergadura equipado com motor Renault de 70 c.v. Fez voos 
na rotunda do Castelo do Queijo nos dias 7,8,11,12 e 15 de setembro, seguindo para Lisboa onde 
chega a 28 de setembro e realiza vários voos no hipódromo de Belém e sobre o rio Tejo. Estes pos-
tais ilustrados foram vendidos nos eventos realizados. Não são conhecidos exemplares circulados.

75.00

347 F Q 1924 – Açores * Correspondência voada no dirigível ZEPPELIN LZ 126, recebida em Angra do 
Heroísmo. Conforme relatos da época o dirigível apareceu subitamente nos céus de Angra do 
Heroísmo causando algum pavor na população, mas também admiração. Foi lançado através 
de um cesto alguma (pouca) correspondência que foi entregue no Consulado Alemão em Angra, 
que a enviaria depois para os destinatários via Lisboa. Bilhete postal, datado de 13.10.24, lar-
gado do ZEPPELIN apresentando a marca batida a preto “LZ126” e o carimbo também a preto 
“DEUTSHCHES VIZEKONSULAT IN ANGRA DO HEROISNO”. Foi encaminhado para a 4.ª seção 
da Estação Central de Lisboa, onde sobre selos do tipo Ceres com a franquia total de 96c (para 
pagar o porte para bilhetes-postais simples remetidos para o estrangeiro) foi aplicada a marca de 
dia (25.10.24). MB e MR.

250.00

348 F Q 1926 (09.19) – 1.º Voo com serviço aeropostal em Portugal pela Société des Lignes Aériennes 
Latécoère, com um avião tipo “LATÉ-17”. Sobrescrito datado de Lisboa (18.09.26) para Alicante 
(19.09.26) com selos tipo Ceres de 20c (par), papel liso, denteado 12x11 ½, MF280 e selo de 3E 
rosa, papel porcelana, denteado 12x11 ½, MF294, perfazendo o porte de 3$40 para pagar o porte 
territorial para cartas com o peso até 20g e 3$00 de sobretaxa aérea que se destinava a fins carita-
tivos, revertendo este montante para as vítimas da catástrofe do Faial. Exemplar sem reparações, 
com falta parcial da pala no verso. MB e MR.

200.00

349 F Q 1936 (26 agosto) — Tentativa falhada da Travessia Aérea Nova York — Lisboa por Joseph Costa. 
Sobrescrito comemorativo, assinado pelo piloto, com obliteração de Madison (26.08.36), com ca-
rimbo especial “Costa Trans Atlantic Flight / New York — Lisbon, sobre selo primitivo da Sociedade 
de Geografia de Lisboa, MF SGL20A, sobrecarregado a tinta preta para comemorar o evento. 
Exemplo sem defeitos nem reparações

40.00

350 F Q 1927 (08.15) – 1.º Correio aéreo no primeiro voo sem escalas de Nova York a Paris por Charles 
Lindberg. Sobrescrito circulado de Massachusetts (15.08.27), do Campo de Aviação de Lindbergh 
em Springfield para Lisboa (25.08.27), com trânsito por St. Louis (15.08.27), New York (17.08.27), 
com selos Yv PA10, 10c e Yv230, 3c. Carimbo circular batido a azul “SPECIAL FLIGHT LINDBER-
GH DAY / C.A.M. N.º 2 + carimbo batido a violeta “CARRIED IN / MAIL PLANE / ESCORT TO / 
COL. LINBERGH”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

250.00

351 F Q 1927 (05.30) – 1.º Voo de Balão Lausanne Genève, com ligações a Lisboa. Frente de carta circula-
da de Lausanne (30.05.27) para Lisboa. De Lausanne a Genève pelo voo de balão da Companhia 
Balair. De Genève a Marselha pela linha da Lufthansa. De Marselha a Barcelona e Madrid pela 
Linhas Aéreas Latécoère. De Madrid a Lisboa por caminho de ferro.
 

75.00

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

250.00
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353 F Q Correio aéreo acidentado. Compagnie Générale Aéropostale, linha aérea Santiago do Chile a Tou-
louse. Sobrescrito remetido de S. Paulo (02.08.29) para Bragança pelo avião Laté 26 da DGA, 
pilotado por Rolland Clément. Por avaria mecânica teve que efetuar uma aterrissagem forçada 
a 90kms de Tiznit na Mauritânea. Surpreendidos por mouros, o avião foi incendiado e o correio 
saqueado. A tripulação e os passageiros foram salvos. Cinco dias depois, foram repatriados. A cor-
respondência recuperada também foi embarcada. Um carimbo foi aplicado na carta batido a azul 
escuro “CORRESPONDENCE AÉRIENNE / OUVERTE ON “MAURITANIE”. MB e MR.

200.00

354 F Q 1930 – DOX “Flying Ship”. Inteiro postal da Holanda de 3c com selos adicionais de 75c e 1 1/2G, 
remetido pelo primeiro voo do DOX de Amesterdão (07.11.30) para Lisboa (27.11.30). Exemplar 
sem defeitos nem reparações, muito raro. Segundo catálogo especializado FROST apenas circu-
laram de Amesterdão para Lisboa 5 exemplares. 

350.00

355 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.

100.00

356 F Q 1932 – DOX “Flying Ship”. Newfoundland Mail. Sobrescrito remetido de St. Johnson * Newfoundland 
(10.05.32) para Londres, com selo de $1,00, comemorativo do evento sobrecarregado a vermelho 
“TRANS-ATLANTIC / WEST TO EAST / PER DORNIER DOX / AMY 1932 / ONE DOLLAR AND FIFITY 
CENTS”, transportada no 3.º segmento do voo. Exemplar sem reparações, com ligeira dobra. R.

50.00

357 F Q 1932 (17.05) – Ligação parcial aérea entre a Jugoslávia (Liubljana) e Portugal (Lisboa) – Postal 
ilustrado circulado por via aérea pela linha Belgrado / Budapeste / Viena / Praga / Paris da Compa-
nhia Franco Romena de Navegação Aérea datado de Liubljana (14.05.32) com trânsito por Paris 
(14.05.32) e por via ferroviária pelo Sud Express de Paris a Lisboa (17.05.32).

50.00
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354353

352
351

350
349346

348347345



46

358 F Q 1933 – Portugal / Lisboa * Correspondência voada no dirigível Condor-Zeppelin. Sobrescrito remetido do 
Rio de Janeiro (06.07.33) para Lisboa (13.07.33) com trânsito por Sevilha (11.07.33), com o porte de 4200 
reis. Transportada no regresso do 3.º Voo de 1933 do Graf Zeppelin à América do Sul. Carimbo comemo-
rativo batido a violeta “SERVIÇO TRANSATLÂNTICO AEREO / JULHO / 1933 / CONDOR – ZEPPELIN”. 
O trajeto de Sevilha a Lisboa foi efetuado por via terrestre e ferroviária por Vila Real de S. António.

50.00

359 F Q 1934 (10.19) – Lisboa / Tanger * 1.º Voo pela Aero Portuguesa efetuado pelo trimotor Fokker “joyeuse” 
fretado à Air France, tendo o avião descolado do Campo de Aviação de Alverca. Sobrescrito circulado 
por via aérea de Lisboa (19.10.34) para Tanger (20.10.34) com selos tipo Lusíadas de 5c, 10c, 45c e 
95c e selo tipo Ceres de 2E roxo MF511, obliterados com a marca criada para o evento “AVION”, per-
fazendo o porte de 3$50, para pagar o porte simples do correio ordinário para cartas remetidas para o 
estrangeiro com o peso até 20g e 1$75 pela 1.ª fração da sobretaxa do correio aéreo para cartas com 
o peso até 10g remetidas para Tânger. Exemplar sem defeitos nem reparações.

60.00

360 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.

100.00

361 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 Panair, 
de Natal a Tanger pela Air France e de Tanger para Lisboa pela Aero Portuguesa. 

30.00

362 F IC 1936 (03.02) – 1.ª Expedição regular de correio aéreo Lisboa – Londres pela Crilly Airways. Inteiro postal 
tipo Tudo pela Nação de $25 azul, OM81, com selos adicionais tipo Centenário de Camilo Castelo Branco, 
utilizados em 2.º período de circulação de 50c e 2E. MF345 e 354, remetido de Lisboa (03.02.36) para 
Viena / Áustria (06.02.36) via Londres. Exemplar obliterado com carimbo alusivo ao acento batido a preto 
“LINHA AÉREA / LIABOA LONDRES / 1.ª EXPEDIÇÃO / 3 FEVº 1936”. Porte de 2$75 para pagar: 1$00 
pelo porte de bilhetes postais remetidos para o estrageiro e 1$75 pela sobretaxa do correio aéreo. MB e R.

50.00
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363 F Q 1937 (03.02) – Ligação Lisboa – Burgos – Marselha – Genève 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 usada nos anos de 1937 a 1939 em Marselha, ponto de escala desta linha 22 da Lufthansa. 

75.00

364 F 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, Genève, Marselha, 
Salamanca e Lisboa. Exemplar raro oriunda de Danzig, obliterado com marca comemorativa de 
Exposição Filatélica DAPOSTA37. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

365 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, trans-
portada 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 
sem defeitos nem reparações, muito raro.

200.00

366 F 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.

35.00

367 F 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 linha 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.

40.00

368 F Q Correio aéreo acidentado. Air France. Sobrescrito circulado do Rio de Janeiro (29.04.39) para Lisboa 
(11.05.39) pela Air France. No voo de retorno do avião Devoitine 338 denominado “Ville de Dakar”, 
matrícula F- ARIC tendo levantado voo de Dakar para Casablanca às 15H30 do dia 02.05.39, devido 
a uma tempestade violeta veio a despenhar-se contra uma montanha a cerca de 160 kms a SO de 
Marraquexe. Embora tenham falecido passageiros e tripulantes uma grande parte do correio doi 
salva, na qual se incluía este exemplar, que depois de reparado com cintas em Paris foi remetido 
para Lisboa, com marca batida a violeta “SERVICE POSTAL FRANÇAIS / CORRESPONDENCE 
RETARDÉS / PAR ACCIDENT D’AVION. PRIÈRE DE NE PAS TAXER”. MB e MR.
 

150.00

369 F 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 cor-
reio 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.

40.00

370 F Q Correio aéreo acidentado * Hidroavião Sikorsky “Dominican Clipper” da Pan Am. Sobrescrito in-
teiro de correio aéreo, tipo Hélice, de 3$50 azul OM1, circulado registado de Lisboa (17.09.41) 
para Montevideu, com trânsito por Nova York (02.10.41). Transportado de Lisboa para Nova York 
pelo Dixie Clipper no voo n.º 418, pela linha CAM19 de Nova York a Miami com enlace na linha 
FAM10 de Miami ao Rio de Janeiro. Neste percurso o hidroavião Dominican Clipper ao amarar em 
S. Juan de Porto Rico mergulhou no emento da amarissagem, ficando com os selos adicionais do 
registo perdidos. Sobrescrito marcado no verso com carimbo linear a violeta lilás “RECEIVED IN 
BAD CONDIITION AT….., aplicada em S. Juan e na frente com carimbo também linear violeta-azul 
“RECEBIDA EM MAL ESTADO” aposta pelos correios do URUGUAI. Exemplar muito raro.

250.00

371 F Q 1936/41 – Lisboa / Buenos Aires pela Via Directa (Atlântico Sul) pela LATI. Sobrescrito circulado registado 
por via aérea de Lisboa (13.11.41) para Buenos Aires (01.12.41) com o extraordinário porte de 288$25 
(inclui 5 selos de 50$00 da série do correio aéreo tipo Hélice), para pagar: 2$00 pelo prémio de registo + 
1$75 pelo primeiro porte do correio ordinário e 4$00 pelos 4 seguintes portes, para cartas remetidas para 
o estrangeiro com peso entre 81 e 100g + 280$50 pela 17.º fração da sobretaxa do correio aéreo a 16$50 
por cada 5g. A linha direta pelo Atlântico Sul era mais onerosa do que a via Nova York que tinha uma tarifa 
de apenas 9$50 por cada 5gr. Exemplar sem defeitos nem reparações e de grande raridade.

150.00

372 F Q 1936/42 – Lisboa / Buenos Aires pela Via Directa (Atlântico Sul) pela LATI. Sobrescrito circulado registado por 
via aérea de Lisboa (17.04.42) para Buenos Aires com o porte de 53$25 (inclui selos MF600, $25, MF CA4, 
3$00 e CA10, 50$00), para pagar: 2$00 pelo prémio de registo + 1$75 pelo primeiro porte do correio ordinário 
para cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g + 49$50 pela 3.º fração da sobretaxa do correio 
aéreo a 16$50 por cada 5g. A linha direta pelo Atlântico Sul era mais onerosa do que a via Nova York que 
tinha uma tarifa de apenas 9$50 por cada 5gr. Exemplar sem defeitos nem reparações e de grande raridade.

35.00

373 F Q Correio aéreo acidentado * Hidroavião Yankee Clipper no Rio Tejo. Sobrescrito remetido de S. Paulo 
(12.11.12) para Lisboa (05.03.43) franqueado com 5.400 reis por franquia mecânica. Embora obliterado 
com carimbo linear retangular “VIA ÁFRICA – LISBOA – LONDRES”, o sobrescrito seguiu pela Pan Am via 
Natal para os Estados Unidos com retenção da correspondência em San Juan – Porto Rico para ser censu-
rada (cinta branca do censor americano 2832). De Nova York depois de libertado pela censura seguiu pelo 
hidroavião da linha FAM 18 que sofreu um acidente ao amarar no Rio Tejo. A correspondência portuguesa 
salva foi marcada com carimbo linear a vermelho “SALVADOS DO YANKEE CLIPPER”.

75.00
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374 F 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 American para Lagos com ligação à linha 
West África – Londres via Lisboa pela Imperial Airways. Marca linear retangular batida a violeta 
“VIA ÁFRICA – LISBOA – LONDRES”.

50.00

375 F Q Correio aéreo acidentado * Hidroavião Yankee Clipper no Rio Tejo. Sobrescrito remetido de Buenos Ai-
res (05.01.43) para a Suécia (08.03.43) franqueado com selo de 5c e outro perdido no acidente. Embora 
com a indicação de via por Natal e Lisboa seguiu pela Pan Am via Natal para os Estados Unidos com 
retenção da correspondência em San Juan – Porto Rico para ser censurada (cinta branca do censor 
americano 2867). De Nova York depois de libertado pela censura seguiu pelo hidroavião Yankee Clipper 
da linha FAM 18 que sofreu um acidente ao amarar no Rio Tejo. Á correspondência sueca foi colada 
uma etiqueta impressa justificando o atraso pelo acidente ocorrido no Rio Tejo em Lisboa.

75.00

376 F Q Correio aéreo acidentado * Hidroavião Yankee Clipper no Rio Tejo. Sobrescrito circulado de Nova York 
(18.02.43) para a Inglaterra, com selos perdidos durante o acidente aéreo, censurada. Transportada pelo 
hidroavião Yankee Clipper da linha FAM18 sofreu um acidente ao amarar no Rio Tejo. A correspondência 
destinada a Inglaterra foi marcada com carimbo batido a violeta “DAMAGED BY SEA-WATER”, tipo oo 
na classificação Nierinck e com etiqueta branca impressa e colada no verso com a seguinte legenda 
“OFFICIALLY SEALED IN THE RETURN LETTER SECTION / LONDON POSTAL REGION”. B. e R.

100.00

377 F Q Açores * Aeroporto das Lages, RAF e USAF. Estação de correios da RAF 004 na Base Aérea das 
Lages. Sobrescrito remetido da Base das Lages da estação postal RAF PO 004 (17.11.44) para 
New Ross no Eire, isento de franquia (On active service), duplamente censurado com cinta tipo 
Army Form W.3424 e carimbo a vermelho do censor n.º 4 na Irlanda e violeta “R.A.F CENSOR / 
231”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

378 F Q Açores * Aeroporto das Lages, RAF e USAF. Estação de correios da RAF 004 na Base Aérea das Lages. 
Sobrescrito franquiado com selo de 1 ½ d remetido de Londres (26.06.44) para a Estação de Correios da RAF 
nos Açores (08.07.44). No verso declaração datilografada testemunhando ter a carta sido remetida e recebida 
na estação postal da RAF nos Açores. Inclui o conteúdo do sobrescrito, onde o remetente solicita ao chefe da 
estação postal da RAF que confirme o testemunho do recebimento do sobrescrito e que o devolva registado, 
dentro de outro sobrescrito, para si. Exemplar sem reparações com algumas manchas de óxido.

60.00

379 F Q Açores * Estação Postal X-APO 406 da United State Army na Ilha de Santa Maria. Em junho de 1944 Portugal 
e os EUA acordaram a construção de um base militar que seria o futuro Aeroporto de Santa Maria. Durante o 
período de guerra esta base foi referenciada como STATION X-APO-406. Sobrescrito remetido por militar em 
serviço na base das Lages e destacado em Santa Maria, em 08.06.45 para Ohio nos EUA, isenta de franquia 
e transportada pelos aviões do “Transport Air Comand”. Censurado. Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

373V

373F
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380 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, impres-
sas a violeta e com etiqueta colada datilografada “CORREIO RECUPERADO, DANIFICADO / NO 
ACIDENTE DO AVIÃO NO VOO / AF109 DE 15-06-61, EM LISBOA”. 

50.00

381 F Q 1929 (26.08) – Angola / Marrocos * Trajeto parcial por avião. Postal ilustrado circulado de Noqui 
(26.08.29) para Larache (01.10.29) por via marítima até Lisboa, e por via ferroviária até Sevilha, via Vila 
Real de Santo António. De Sevilha para Larache por via aérea pela CETA (Companhia Espanhola de 
Trafego Aéreo), depois tomada pela CLASSA (Concessionária Linhas Aéreas Subcencionadas). Carimbo 
de chegada a Larache / Marrocos batido a preto “LLEGADA POR AVION / 1.OCT.29 4T / LARACHE”.

50.00

382 F Q Cabo Verde * 1926 (09.19) – 1.º Voo com serviço aeropostal em Portugal pela Société des Lignes 
Aériennes Latécoère, com um avião tipo “LATÉ-17” com ligação à linha da Aeropostale de Toulou-
se a Dakar via Casablanca. Sobrescrito datado de Lisboa (18.09.26) para S. Vicente / Cabo Verde 
(02.11.26), com trânsito por Dakar (26.09.26) Bissau / Guiné (01.10.26) e Praia (01.11.26) com 
selos tipo Ceres 1$60, MF291 e selo de 3E rosa, papel porcelana, denteado 12x11 ½, MF294, 
perfazendo o porte de 4$60 para pagar o porte ordinário para cartas com o peso até 20g remetidas 
para o estrangeiro e 3$00 de sobretaxa aérea que se destinava a fins caritativos, revertendo este 
montante para as vítimas da catástrofe do Faial. De Lisboa para Tanger pela Latécoère, até Dakar 
pelos Aeropostale, de Dakar a Bissau por via terrestre e até Cabo Verde por via marítima. Exem-
plar muito raro sem defeitos nem reparações. Conhecem-se dois exemplares. MB e MR.

1.750.00

383 F Q Cabo Verde * Graf Zeppelin – 1.º Voo Europa – Pan-América pelo Graf Zeppelin LZ127 (Voo para a 
América do Sul). Inteiro postal de 20c da Suíça, circulado de Romanshorn (16.05.30) para Viena / Áustria 
(12.06.30) via Praia / Cabo Verde (21.05.30), com selos adicionais no verso no valor de 2,50 francos suí-
ços. Carimbo comemorativo de bordo batido a vermelho “LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN / SUDAMERI-
KA FAHRT / 1930”. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo FROST (2005) € 800.00.

200.00

384 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 – FRIEDRICHSHAFEN. Valor de catálogo FROST (2005) € 200.00.

75.00

385 F Q Cabo Verde * Voos percursores da LATI. Sobrescrito remetido registado por via aérea de S. Vicente 
(06.12.39) via Aeroporto no Sal para a Alemanha (10.01.40), via Lisboa (12.12.39), com a anotação ma-
nuscrita a vermelho “Jusqu’a Lisbonne”. Sobrescrito franquiado no verso com selos MF214, 2E, MF235, 
1$75, MF CA4, 1E e CA7, 5ª, perfazendo o porte de 9$75 para pagar: 1$75 pelo porte simples co correio 
ordinário de cartas circuladas via países estrangeiros com o peso até 20g + 2$00 pelo prémio de registo 
+ 6$00 pelos 1.º e 2.º portes da sobretaxa do correio aéreo para cartas com o peso entre 6 a 10g (3$00 
por cada fração de 5g). Tabela de acordo com o aviso da Repartição Técnica dos Serviços dos Correios 
e Telégrafos de Cabo Verde publicado no Boletim Oficial n.º 45 de 11 de novembro de 1939. Segundo voo 
precursor oriundo do Sal pela LATI cuja linha abriu oficialmente a 21 de dezembro de 1939.

200.00
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386 F Q Cabo Verde * Exposição Internacional de Nova York 1939-1940 – Sobrescrito circulado regis-
tado de S. Vicente (19.02.40) para Nova York (15.03.40) com trânsito por Lisboa (26.02.40) com 
selos de $80 e 1$75, MF229 e 231 + 2E e 5E, MF CA5 e CA7 + 5E com sobrecarga da Exposição 
Internacional, MF CA7a. Porte de 14$75 para pagar: 1$75 pelo porte simples do correio ordinário 
para cartas circuladas para o estrangeiro + 2$00 pelo prémio de registo + 10$50 pelo 3.º porte 
da sobretaxa aérea para cartas com o peso até 15g (3$50 por cada 5g). Carimbo linear batido a 
violeta “BY TRANS-ATLANTIC / - CLIPPER –“. Exemplar sem defeitos nem reparações.

200.00

387 F Q 1941 – Cabo Verde / Lisboa / Inglaterra / África do Sul. Sobrescrito circulado de S. Vicente 
(15.12.41) para Cape Town, por via aérea até Londres, com trânsito por Lisboa (23.12.41), com o 
porte de 3$50 para pagar o porte simples da sobretaxa aérea. Foi transportada do Sal pelo último 
voo realizado daquela ilha pela LATI, com enlace pela Aero Portuguesa. Carta censurada pelos 
ingleses com cinta branca tipo P. C. 90 do censor 1086. Barras paralelas vermelhas de interrupção 
do correio aéreo aplicadas em Londres, completando o trajeto até Cape Town por via marítima.

200.00

388 F Q Guiné – Correio aéreo pela Air France. Sobrescrito circulado de Bissau (07.03.41) para Dakar 
(07.03.41) pelo 1.º voo da Air France, com selos de 10c, 50c, 1E e 1$75, MF235, 244, CA1 e 
CA3. Carimbo comemorativo batido a preto “C. T. T. / CORREIO AÉREO PELA / AIR – FRANCE. / 
7 – MARÇO – 1941 / BISSAU / GUINÉ PORTUGUESA”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

389 F Q Moçambique * Inauguração do serviço de hidroaviões da Imperial Airways de Durban a Londres 
via Moçambique. Sobrescrito circulado registado por via aérea de Lourenço Marques (10.06.37) para 
Birmingham (17.06.37) com selos tipo Lusíadas de 10c, 15c, 2x45c, 50c, 60c, 70c e 80c, MF272, 273, 
277/281, perfazendo o porte de 3$75 para pagar: 1$75 pelo porte simples para cartas circuladas para o 
estrangeiro com o peso até 10g + 2$00 pelo prémio de registo. Inclui ainda etiqueta M-13 da sobretaxa 
do correio aéreo MF5 (tipo 20/20 pontos) com o porte manuscrito de 2$40 correspondente ao 2.º porte 
(1$20 por cada fração de 5g) para cartas com o peso até 10g (10g manuscritos no sobrescrito). Exem-
plar sem defeitos nem reparações com etiqueta publicitária da “Imperial Airways Empire Flying Boat”. 

60.00
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390 F Q 1947 (11.01) – Linha Aérea Imperial * 1.º Voo de regresso “Lourenço Marques – Luanda Lisboa”. 
Lote com dois sobrescritos: um registado de Lourenço Marques (10.01.47) para Lisboa (17.01.47 
com selos de 15c MF292, 35c MF295 e par de 3$00 s/ 5E, MF CA10 e outro circulado de L. 
Marques (09.01.47) para Lisboa (17.01.47) com par de selos de 2$00 s/ 20$00 MF318 e 2E, MF 
CA5. Ambos obliterados com a marca comemorativa “LINHA AÉREA IMPERIAL / 1.º VÔO / Lço. 
MARQUES – LUANDA – LISBOA / 11-1-1947”, no primeiro sobrescrito, batida a violeta e no se-
gundo a preto.

25.00

391 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 Johannesbourg 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.

125.00

392 F Q 1931 (13.04) – 1.º Voo Bombaim / Índia Portuguesa. Sobrescrito circulado de Bombaim (13.04.31) 
para Nova Goa (14.04.31) franquiada com selo de 1 anna, transportada pelo avião português 
Marão, um De Havilland Tiger Puss Moth, pilotado pelo Major Craveiro Lopes. Carimbo comemo-
rativo batido a violeta-castanho “FIRST AIR MAIL / FROM BOMBAY TO / PORTUGUESE INDIA”. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

393 F Q Macau. 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 Pa-
drões 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.

200.00 

394 F PI Sacadura Cabral * Busto. Postal ilustrado fotográfico a preto e branco, editado por Garcez, Lda, 
Rua Garrett, 88 – Lisboa. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

20.00

395 F PI Gago Coutinho * Busto. Postal ilustrado fotográfico a preto e branco, com a assinatura de Gago 
Coutinho, datada de 4-XI-1922. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

30.00

396 F FOTO Gago Coutinho e Sacadura Cabral + avião Lusitânia. Fotografia a preto e branco do avião no estuário do 
Tejo, com a legenda manuscrita no verso “Pelas 7 horas da manhã do sai 22 de Março de 1922 partia 
o hidroavião Fairey 400 para a viagem Lisbôa Rio de Janeiro”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

75.00

397 F PI 1923 – Travessia aérea do Atlântico. MF268, 25c rosa em postal ilustrado circulado da Nazaré 
(09.09.24) para Azóia de Cima. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações, com selo utilizado 
em 2.º período de circulação.

40.00
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398 F IC 1918/20 – Ceres. Aumento de porte. OM61, 2c ocre, cartolina camurça escura, circulado de Lisboa 
(17.06.22) para Castelo Branco (18.06.22) com selo adicional tipo Ceres de 4c, MF226d. Inteiro 
circulado no mesmo dia em que Gago Coutinho e Sacadura Cabral chegaram ao Rio de Janeiro, 
data em que se iniciou uma subscrição pública conforma carimbo batido a preto neste exemplar 
“AOS PORTUGUESES / Recebem-se donativos em todas as estações Telegrafo-Postais para a 
Grande Subscrição destinada à compra de um hidroavião que será recebido em nome da Patria 
pelos gloriosos aviadores gago Coutinho e Sacadura Cabral”. Interessante exemplar para colecio-
nadores deste tema. Exemplar repicado por ARMAZÉNS DE FERRAGENS E QUINQUILHARIAS 
/ DE / FERREIRA & SOUSA”. Exemplar sem defeitos nem reparações.
 

75.00

399 F CDL Sines (Câmara Municipal) – 1922 (dupla face), 1C violeta / castanho, MA2140, nova e escassa. 
Cédula com os bustos de Gago Coutinho, Sacadura Cabral e Vasco da Gama.

20.00

400 F CDL Sines (Câmara Municipal) – 1922 (dupla face), 2C verde / azul, MA2141, nova e escassa. Cédula 
com os bustos de Gago Coutinho, Sacadura Cabral e Vasco da Gama.

20.00

401 F CDL Sines (Câmara Municipal) – 1922 (dupla face), 3C verde escuro / carmim, MA2142, nova e escas-
sa. Cédula com os bustos de Gago Coutinho, Sacadura Cabral e Vasco da Gama.

25.00

402 F CDL Sines (Câmara Municipal) – 1922 (dupla face), 4C vermelho / ardósia, MA2143, nova e escassa. 
Cédula com os bustos de Gago Coutinho, Sacadura Cabral e Vasco da Gama.

25.00

403 F CDL Sines (Câmara Municipal) – 1922 (dupla face), 5C castanho / verde, MA2144, nova e escassa. 
Cédula com os bustos de Gago Coutinho, Sacadura Cabral e Vasco da Gama.

25.00

404 F CDL Sines (Câmara Municipal) – 1922 (dupla face), 10C azul / castanho, MA2145, nova e escassa. 
Cédula com os bustos de Gago Coutinho, Sacadura Cabral e Vasco da Gama.

25.00

405 F & Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Pequena brochura com “Oração a GAGO COUTINHO e SA-
CADURA CABRAL” em verso, de autoria de Angelo Cesar, composto e impresso nas Oficinas de 
A Tribuna no Porto. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

406 F & Gago Coutinho e Sacadura Cabral – Álbum ilustrado denominado “Por ares nunca dantes navegados de 
Lisboa ao Rio de Janeiro / 1922”. Brochura com autógrafos de gente ilustre, glorificando o feito extraordinário 
dos aviadores, incluindo o do Presidente da República, António José de Almeida e com 15 gravuras 
ilustrando as diversas etapas, equipamentos e personalidades ligadas ao evento. Exemplar em bom estado 
de conservação e sem reparações. Edição de J. J. de Matos, Rua Campo de Ourique, 68 – 1.º * Lisboa.

40.00
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407 F PI Gago Coutinho e Sacadura Cabral * Aos Heroicos Aviadores / Homenagem dos Portugueses. Pos-
tal ilustrado colorido incluindo busto dos aviadores, Torre de Belém e o avião Lusitânia. Edição Lith. 
Commercial * Porto. Circulado com selo tipo Ceres de 36c da Lages do Pico para a Bélgica. B e R.

50.00

408 F PI Gago Coutinho e Sacadura Cabral * Honra Á Aviação Portugueza. Postal ilustrado a bistre claro e 
preto, editado por Fernandes & C.ª L.DA – Rua do Rato 35 Lisboa, ilustrado com efígies dos aviado-
res, mapa da rota e lista das escalas. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações.

25.00

409 F 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.

15.00

410 F PI Gago Coutinho e Sacadura Cabral. “A perigosa descida do Lusitania nos rochedos de S. Pedro e 
S. Paulo”. Postal ilustrado em azul com as efígies dos aviadores e ilustração da descida do Lusitâ-
nia nos rochedos” Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

411 F PI Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Postal ilustrado colorido, editado por Pitmen – Porto, com 
montagem de avião colado no postal e com efígies de figuras do passado (Infante D. Henrique, 
Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral” e as do presente (Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 
com o traçado da rota do Lusitânia. Exemplar com selo colado do Cinquentenário do Aero Clube 
de Portugal. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00

412 F PI Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Ilustradores “ED”. Humorísticos. Postal ilustrado enaltecendo a viagem 
histórica dos aviadores portugueses, para deceção dos nossos vizinhos espanhóis, com a legenda “A 
RAPOSA: - estan verdes/ ni los mismos perros las tragan”. Exemplar sem defeitos nem reparações. MR

50.00

413 F PI Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Ilustradores “ED”. Humorísticos. Postal ilustrado enaltecendo 
a viagem histórica dos aviadores portugueses, para deceção dos nossos vizinhos espanhóis, com 
figura de toureiro espanhol e a legenda “- Que si, ombre, pero…. Que non saben entrar… e …
matar como yo”. Exemplar sem reparações e com ligeiras manchas. Muito raro.

50.00

MACAU * TAIPA COLLECTION

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

500.00
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415 F * Macau / Correio / 26 SEP. 1851. – A preto, LF MAC4.5 em carta datada de Macau (26.09.51) para 
Gibraltar, via Canal do Suez e com trânsito por Hong Kong (28.09.51). Transportada pela Peninsular 
and Oriental Steam Navigation desde Hong Kong para Southampton com escalas em Singapura, Áden, 
Suez, Alexandria, Malta e Southampton. Pagou o porte local de 4d equivalente a 8 avos (manuscrito a 
vermelho) pela ligação de Macau a Hong Kong, assim como o porte marítimo a pagar de 1/10. MB e R.

1.500.00

416 F ««/« 1884 – Coroa. MF 1/9. Série completa, em denteado 12 ¾ com exceção dos selos de 50 e 200 reis em 
denteado 13 ½. Exemplares novos a maioria sem goma, com exceção dos selos de 25 e 300 reis com 
goma original e charneira. Selos de 5, 10 e 20 reis com aflorações de óxido. Valor de catálogo € 590.00.

120.00

417 F R« Reimpressões de 1885. 1884 - - Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões em denteado 13 
½, papel branco espesso. Exemplares sem reparações com 4 reimpressões com ligeiras aflora-
ções de óxido, e com boa cor. Valor de catálogo € 630.00.

100.00

418 F R« Reimpressões de 1885 * 1884 – Coroa. MF2, 10 reis amarelo. Quadra em dentado 13 ½, papel 
branco espesso, sem defeitos nem reparações, com muito coa cor. Valor de catálogo € 280.00.

50.00

419 F « 1884 – Coroa, com sobretaxa. MF10a, 80 s/ 100 reis lilás malva, denteado 12 ¾, papel liso médio, 
com “e” de “réis” sem acento. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

420 F « 1884 – Coroa, com sobretaxa. MF10d, 80 s/ 100 reis lilás malva, denteado 13 ½, papel liso médio, 
com “e” de “réis” sem acento. Exemplar novo sem goma como emitido, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

421 F 8 1884 – Coroa, com sobretaxa. MF10c, 80 s/ 100 reis lilás malva, denteado 13 ½, papel liso médio. 
Exemplar usado sem reparações, com denteado irregular no bordo esquerdo e ligeira transparên-
cia. Valor de catálogo € 210.00.

30.00

422 F « 1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF11, 5 reis s/ 25 reis rosa, papel liso fino, denteado 12 ¾. Quadra 
com selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com “e” 
de “reis” sem acento, barras grossas. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

423 F « 1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF 11/15. Série completa em denteado 12 ¾ com exceção selo de 
10 s/ 50 reis em denteado 13 ½, papel liso. Exemplares sem goma como emitidos, sem repara-
ções, com ligeiros afloramentos de óxido no selo MF15, 40 s/ 50 reis. Valor de catálogo € 650.00.

150.00

424 F « 1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF14, 20 s/ 50 reis verde, denteado 12 ¾, papel liso. Quadra 
bordo de folha com selos novos, sem goma, como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 144.00.

25.00

425 F « 1885 – Coroa, com sobretaxa. MF14, 20 s/ 50 reis verde, papel liso fino, denteado 12 ¾. Folha 
completa com 28 selos novos, sem goma como emitidos, partida entre a 3 e 4 fila e fixada com 
charneiras, com dois ou três muito ligeiros pontos de óxido. Selos nas posições 4, 13, 25 e 26 com 
“s subido” Raro exemplar em folha completa. Valor de catálogo € 1.064.00.

200.00
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426 F «« 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF18, 25 reis, violeta, papel liso, denteado 12 ¾. Exem-
plar novo, com goma original e charneira, sem reparações e afloramentos de óxido nalguns den-
tes, com o DENTEADO MUITO DESLOCADO. B e R.

50.00

427 F « 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF20, 50 reis azul, papel liso médio, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, sem goma, com um dente mais curto, sem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 145.00.

30.00

428 F R« Reimpressões de 1885. 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. Lote com duas reimpressões de 
20 reis rosa e 40 reis azul, denteado 13 ½, papel branco espesso, com traço de 16,5 mm a preto. 
Exemplares sem reparações com muito ligeiros afloramentos de óxido. Valor de catálogo € 190.00.

35.00

429 F R« Reimpressões de 1885 * 1885/86 – Coros. Novas cores e valores. MF 16/20. Série incompleta 
(falta reimpressão de 80 reis) em denteado 13 ½, papel branco espesso. Exemplares sem repara-
ções com ligeiras aflorações de óxido e mancha preta na reimpressão de 50 reis, com boa cor e 
sobrecarga “SPECIMEN” horizontal a preto. Valor de catálogo € 520.00.

75.00

430 F «« 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF21, 80 reis cinzento, papel liso médio, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, com goma original, sem reparações, com um ponto de óxido. Exemplar raro com 
boa cor. Valor de catálogo € 230.00.

50.00

431 F « 1887 – Coroa. Com sobretaxa. MF27b, 10 reis s/ 200 reis laranja, sobretaxa A, papel liso, denteado 
12 ¾. Exemplar novo, sem goma, como emitidos, sem defeitos nem reparações, com muito boa 
cor. Valor de catálogo € 280.00.

80.00

432 F 8 1887 – Coroa. Com sobretaxa. MF24/28. Série completa em denteado 13 ½, com exceção selo de 
10 s/ 200 reis em denteado 12 ¾, papel liso. Exemplares usados, sem reparações, com ligeiros 
defeitos, normais nestes selos, com boa cor. Valor de catálogo € 398.00.

90.00

433 F « 1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29c, 5 s/ 60 reis verde e amarelo. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

25.00
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434 F « 1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29a, 5 s/ 20 reis verde e amarelo. Par ho-
rizontal em estado de novo, sem goma como emitidos, canto de folha, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

435 F « 1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF30, 10 s/ 10 reis verde e amarelo. Par hori-
zontal em estado de novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 380.00.

50.00

436 F « 1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF30, 10 s/ 10 reis verde e amarelo. Tira de 3 
selos em estado de novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 570.00.

90.00

437 F « 1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF31a, 40 s/ 20 reis verde e amarelo. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, sem reparações e com o bordo direito curto, cortado pelo dentea-
do, com boa cor. Valor de catálogo € 260.00.

50.00

438 F « 1887 – D. Luís I, fita direita. MF32/41. Série completa em papel porcelana, com os selos MF 32/36 em 
denteado 12 ¾, e os restantes em denteado 13 ½. Exemplares novos, sem goma, como emitidos uma 
grande maioria, sem reparações, com alguns ligeiros afloramentos de óxido, com a sobrecarga “TRA-
ÇO” grosso com 10x1,25 mm. Sobrecarga raríssima colocada em selos pela Casa da Moeda durante 
a Exposição Industrial Portuguesa inaugurada na Avenida da Liberdade, em Lisboa a 07.06.1888. Na 
Galeria António Augusto Aguiar que ficava no lado oriental do troço compreendido entre a Rua Barata 
Salgueiro e a Rua Manuel de Jesus Coelho, figurava a Casa da Moeda e Papel Selado no Grupo 
X – Indústrias complexas, classe XLVIII – produtos de arte tipográfica, tipos e acessórios, tintas de 
impressão, produtos de arte de gravura em cobre, aço e madeira, onde expunha provas tipográficas a 
cores e selos postais para o Continente, Ilhas e Províncias Ultramarinas.

500.00

439 F « 1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF42c, 2 ½ reis s/ 10 reis verde, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Par vertical, novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DA SOBRETAXA. Não cotado em estado de novo.

75.00
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440 F 8 1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho. MF45a, 30 
reis s/ 200 reis, cinzento violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem repara-
ções com afloramentos de óxido no verso, com boa cor e relevo, com a SOBRETAXA INVERTIDA, 
e com a sobretaxa do lado direito com os números invertidos “03” em vez de “30”, autêntica, 
obliterado com carimbo circular datado da Direção do Correio de Macau ?.OUT.92, batida a preto 
autêntica. Exemplar de grande raridade. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

1.000.00

441 F « 1894 – D. Luís I, fita direita + D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa local em valores 
em moeda local (1 pataca = 100 avos). MF59/68. Série completa, em estado de novo, sem goma como 
emitidos, sem reparações, com ligeiras aflorações de óxido em 3 selos. Valor de catálogo € 318,50.

60.00

442 F « 1894 – D. Carlos I “JORNAES, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa local em valores em 
moeda local (1 pataca = 100 avos). MF59 e 59a, ½ avo s/ 2 ½ reis, castanho, denteado 11 ¾, papel 
liso fino. Quadra de selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, com a variedade “AYOS” em vez de “AVOS” nos dois selos inferiores. Valor de catálogo € 95.00.

20.00

443 F 8 1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa local em valores em moe-
da local (1 pataca = 100 avos). MF60d, 1 avo s/ 5 reis, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 90.00.

20.00

444 F * 1894 – D. Luís I, fita direita + D. Carlos I “JORNAES, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa local 
em valores em moeda local (1 pataca = 100 avos). MF66, 16 s/ 100 reis castanho, denteado 12 ¾ em carta 
remetida de Macau (31.05.97) para a Alemanha (05.07/97), com trânsito por Hong Kong (31.05.97), para 
pagar o porte simples para cartas remetidas para os países pertencentes à UPU com o peso até 15g de 
acordo com a tabela de portes constantes do Boletim Oficial de Macau n.º 10 de 25.02.1897. B e R.

125.00

445 F « 1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. MF69b, 5 avos s/ 30 
reis s/ 300 reis, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem 
reparações e com afloramentos de óxido no verso. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

446 F PRV 1898 - - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Mf70/77. Série completa 
de provas de cor em bordo e canto de folha, com sobrecarga “WATERLOW & SONS. Ltd / SPECI-
MEN” a azul e vermelho, e com furos de segurança. Todas as provas denteadas com exceção da 
prova de 4 avos não denteada. Cores não aprovadas. Raro conjunto.

250.00

447 F PI 1898 – D. Carlos I Mouchon. Postal ilustrado circulado de Macau (14.12.03) para Leiria (14.01.04) com 
selo de ½ avo cinzento, denteado 11 ¾, MF78 e selo de 1 avo laranja, DENTEADO 12 ¾, MF79c, sem 
defeitos nem reparações.  Raros os exemplares circulados com o selo de 1 avo em denteado 12 ¾.

25.00

448 F « 1900 – D. Carlos I Mouchon. MF 95/99. Série completa com selos em estado de novo, sem goma 
como emitidos, sem reparações, com muito ligeira transparência no selo de 78 avos. Valor de 
catálogo € 190.00.

40.00

449 F * 1902/1911 – Coroa, com sobretaxa + Selos de Porteado, com sobrecarga + D. Carlos I, com 
sobretaxa + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Sobrescrito 
circulado registado de Macau (31.08.11) para Hong Kong (01.09.11) com selos de 6 avos s/ 10 reis 
MF100, 2 avos ardósia, MF146, selo bipartido de 2 avos s/ 4 avos carmim, MF145 e 4 selos de ½ 
avo cinzento MF149, perfazendo o porte de 12 avos para pagar: 2 avos pelo porte simples para 
cartas remetidas para Hong Kong com o peso até 20g e 10 avos pelo prémio de registo. B e R.

75.00

450 F « 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF104c, 108a, 109a e 110a, 6 avos s/40 reis, 18 avos 
s/100 reis, 18 avos s/200 reis e 18 avos s/300 reis. Exemplares novos, sem goma como emitidos, 
em papel porcelana, denteado 13 ½ (série completa neste denteado), sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 415.00.

90.00

451 F « 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF102/108, MF110. Série incompleta, faltando selo 
de 18 avos s/ 200 reis, em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares novos sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 516.50.

125.00

452 F R««« Reimpressões de 1905. 1902 – Coroa, D. Luís I, fita direita. MF100/110. Série completa de reim-
pressões de 1905, denteado 13 ½. Exemplares sem reparações, com ligeiros afloramentos de 
óxido. Conjunto raro. Valor de catálogo € 855.00.

200.00

453 F * 1902/1911 – D. Carlos I, com sobretaxa + D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores + Estampilha 
fiscal, com sobretaxa. Sobrescrito circulado registado de Macau (22.09.11) para Hong Kong (24.09.11) 
com selo de 6 avos s/ 100 reis castanho s/ laranja, denteado 13 ½, MF116a + 4 avos carmim, MF131 + 
2x1 avo castanho, bistre e preto, MF144, perfazendo o porte de 12 avos, para pagar: 2 avos pelo porte 
simples por cartas remetidas para Hong Kong com o peso até 20g e 10 avos pelo prémio de registo. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conservado e com boa cor.

75.00

454 F « 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF120a, 18 avos s/ 50 reis, papel pontinhado, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

455 F * 1902 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF124a, 2 avos verde amarelo, papel 
liso a pontinhado leve, denteado 11 ¾ em sobrescrito circulado de Macau (03.08.04) para Hong Kong, 
para pagar o porte simples para cartas remetidas de Macau para Hong Kong com o peso até 15g. MB.

30.00
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456 F R««« Reimpressões de 1905 * 1902 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO. MF126, 4 
reis verde azul. Reimpressão em denteado 13 ½, com goma original sem charneira, com exceção 
se, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

40.00

457 F « 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF129b, 2 avos, verde, papel liso a pontinha-
do leva, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, 
com o valor e legenda INVERTIDOS. Valor de catálogo € 50.00.

20.00

458 F * 1902 – D. Carlos i, com sobretaxa + D. Carlos I Mouchon. Sobrescrito circulado registado de Ma-
cau (15.07.10) para Hong Kong com 14 selos bipartidos de 6 avos s/ 200 reis, MF117a + 20 selo 
bipartidos de 3 avos ardósia, MF130b, perfazendo o porte de 72 avos para pagar: 10 avos pelo 
prémio de registo e 62 avos pelo 31.º porte do correio ordinário para cartas remetidas para Hong 
Kong com o peso até 465g.

40.00

459 F PI 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF131, 4 avos carmim, papel liso a pontinha-
do leve, denteado 11 ¾, em postal ilustrado circulado de Macau (15.01.06) para Linz / Áustria, com 
trânsito por Hong Kong (16.01.06). Postal ilustrado editado por Graça & C.º, Hong Kong, China 
com a legenda “INNER HARBOUR – MACAO”. MB e R.

30.00

460 F * 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF133b, 3 avos, ardósia, papel liso a leve-
mente pontinhado, denteado 11 ¾. Sobrescrito circulado de Macau (08.11.10) para Hong Kong, 
com 4 selos bipartidos na diagonal.

25.00

461 F « 1905 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF140, 10 avos s/ 12 avos, lilás malva, papel liso a levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Bloco com 10 selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 280.00.

50.00
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462 F « 1905 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF140 + 140ª, 10 avos s/ 12 avos, lilás malva, papel liso a leve-
mente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com dois selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações e boa cor, um deles com a variedade “1” com “ponta curta”. Valor de catálogo € 88.00.

20.00

463 F « 1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga. MF141a, ½ avo verde azul, papel liso, denteado 11 ¾. 
Bloco com 15 selos novos, sem goma, sem defeitos nem reparações e com boa cor, com a SOBRE-
TAXA INVERTIDA, e com o número “2” de “½“ mais fino no primeiro selo. Valor de catálogo € 675.00.

120.00

464 F FRG 1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga. MF 141a/143a. Série completa em frente de sobres-
crito circulado de Macau (17.04.11) para Dundee / Natal. Exemplares sem reparações e com boa 
cor, com a sobretaxa INVERTIDA. Valor de catálogo dos selos € 123.00.

25.00

465 F 8 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144a, 1 avo s/ 5 reis, castanho, bistre e preto, papel liso, 
denteado 12. Exemplar usado, sem reparações, com ligeiros afloramentos de óxido no verso, boa cor e 
com a SOBRETAXA INVERTIDA e com a variedade “1 GROSSO” em “1 avo”. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

466 F « 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144 + 144b, 1 avo s/ 5 reis, castanho, bistre e preto, 
papel liso, denteado 12. Par horizontal, novo, sem goma como a maior parte dos emitidos, sem 
reparações, com muito ligeiros afloramentos de óxido no verso, boa cor. Primeiro selo do par com 
a variedade sem “1” em “1 avo”. Valor de catálogo € 98.00.

25.00

467 F « 1911 – D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF145, 2 avos s/ 4 avos, carmim, papel 
liso levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor com a variedade “A vos” em vez de “Avos” no selo inferior. Variedade não catalogada.

30.00

468 F * 1911 – D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF145, 2 avos s/ 4 avos, carmim, papel 
liso levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Selo bipartido em sobrescrito circulado de Macau (09.04.14) 
para Hong Kong (09.04.14). Exemplar sem reparações, com falta de algum papel no sobrescrito.

30.00

469 F « 1911 – D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho. MF146b, 5 avos s/ 10 avos azul 
esverdeado tipo PROVISORIO, papel liso levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos, sem reparações, com três pontos de óxido, com boa e com DUPLA SOBRETA-
XA. Exemplar muito raro. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 700.00.

250.00

470 F * 1911 – Etiqueta. MF147, 1 avo preto, papel pontinhado, denteado 12 de linha em sobrescrito circu-
lado internamente em Macau (14.08.11). Exemplar sem reparações, com o nome do destinatário 
recortado no sobrescrito. Valor de catálogo do selo € 540.00.

100.00

471 F « 1911 – Etiqueta. MF148, 2 avos preto, papel pontinhado, denteado 12 de linha. Exemplar novo, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 600.00.

150.00

472 F « 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada na Casa da Moeda. MF153, 
4 avos carmim, papel liso a pontinhado leve. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem de-
feitos nem reparações, boa cor, e NÃO DENTEADO. MB e MR.

25.00

473 F «««/«« 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada na Casa da Moeda. MF154, 
5 avos castanho amarelo, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa com 
28 selos, nova, com goma originam sem charneira em 24 selos e 4 selos com charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 176.00.

35.00
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474 F * 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada na Casa da Moeda + Ce-
res. Sobrescrito circulado registado de Macau (08.03.20) para Washington (05.04.20), com trânsito 
por Hong Kong (09.03.20) com selo de 13 avos violeta cinzento, MF158 e selo de 10 avos tipo 
Ceres, denteado 15x14, papel porcelana, no total de 23 avos para pagar: 10 avos pelo prémio de 
registo + 10 avos pelo porte simples para cartas remetidas para países estrangeiros com o peso 
até 20g + 3 avos de excesso de porte. Exemplar bem conservado, sem defeitos nem reparações.

75.00

475 F « 1913 – Coroa e D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, ambos com REPúBLICA sobrecarga REPU-
BLICA tipografada localmente a verde e vermelho. MF 165/171. Série completa em denteado 12 
¾, com exceção selo MF170c e 171c em denteado 13 ½, com exemplares novos, sem goma como 
emitidos, sem reparações, com ligeiros afloramentos de óxido nos selos de 6 avos s/5 reis e 18 
avos s/ 100 reis. Valor de catálogo € 363.00.

75.00

476 F « 1916 – Coroa. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF165b, 6 avos 
s/ 10 reis verde, papel liso médio, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 220.00.

45.00

477 F « 1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF170c, 18 avos s/ 100 reis castanho amarelo, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, 
sem goma como emitidos, sem reparações, com grande adelgaçamento no verso e com s SO-
BRECARGA INVERTIDA. Não catalogada neste denteado.

60.00

478 F « 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a vermelho. 
MF176, 6 avos s/ 100 reis castanho s/ laranja, papel porcelana, denteado 11 ¾. Quadra com selos novos, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

479 F « 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a vermelho. 
MF178b, 18 avos s/ 50 reis azul claro, papel pontinhado, denteado 13 ½. Bloco com 9 selos (3x3) novos, 
sem goma como emitidos, sem reparações, com aflorações de óxido no verso. Valor de catálogo € 156.00.

30.00

480 F 8 1913 – D. Carlos I. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a verde. MF179a, 
18 avos s/ 75 reis carmim, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com muito li-
geira transparência no bordo inferior, com boa cor, e SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 65.00.

20.00
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481 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1913 com nova sobretaxa tipografada localmente a preto. 
MF182a, 2 avos s/ 18 avos s/ 20 reis, violeta vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

482 F * 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1913 com nova sobretaxa tipografada localmente a preto. 
MF182, 2 avos s/ 18 avos s/ 20 avos violeta vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾, em sobrescrito 
circulado em Macau (13.10.13) para pagar o porte simples para cartas circuladas no interior de Macau 
com o peso até 20g. Tabela constante da Portaria n.º 41 do Governo de Macau de 08.03.13.

30.00

483 F « 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1913 com nova sobretaxa tipografada localmente a 
preto. MF184b, 2 avos s/ 18 avos s/ 75 reis, carmim, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA SOBRE-
TAXA. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

484 F * 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1913 com nova sobretaxa tipografada localmente a 
preto. MF185, 2 avos s/ 18 avos s/ 150 avos violeta carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 11 
¾, em sobrescrito circulado de Macau (23.10.13) para Hong Kong (24.10.13) para pagar o porte 
simples para cartas circuladas para Hong Kong com o peso até 15g. Tabela constante da Portaria 
n.º 41 do Governo de Macau de 08.03.13.
.

30.00

485 F « 1913 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. MF186/197. Série completa. 
Exemplares novos (com exceção selo de 20 avos com leve carimbo), sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações e com boa cor. Exemplares muito raros em série completa. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota para o selo de 8 avos, MF189. Valor de catálogo € 2.575.00.

800.00

486 F 8 1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipo-
grafada localmente. MF199, 4 avos s/ 8 avos castanho cinzento. Quadra com selo usados, sem 
defeitos nem reparações e com boa cor, com a SOBRETAXA DESLOCADA, aparecendo a legen-
da “AVOS” no canto superior direito e a taxa “4” no canto inferior esquerdo. Erro não catalogado.

70.00

487 F « 1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa ti-
pografada localmente. MF199a, 4 avos s/ 8 avos castanho cinzento, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA 
INVERTIDA. Valor de catálogo € 75.00.

20.00

488 F « 1913 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. 
MF199, 4 avos s/ 8 avos castanho cinzento, papel liso, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, com 
variedade de cliché no 7.º selo. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 930.00.

200.00

489 F * 1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA local e com sobretaxa tipografada 
localmente. MF201, 1 avo s/ 13 avos, violeta cinzento, denteado 11 ¾. Par bordo de folha em so-
brescrito circulado de Macau (14.10.13) para Hong Kong, perfazendo o porte de 2 avos para pagar 
o porte simples para cartas circuladas para Hong Kong com o peso até 15g. Tabela constante da 
Portaria n.º 41 do Governo de Macau de 08.03.13.

50.00

490 F ««« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPU-
BLICA, tipografada na Casa da Moeda. MF203, 1 avo vermelho, papel pontinhado leve, denteado 
13 ½. Bloco com 6 selos, bordo de folha, com selos novos, goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 96.00.

25.00

491 F * 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPU-
BLICA e sobretaxa, tipografada na Casa da Moeda. MF207, 10 avos s/ 12 avos castanho. Selo em 
bordo de folha em sobrescrito circulado de Macau (11.02.20) para Chicago (23.03.20) com trânsito 
por Hong Kong (12.02.20) para pagar o porte simples para cartas remetidas para países estran-
geiros com o peso até 20g de acordo com a tabela constante do Aviso dos Correios de Macau de 
18.09.17, para vigorar a partir de 01.10.17.

150.00

492 F PRV 1914 – Ceres. Par vertical de provas de cor, comum a todas as colónias portuguesas, não den-
teadas, em verde-amarelo, papel levemente pontinhado, sem impressão da taxa e da legenda.

20.00

493 F PRV 1914 – Ceres. Par horizontal de provas de cor, comum a todas as colónias portuguesas, não den-
teadas, em carmim, papel levemente pontinhado, sem impressão da taxa e da legenda.

20.00

494 F « 1914 – Ceres. MF212, 2 avos verde, papel porcelana, denteado 15x14, estrelas I/I. Exemplar novo, 
sem goma, sem reparações e com um canto curto, boa cor, e com a taxa e legenda INVERTIDAS. 
Não catalogada.

20.00

495 F PRV 1914 – Ceres. MF214, 5 avos castanho claro. Tira horizontal com 3 provas individuais, com esquadria, 
não denteadas, em papel liso, com taxa e legendas impressas, com estrelas III/IV. Cor aprovada para 
este valor. Este tipo de provas são consideradas com tendo saído clandestinamente da Casa da Moeda.

40.00

496 F ««« 1914 – Ceres. MF217, 10 avos, azul escuro, papel porcelana, denteado 15x14. Bloco bordo de 
folha, com 10 selos novos, goma original sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações e 
com boa cor. Exemplares de luxo. Valor de catálogo € 110.00.

30.00
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497 F « 1915 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga, tipografada pela Casa da Moeda. MF 
226/242. Série completa com selos novos, sem goma, como emitidos na sua grande maioria, sem 
reparações, com pontos de óxido no selo MF227, e boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

60.00

498 F « 1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA, tipografada local-
mente. MF228, 6 avos s/ 10 reis, violeta vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾. Bloco com 24 
selos, novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 240.00.

45.00

499 F PI 1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA, tipografada lo-
calmente. MF228, 6 avos s/ 10 reis, violeta vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾ em postal 
ilustrado circulado de Macau (02.01.24) para os Inglaterra, para pagar o porte dos bilhetes-postais 
simples para países estrangeiros de acordo com a tabela de portes de 18.11.22 (Decreto n.º 8156). 
Postal ilustrado fotográfico LIGHT HOUSE “GUIA” MACAO.

40.00

500 F PI 1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA, tipografada local-
mente. MF229, 6 avos s/ 15 reis castanho, papel porcelana, denteado 11 ¾ em postal ilustrado 
circulado de Macau (04.08.24) para os EUA, para pagar o porte dos bilhetes-postais simples para 
países estrangeiros de acordo com a tabela de portes de 18.11.22 (Decreto n.º 8156). Postal ilus-
trado do edifício do Leal Senado, com duas dobras.

40.00
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501 F PI 1919 – Ceres, com sobretaxa. MF243, ½ avo s/ 5 avos, papel porcelana, denteado 15x14. Par hori-
zontal em bilhete-postal circulado de Macau (27.10.19) apara Hong Kong (28.10.19) perfazendo o 
porte de 1 avos para pagar o porte de bilhetes postais simples com destino a Hong Kong, de acor-
do com a tabela constante do Aviso dos Correios de Macau de 18.09.17, para vigorar a partir de 
01.10.17. Selos com cortes de tesoura na vertical no bordo superior de acordo contrariamente ao 
habitual corte horizontal ao centro do selo. Estes selos foram vendidos com os cortes de tesoura 
para evitar que fossem açambarcados pelos filatelistas, tendo em conta as pequenas quantidades 
mandadas sobretaxar. Bilhete-postal sem gravura editado por Graça & C.º de Hong Kong.

100.00

502 F « 1919 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e com sobretaxa tipografada 
localmente. MF244, 2 avos s/ 6 avos s/ 25 reis verde, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, boa cor e SEM corte de tesoura. 
Exemplar muito bem conservado. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

503 F « 1919 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e com sobretaxa tipografada 
localmente. MF245, 2 avos s/ 6 avos s/ 80 reis verde claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Qua-
dra de selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, boa cor e SEM corte 
de tesoura. Exemplar muito bem conservado. Valor de catálogo € 600.00.

150.00

504 F ««/« 1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF247/258. Série completa. Exemplares novos com goma 
original e charneira, com exceção selo de 1 ½ avo sem goma. Exemplares sem reparações, nem 
defeitos, com exceção selo de 6 avos com vestígios de óxido e selo de 5P com a cor ligeiramente 
alterada. Valor de catálogo € 670.00.

100.00

505 F 8 1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF259/267. Série completa em estado de usado, sem repa-
rações sem defeitos com exceção selo 259 com vestígios de óxido. Valor de catálogo € 136.00.

25.00

506 F * 1913/33 – Ceres. Novas cores e valores + Ceres, com sobretaxa. Sobrescrito circulado registado 
de Macau (08.05.33) para a Holanda (12.06.33) com trânsito por Hong Kong (09.05.33) com selos 
de 10 avos, papel liso, denteado 12x11 ½, MF217b + 2 avos s/ 32 avos tijolo, MF261 + 5 avos s/ 6 
avos, MF263 + 12 avos s/ 14 avos violeta, MF265. MB e R.

75.00

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

70.00

508 F PRV 1934 – Padrões. MF 238/288. Série completa em pares horizontais de provas de cor (cores aprova-
das para cada uma das taxas), não denteadas, papel levemente pontinhado, com goma original sem 
charneira, com filigrana “Cruz de Cristo”, sem defeitos nem reparações e com boa cor. MB e MR.

300.00

509 F * 1934 – Padrões. Sobrescrito circulado de Macau (22.03.37) para a Tasmânia * Austrália, com selos de 
6 avos castanho, MF274 e 30 avos, verde amarelo, MF282, perfazendo o porte de 36 avos para pagar: 
20 avos pelo porte simples para cartas remetidas para países estrangeiros com peso até 20g e 16 avos 
pelo prémio de registo. Tabela aprovada pelo Decreto 20.317 de 14.09.31 (DG 214 de 16.09.31).

25.00

510 F * 1938/1948 – Império Colonial Português + Motivos locais. Sobrescrito circulado registado por via 
aérea de Macau (02.09.49) para Lanarkshire / Escócia (02.09.49) com selos de 3 avos MF291, 12 
avos, MF297, 40 avos MF300, 2P, MF303, 3P, MF304, 5P MF305, 1 avo, MF327, 2 avos MF328, 8 
avos, MF330, 10 avos, MF331 e 1P, MF335. Exemplar sem defeitos nem reparações com carimbo 
linear a azul “BY AIR RO LONDON ONLY”.

100.00
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511 F « 1940 – Padrões com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF 306/308. Série completa. 
Exemplares novos sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 110.00.

20.00

512 F ««« 1940 – Padrões com sobretaxa, tipografadas localmente a preto. MF307, 5 avos s/ 7 avos carmim. 
Exemplar novo, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catá-
logo € 170.00.

35.00

513 F * 1934/42 – Padrões + padrões, com sobretaxa. Sobrescrito circulado de Macau (03.05.48) para 
Michigan / EUA, com 4 selos de ½ avo, MF268, par de selos de 1 avo MF269 + 2 selos de 8 avos 
s/ 40 avos MF314.

25.00

514 F «««/«« 1941 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF316, 3 avos s/ 6 avos, cinzento-ardósia. 
Quadra com selos novos, com goma original, dois selos sem charneira e dois com sinal de charnei-
ra. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

515 F ««« 1942 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia Lda. MF322, 20 avos laranja claro, papel 
liso fino, denteado 11 ¾. Quadra com selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repa-
rações, bordo inferior de folha com legendas a violeta “Litografada na Sin Chun… / Avenida Almirante 
Lacerda…. Exemplar com FALTA DE DENTEADO VERTICAL entre os selos. Erro não catalogado.

40.00

516 F ««« 1942 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia Lda. MF324, 40 avos violeta claro, 
papel liso fino, denteado 11 ¾ (não catalogado neste denteado). Tira horizontal de 4 selos novos, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, bordo inferior de folha com legendas a 
violeta “Litografada na Sin Chun e Companhia Limitada / Avenida Almirante Lacerda números 62-
66 – Macau”. Valor de catálogo € 124,00.

35.00
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517 F * 1942 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia Lda. Sobrescrito circulado registado 
em Macau (01.11.42 – 1.º dia de circulação) com série completa, MF 317/324. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, bem conservado. Acompanha talão de registo com o n.º 211 coincidente 
com o número da etiqueta de registo colado no sobrescrito.

40.00

518 F * 1945 – Padrões. Litografados localmente na Sin Chun & Cia Lda. MF326, 20 avos laranja, papel 
liso fino, denteado 12, em sobrescrito circulado de Macau (24.03.47) para os EUA. Exemplar sem 
defeitos nem reparações.

20.00

519 F PM 1950 – Motivos locais * Baía da Praia Grande. Postal ilustrado fotográfico com imagem da Praia 
Grande concordante com selo de 8 avos MF330, obliterados com carimbo da Estação Central de 
Macau (09.07.53).

25.00

520 F PM 1950 – Motivos locais * Largo do Leal Senado. Postal ilustrado fotográfico com imagem do Largo 
do Leal Senado concordante com selo de 10 avos MF331, obliterados com carimbo da Estação 
Central de Macau (09.07.53).

25.00

521 F * 1848 – Motivos locais. Sobrescrito circulado registado de Macau (07.01.50) para Nova York / EUA 
(03.02.50) com trânsito por S. Francisco (30.01.50), com par horizontal de selos de 8 avos, MF330 
e par de 20 avos, MF332. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

30.00

522 F * 1948 – Motivos locais. Sobrescrito circulado por via aérea de Macau (30.12.48) para Londres, com 
trânsito por Hong Kong (02.01.49) com selo de 10 avos MF331 e par vertical de selos de 50 avos, 
MF334. Exemplar sem reparações, com pequena falta de papel no verso do sobrescrito. Carimbo 
retangular batido a preto “PAR AVION / DE HONG KONG A LONDON”. MB.

30.00

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

150.00

524 F * 1949/1953 – 75.º Aniversário da União Postal Universal + Flores de Macau. Sobrescrito circulado 
registado por via aérea de Macau (17.08.54) para a Alemanha (23.08.54), com trânsito por Hong 
Kong (19.08.54) com selo de 32 avos MF340 + selos de 1 avo MF374, 3 avos, MF375 e 10 avos, 
MF377 na frente do sobrescrito e 1 selo de 1 avo, MF374 e 7 selos de 5 avos, MF376 no verso do 
sobrescrito. Exemplar sem defeitos nem reparações. Carimbo retangular batido a azul “Par avion 
/ Via Hong Kong”. MB.

40.00

525 F PM 1950/51 – Motivos locais. Novas cores * Fortaleza do Monte. Postal ilustrado fotográfico com ima-
gem da Fortaleza do Montte concordante com selo de 2 avos MF342, obliterados com carimbo da 
Estação Central de Macau (10.08.53).

25.00

526 F PM 1950/51 – Motivos locais. Novas cores * Largo do Leal Senado. Postal ilustrado fotográfico com 
imagem do Largo do Leal Senado concordante com selo de 10 avos MF345, obliterados com ca-
rimbo da Estação Central de Macau (06.06.53).

25.00

527 F * 1950/51 – Motivos locais. Novas cores + Vultos da Índia. Sobrescrito circulado por via aérea de 
Macau (16.03.53) para os a Califórnia / EUA com dois selos de 50 avos, MF347 e selo de 20 avos 
(Fernão Mendes Pinto). Exemplar sem reparações, com falta da pala traseira do sobrescrito. Ca-
rimbo retangular tipo grande, batido a azul “PAR AVION / VIA HONGKONG”.

25.00
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528 F * 1950/51 – Motivos locais. Novas cores. Sobrescrito circulado por via aérea de Macau (20.01.51) 
para Nova York / EUA, com selo de 2 avos, MF342, selo de 10 avos, MF345 e selo de 1P, MF348. 
Exemplar sem reparações, ligeiramente aparado do lado direito. Carimbo retangular batido a azul 
“PAR AVION / VIA HONGKONG”.

25.00

529 F * 1950 – Ano Santo + Vinheta tipo “Dragão”. Sobrescrito circulado por via aérea de Macau (25.12.50) 
para Kioto / Japão, com trânsito por Hong Kong (27.12.50) com selo de 32 avos MF349 e par 
horizontal de 10 avos, sépia sobre verde claro, MF353. Exemplar sem defeitos nem reparações. 
Carimbo retangular batido a azul “PAR AVION / VIA HONGKONG”. MB.

30.00

530 F ««« 1950 – Ano Santo. MF 349/350. Série completa em quadras. Exemplares com goma original, sem 
charneira, bordos superiores de folha, sem reparações, nem defeitos, com exceção de dois pontos 
de óxido no 3.º selo da quadra de 50 avos. Valor de catálogo € 160.00.

30.00

531 F * 1951 – Vultos do Oriente. MF356, 2 avos (S. Francisco Xavier). Quadra em sobrescrito circulado 
internamente da Taipa (09.11.53) para Macau (10.11.51). Exemplar sem defeitos nem reparações. 
Carimbo circular da “TAIPA” batido a preto. MB.

30.00

532 F «« 1951 – Embarcações Típicas de Macau. MF 363/365. Série completa. Exemplares novos, com 
goma original, leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 220.00.

45.00

533 F ««« 1951 – Encerramento do Ano Santo. MF366, 60 avos lilás vermelho, papel esmalte, denteado 
14 ¼. Quadra com selos novos, com goma original sem charneira e com vinheta, bordo de folha. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 160.00.

35.00

534 F * 1950/52 – Motivos locais. Novas cores + 1.º Congresso Nacional de Medicina Tropical. Sobrescrito 
circulado por via aérea de Macau (05.08.54) para o Porto, com tira vertical de 3 selos de 50 avos, 
MF347 e selo de 6 avos (Hospital de S. Rafael), MF367. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

535 F CNT 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier. MF369, 16 avos, em cinta de jornal circulado de 
Macau (27.11.56) para Lisboa. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

20.00
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536 F * 1952/64 – 1.º Congresso de Medicina Tropical + Exposição de Arte Sacra Missionária + 4.º 
Centenário da Fundação da Cidade de S. Paulo + Carta Geográfica de Macau + Centenário do 
Banco Nacional Ultramarino + Correio aéreo * Vistas de Macau. Sobrescrito circulado de Macau 
(13.02.65) para os EUA com selos de 6 avos MF367, 8 avos MF371, 39 avos MF385, 3 avos 
MF387, 20 avos MF404 e 50 avos MF CA16. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

537 F PRV 1953 – Flores de Macau. MF374, 1 avo (Flôr de Panchão). Prova de cor de luxo, isolada em bloco 
medindo 60x52 mm, não denteada, em papel esmalte, nas cores aprovada. MB e MR.

50.00

538 F PRV 1953 – Flores de Macau. MF379, 30 avos (Flôr de Pessegueiro). Prova de cor de luxo, isolada 
em bloco medindo 43x57 mm, não denteada, em papel esmalte, nas cores aprovada. MB e MR.

50.00

539 F PRV 1953 – Flores de Macau. MF380, 39 avos (Flôr de Lótus). Prova de cor de luxo, isolada em bloco 
medindo 49x64 mm, não denteada, em papel esmalte, nas cores aprovada. MB e MR.

50.00

540 F PRV 1953 – Flores de Macau. MF383, 5 Patacas (Tangerina de 4 estações). Prova de cor de luxo, isola-
da em bloco medindo 49x57 mm, não denteada, em papel esmalte, nas cores aprovada. MB e MR.

60.00

541 F * 1953 – Flores de Macau. Sobrescrito circulado registado por via aérea de Macau (22.09.53) para 
Lisboa (30.09.53 – 1.º dia de circulação da série), com selo de 30 avos, MF380, na frente do 
sobrescrito, e selos de 1 avo, 3 avos, 5 avos, 10 avos, 16 avos (par), 30 avos e 1P, MF 374/381. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

542 F * 1953 – Flores de Macau. Sobrescrito circulado de Macau (04.11.61) para Lisboa, com par de 
selos de 3 avos (Miosota), MF375 e 10 avos (Flôr de Freira), MF377. Exemplar sem defeitos nem 
reparações. MB.

15.00

543 F ««« 1954 – 4.º Centenário da Fundação da Cidade de S. Paulo. MF385, 39 avos, laranja e preto, papel 
esmalte, denteado 13 ½. Bloco com 6 selos novos, com goma original sem charneira, canto de 
folha, um sinal de charneira no bordo superior não afetando nenhum selo, sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 96.00.

25.00

544 F * 1953/67 – Flores de Macau + 4.º Centenário da Fundação da Cidade de S. Paulo + Cinquentenário das 
Aparições de Fátima. Sobrescrito circulado por via aérea de Macau (16.08.68) para Oregon / EUA com 
selos de 16 avos MF378, 39 avos MF385 e 50 avos, MF418. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

545 F ««« 1966 – Uniformes do Exército. MF 407/414. Série completa em quadras. Exemplares novos, com 
goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 336.00.

60.00

546 F * 1950/1970 – Flores de Macau + Carta Geográfica de Macau + Modalidades Desportivas + Unifor-
mes Militares + Centenário do Nascimento de Gago Coutinho + 5.º Centenário do nascimento de 
Vasco da Gama + Centenário do nascimento do Marechal Carmona + Dragão e Leão. Sobrescrito 
circulado de Macau (12.03.72) para França com selos MF378, 388, 397, 407, 420 (x2), 421, 425, 
426 (par) e 427 (par). Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

547549532
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547 F ««« 1972 – 4.º Centenário da Publicação de “Os Lusíadas”. MF428, 20 avos, papel esmalte, denteado 
14, em blocos com 20 selos (4x5), em estado de novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 400.00.

60.00

548 F ««« 1974 – Ponte Macau - Taipa. MF435/436, série completa, papel esmalte, denteado 13 ½. Bloco 
com 25 selos (5x5), em estado de novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem re-
parações. Valor de catálogo € 500.00.

75.00

549 F ««« 1977 – Assembleia legislativa. MF 442/443. Série completa com goma original sem charneira. 
Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 180.00.

35.00

550 F ««« 1982 – Edifícios e Monumentos Públicos de Macau * Emissão ordinária (1.º grupo). MF460a/464a. 
Série completa em pares verticais, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com a variedade “INCM imp. (sem data)”. Valor de catálogo € 390.00. MR.
 

100.00

551 F * 1982 – Edifícios e Monumentos Públicos de Macau * Emissão ordinária (1.º grupo). MF463a, 2 
Patacas (Edifício do Museu Luís de Camões) em sobrescrito circulado de Macau para Sacavém. 
Exemplar do selo com a variedade “INCM imp. (sem data)”. R.

25.00

552 F ««« 1982 – Localização Geográfica de Macau. MF 469/470. Série completa em quadras. Exemplares com 
goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

35.00

553 F * 1984 – Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (3.º grupo). Sobrescrito 
circulado de Macau (03.05.87) para Portugal com selo de 3 Patacas com a variedade “LITO MAIA 
– PORTO” sem o ano, MF494a. Raro.

25.00

554 F BLC««« 1983 – Plantas Medicinais Regionais. MF BLC1. Exemplar novo, com goma original sem charnei-
ra, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 180.00.

30.00

555 F BLC««« 1986 – Instrumentos Musicais Regionais. MF BLC4. Exemplar novo, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 220.00.

45.00

556 F BLC««« 1987 – Leques da Região. MF BLC6. Exemplar novo, com goma original, sem charneira, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

557 F FM««« 1985 – 25.º Aniversário do Museu Luís de Camões. MF FM1. Exemplar completo com 20 selos, 
novo, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 400.00.

80.00
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558 F FM««« 1986 – 10.º Aniversário das Forças de Segurança de Macau * Fortalezas de Macau. MF FM2. 
Exemplar completo com 16 selos, novo com goma original sem carneira, sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 420.00.

100.00

559 F FM««« 1987 – Património Artístico do Museu Luís de Camões * Cerâmica de Shek Wan. MF FM3. Exem-
plar completo com 16 selos, novo com goma original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

560 F FM««« 1992 – Deuses da Mitologia Chinesa * 1.º Grupo. MF FM10. Exemplar completo com 16 selos, 
novo, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 220.00.

45.00

561 F Q 1936 – Correio aéreo * Padrões com sobrecarga + Padrões. Sobrescrito circulado de Macau 
(21.01.38) para Lisboa (03.02.38), com o peso de 4 ½ g, com trânsito por Hong Kong (22.01.38) 
com selos de 50 avos MF284, 5 avos s/ 6 avos castanho, MF CA3, 7 avos. MF CA4 e 8 avos MF 
CA5. Ligação de Hong Kong a Singapura pela PAA e de Singapura a Brindisi pela Imperial Airways. 
Carimbo retangular batido a azul com a via aérea a utilizar.

30.00

562 F Q 1936 – Correio aéreo * Padrões com sobrecarga. Sobrescrito circulado de Macau (04.03.38) para 
Lisboa (24.03.38), com o peso de 9g, com trânsito por Hong Kong (05.03.38) com selo de 5 avos 
s/ 6 avos castanho, MF CA3, e 15 selos de 8 avos MF CA5. Selos nas posições 3, 12 e 13 com va-
riante tipo II. Ligação de Hong Kong a Singapura pela PAA e de Singapura a Brindisi pela Imperial 
Airways. Carimbo retangular batido a azul com a via aérea a utilizar.

50.00

563 F «« 1936 – Correio aéreo * Padrões com sobrecarga. MF CA6, 15 avos lilás vermelho, papel liso, den-
teado 11 ¾. Bloco com 8 selos, canto de folha, com aderências no verso, sem reparações, com 
todos os selos da fila esquerda com a variedade “sem ponto superior esquerdo no terceiro grupo 
da penúltima linha”. Variedade não catalogada. Valor de catálogo € 280.00.

40.00

564 F Q 1936 – Correio aéreo * Padrões com sobrecarga + Padrões. Sobrescrito circulado de Macau 
(09.06.38) para Lisboa (27.06.38), com o peso de 6 ½ g, com trânsito por Hong Kong (16.06.38) 
com par de selos de 5 avos, MF268, e 8 selos de 15 avos MF CA6. Selo na posição 2 com variante 
tipo III. Ligação de Hong Kong a Singapura pela PAA e de Singapura a Brindisi pela Imperial Air-
ways. Carimbo retangular batido a azul com a via aérea a utilizar.

50.00

565 F Q 1937 – 1.º Voo Transpacifíco Macau – USA pela PAA. Sobrescrito circulado de Macau (28.04.37) 
para Sacramento / Califórnia, com trânsito por S. Francisco (04.05.37) com selos de 2 avos + 15 
avos + tira de 5 selos de 50 avos (verso) tipo Padrões, MF270, 280 e 284 + selos do correio aéreo 
tipo Padrões, com sobrecarga de 3 avos, 5 s/ 6 avos, 7 avos, 8 avos e 15 avos, MF CA 2/6.

25.00
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566 F ««« 1938 – Correio aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL 
DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA13a, 50 avos. Quadra com selos novos, goma original sem 
charneira, sem reparações nem defeitos, com exceção de 2 minúsculos pontos de óxido no 4.º selo. 
Exemplar muito raro em múltiplos com esta qualidade excecional. Valor de catálogo € 1.720.00.

750.00

567 F Q 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. Sobrescrito circulado de Macau (10.06.39) para 
Lisboa (22.06.39), com trânsito por Hong Kong (11.06.39) com o peso de 9g, com selos de 2 avos, 
3 avos e 1 pataca, MF CA8, 9 e 15. Ligação de Hong Kong a Singapura pela PAA e de Singapura a 
Brindisi pela Imperial Airways. Carimbo retangular batido a azul com a via aérea a utilizar.

50.00

568 F * 1960 – Correio aéreo * Vistas de Macau. Sobrescrito circulado registado de Macau (04.10.61) para 
Hong Kong (05.10.61) com série completa. Acompanha recibo do registo.

25.00

569 F Q 1969/79 – Correio aéreo * Vistas de Macau, com sobretaxa + 4.º Centenário da Fundação da Santa 
Casa da Misericórdia de Macau. Sobrescrito circulado de Macau (11.04.86) para o Canadá, com 
par de selos de 50 avos MF423 + selo de 70 avos s/ 76 avos, MF CA21.

20.00

570 F PRV 1904 – Porteado. Emissão regular. Prova de cor em azul sobre papel liso médio colorido amarelo 
escuro, com margens de luxo, sem impressão da taxa e da legenda. Serve para qualquer colónia 
portuguesa. Exemplar sem defeitos nem reparações. MR.

30.00

571 F PRV 1904 – Porteado. Emissão regular. Prova de cor de luxo em cinzento sobre bloco de papel porce-
lana com moldura, medindo 43x43 mm, sem impressão da taxa e da legenda. Serve para qualquer 
colónia portuguesa. Exemplar sem defeitos nem reparações. MR.

40.00

572 F PRV 1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada na Casa da Moeda. 
Série completa de provas não denteadas, em papel pontinhado, nas cores aprovadas, sem goma. 
Exemplares sem defeitos nem reparações. Excecional conjunto.

250.00

573 F « 1914 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. MF PO-
R31a, 40 avos carmim. Quadra com selos novos, sem goma, como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com SUPLA SOBRECARGA A VERDE E VERMELHO. Valor de catálogo € 168.00.

60.00 

574 F 8 1914 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. MF33, 
1 pataca violeta, papel liso, denteado 11 ¾. Quadra com selos usados, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 112.00.

22.00
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575 F PRV 1919 – Imposto Postal. Selos fiscais das Colónias, com sobrecarga “TAXA DE GUERRA”. MF IP 
1/2 + selo para fins fiscais de 9 avos, PB2. Provas não denteadas nas cores aprovadas em papel 
levemente pontinhado. Exemplares sem defeitos nem reparações. 

40.00

576 F « 1919 – Imposto Postal. Selos fiscais das Colónias, com a sobrecarga “TAXA DE GUERRA”. MF 
IP 1/2. Série completa em novo, sem goma, denteado 15x14, papel liso. Exemplares sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 75.00.

20.00

577 F « 1930 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. MF IP6, 5 avos sépia s/ castanho claro, 
papel liso médio, denteado 11. Par horizontal, bordo superior de folha, com selos novos, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com NÃO DENTEADOS na vertical entre os dois 
selos. Erro não catalogado.

35.00

578 F DOC 1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Valores em algarismos árabes, tipo-
grafados em Hong Kong em denteado 11 ½. Recibo de telegrama remetido de Macau (19.06.44) 
para Hong Kong, com dois selos de 10 avos, denteado 11 ½ emissão de Hong Kong, MF9, para 
pagamento do imposto postal. Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações. 

250.00

579 F * 1945/47 – Imposto Postal * Porteado. Nossa Senhora das Misericórdias. Sobrescrito circulado em Ma-
cau (04.06.51) com selos tipo Motivos locais de 2 avos (x2), MF342, 3 avos MF343 e 10 avos (x2), 
MF345. Como não foi franqueada com o selo de 10 avos imposto postal devido durante o mês de 
JUNHO, foi porteado com o dobro do porte em falta com selo de 20 avos vermelho s/ salmão claro, 
emissão de Macau, MF IP11a, obliterado com marca de dia de Macau (05.06.51). Exemplar muito raro, 
sem reparações e com um canto do sobrescrito cortado. Peça de excelência para uma coleção.

500.00

580 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. Lote com 3 pares de provas de cor em 
laranja vermelho, com os três motivos (Efígie, Plano e Monumento), não denteadas, sem impres-
são do valor e legenda, em papel liso, com furos de segurança da casa impressora.

60.00

581 F ««« 1950 – Não emitidos. Motivos locais. MF NE1, 1P azul, papel esmalte, denteado 11 de linha. Qua-
dra com selos novos, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
bordo direito de folha. Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 480.00.

120.00

582 F ««« 1976 – Não emitidos. 4.º Centenário da Diocese de Macau. MF NE8, 1 Pataca policromo. Exem-
plar novo, com goma original, sem charneira, bordo inferior de folha, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 200.00.

50.00

583 F ««« 1981 – Não emitidos * 4.º Centenário da Morte de Luís de Camões. NE MF11 1P policromo. Exem-
plar novo, com goma original, sem sinal de charneira, boa cor. Valor de catálogo € 270.00.

55.00

584 F BLC««« 1969 – Não emitidos. 4.º Centenário da Santa Casa da Misericórdia de Macau. MF NE BLC1, 2P, 
policromo, papel esmalte. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 110.00.

25.00

585 F « 1920 – Não emitidos. Imposto Postal. D. Carlos I, com sobretaxa. Selo Fiscal Postal. MF NE IP1, 2 
avos s/ 18 avos s/ 50 reis azul claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor. Exemplar muito raro e muito bem 
conservado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.500.00.

600.00
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586 F DOC 1920 – D. Carlos I. Selos de 1902 com sobretaxa e sobrecarga “IMPOSTO DO SELLO”, para uti-
lização fiscal. PB252, 2 avos s/ 18 avos s/ 50 reis azul claro, papel porcelana, denteado 11 ¾, em 
fatura emitida pela Farmácia de Macau no valor de $10,50. Utilização como estampilha fiscal co 
imposto do selo. Valor de catálogo € 1.000.00.

150.00

587 F FRG 1920 – D. Carlos I. Selos de 1902 com sobretaxa e sobrecarga “IMPOSTO DO SELLO”, para uti-
lização fiscal. PB253, 2 avos s/ 18 avos s/ 75 reis carmim, papel porcelana, denteado 11 ¾, sobre 
fragmento de impresso, com uso postal, com marca de dia da estação central de Macau 
(19.05.21), comprovando a sua utilização postal, devendo como tal contar do catálogo especializa-
do. Valor como estampilha fiscal € 100.00.

40.00

588 F DOC 1920 – D. Carlos I. Selos de 1902 com sobretaxa e sobrecarga “IMPOSTO DO SELLO”, para uti-
lização fiscal. PB256, 5 avos s/ 18 avos s/ 10 reis, papel porcelana, denteado 11 ¾, em recibo de 
$4,90, emitido pela firma YUN TA de Macau, datado de 31 de janeiro de 1923. MB e R.

30.00

589 F « Fiscais. 1889 – Imposto do Selo. Armas do Reino. Valores em reis. NÃO EMITIDOS. PB31, 200 
reis verde. Folha completa com 12 estampilhas fiscais, com os bordos exteriores não denteados, 
com goma original.

50.00

590 F « Fiscais. 1904 – Imposto do Selo. Armas do Reino. Valores em PATACAS. PB77, $4,69 bistre, não 
denteados. Par horizontal novo, sem goma, como emitidos. Exemplar sem reparações, com muito 
ligeiros pontos de óxido no verso, com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto.

30.00

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

20.00

592 F DOC Fiscais. Nossa Senhora das Misericórdias + Nossa Senhora das Misericórdias, com sobretaxa. 
Recibo de renda no valor de 400 patacas, emitido em 30.11.84, selado com selos de 50 avos 
PB19, 20 avos s/ 2 avos PB26 e 10 avos s/ 15 avos PB24. Estas estampilhas também tiveram uso 
postal MF15, 22 e 23ª.

20.00

593 F IC 1885 – D. Luís I. OM1, 10 reis azul claro, cartolina camurça, com pontos juntos (22 por cm), 
circulado de Macau (01.10.91) para Hong Kong (02.10.91) para a Missão Basel. Exemplar bem 
conservado sem defeitos nem reparações. 

25.00

594 F IC 1885 – D. Luís I. OM2, 20 reis rosa, cartolina camurça, tipo A (5 mm entre a fita e a taxa), remetido 
de Macau (15.05.91) para a Batávia / Java (29.05.91) com trânsito por Weltevreden (29.05.91). 
Porteado porque de acordo com a tabela de portes de 17 de dezembro de 1881 o porte para bilhe-
tes postais simples remetidos para as Índias Holandesas era de 30 reis. Inteiro postal repicado por 
“AUGUSTO OSCAR MARQUES”. MB e MR.

200.00
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595 F IC 1885 – D. Luís I. OM3, 30 reis verde, cartolina camurça, com pontos juntos, tipo D 
(4mm, 48 ½ mm, 71 ½, “3” esquerdo da taxa em baixo de “VI”. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, circulado de Macau (09.12.91), com muito boa cor e bem conservado. 

40.00

596 F IN 1894 – D. Luís I, com sobrecarga local “PROVISÓRIO”, oblíqua sobre os selos e sobretaxa em 
moeda local (avos) em português e chinês. OM4, 2 avos s/ 10 reis azul, pontos juntos (22 pontos 
por cm) + OM5, 3 avos s/ 20 reis rosa, pontos juntos). Exemplares novos, sem defeitos nem repa-
rações, cem conservados.

25.00

597 F IC 1894 – D. Luís I, com sobrecarga local “PROVISÓRIO”, oblíqua sobre os selos e sobretaxa em 
moeda local (avos) em português e chinês. OM6, 5 avos s/ 30 reis verde, com sobretaxa vermelha, 
cartolina camurça, pontos juntos, circulado de Macau (17.06.96). Exemplar bem conservado, sem 
reparações, com canto curto.

30.00

598 F IC 1894 – Bilhetes-postais de resposta paga, de fabrico local, sem selo impresso, vendidos com selos 
colado de D. Luís I, fita direita, em relevo. OM III, 5+5 avos s/ 30+30 reis s/ 300+300 reis, lilás, 
sobretaxa preto, denteado 13 ½. Primeira folha (Resposta paga) circulada localmente em Macau 
(03.01.95). Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

599 F IN 1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada na Casa da Moeda. Car-
tões-Postais de RESPOSTA PAGA. Lote com dois cartões-postais: um de 2+2 avos verde sobre 
cartolina creme, OM5 e outro de 4+4 avos, carmim sobre cartolina creme, OM6. Foram emitidos 
apenas 4.000 exemplares de cada valor.

25.00

600 F IC 1950 – Ano santo, com sobretaxa. Bilhetes-cartas do correio aéreo. OM2, 40 s/ 60 avos, preto 
e azul claro. Circulado de Macau (17.11.53) para Nova York / EUA. Carimbo batido a azul “PAR 
AVION / VIA HONGKONG”. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

30.00

601 F IC 1953 – Selo “Edifício dos C.T.T.” Bilhetes-cartas do correio aéreo. OM3, 40 reis preto e cinzento 
claro. Circulado de Macau (31.12.53) para Fresno / EUA. Exemplar sem defeitos nem reparações 
com carimbo batido a azul “PAR AVION / VIA HONGKONG”.

25.00

602 F IC 1959 – Selo “Leal Senado”. Bilhetes-cartas do correio aéreo. OM8, 22 avos, preto e verde acin-
zentado. Circulado de Macau (22.11.61) para a Califórnia / EUA com selos adicionais de 8 avos 
Exposição Arte Sacra Missionária, MF371 + 20 avos Congresso Internacional de Medicina Tropical 
e Paludismo, MF395. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

25.00

603 F IC 1967 – Selo “Pagode da Barra”. Bilhetes-cartas do correio aéreo. OM13, 50 avos, preto, verde e vermelho. 
Circulado de Macau (14.11.70) para Newfoundland / Canadá. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00
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604 F IC 1971 – Selo “Colégio de Stª Rosa de Lima”. Bilhetes-cartas do correio aéreo. OM14, 50 avos, preto 
e cinzento. Circulado de Macau para Washington / EUA com selo adicional de 10 avos tipo “Leão”., 
MF427. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

605 F PI Macao * Praya Grande. Exemplar novo, colorido, editado por M. Sternberg de Hong Kong. Exem-
plar sem defeitos nem reparações.

25.00

606 F PI Macao * Panorama. Exemplar novo, colorido, editado por M. Sternberg de Hong Kong. Exemplar 
sem reparações, com uma pequena mancha.

25.00

607 F PI Macao * China Town. Exemplar novo, colorido, editado por M. Sternberg de Hong Kong. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

25.00

608 F PI Macao * Public Garden. Exemplar novo, colorido, editado por M. Sternberg de Hong Kong. Exem-
plar sem defeitos nem reparações.

25.00

ULTRAMAR

609 F PRV Ultramar.  Porteado. Emissão regular. Quadra com provas de cor em laranja, canto de folha, não 
denteada, papel liso médio, sem impressão do valor e legenda e sem goma. Exemplar sem defei-
tos nem reparações. MB e MR.

80.00

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

30.00

611 F CRT Ultramar * Colónias de África. Souvenir da Administração Postal das Colónias de África distribuído 
aos congressistas presentes no Congresso Postal Universal de Londres em 1929, contendo os 
selos em uso nas colónias de Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e 
Companhia do Niassa. Caderneta incompleta faltando cerca de 10 selos, contendo as emissões 
Ceres de 1926. Alto valor de catálogo. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

300.00

612 F CRT Ultramar * MACAU, ÍNDIA e TIMOR. Souvenir da Administração Postal das Colónias de Ásia e da 
Oceânia distribuído aos congressistas presentes no Congresso Postal Universal de Londres em 
1929, contendo os selos em uso nas colónias da ÍNDIA, MACAU e TIMOR. Caderneta completa 
incluindo entre outros selos as séries completas tipo Ceres de 1926. Alto valor de catálogo. Exem-
plar raro, sem defeitos nem reparações.

300.00

613 F CRT Ultramar * 1938 – Império Colonial Português + Império Colonial Português * Correio Aéreo. Carteira 
contendo as séries completas de todas as colónias portuguesas: CABO VERDE, GUINÉ, S. TOMÉ E 
PRÍNCIPE, ANGOLA, MOÇAMBIQUE, ÍNDIA, MACAU e TIMOR, tanto as do correio ordinários como 
as do correio aéreo. Exemplares novos, com goma original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com muito boa cor. Única carteira conhecida completa. Valor dos selos € 2.644,00.

400.00
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614 F * Correio Central de Loanda — A preto, LF LOA3A em sobrescrito circulado de Luanda para Lisboa 
(24.04.67) com o porte de 50 reis batido a preto, aplicado em Lisboa de acordo com o Decreto Lei 
de 27.07.1857 do Ministro da Marinha e Ultramar, publicado no Boletim Oficial de Angola nº 639 de 
26.12.1857. Carimbo do período pré-adesivo batido a preto no verso “CORREIO / CENTRAL / DE 
/ LOANDA”. B e R. Certificado d peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

90.00

615 F 8 1870/77 – Coroa. MF3b, 20 reis bistre, papel liso médio, cunho I, denteado 13 ½. Exemplar usado, 
obliterado com carimbo mudo circular de 7 barras, batido a preto, sem defeitos nem reparações. 
Exemplar raro. Valor de catálogo € 850,00.

175.00

616 F («) 1870/76 – Coroa. MF 3e, 20 reis bistre, tipo I, papel liso espesso, denteado 12 ¾. Exemplar novo 
com goma não original, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 200.00.

80.00

617 F 8 1870/77 – Coroa. MF4c, 25 reis carmim roda, papel liso médio, cunho I, denteado 14. Par horizon-
tal usado, sem reparações nem defeitos, com exceção de um dente curto no selo da esquerda, 
com boa cor, obliterado com carimbo oval mudo de 9 barras, batido a azul escuro. Muito raros 
estes selos em múltiplos. Valor de catálogo € 1.000.00.

150.00

618 F 8 1870/77 – Coroa. MF4, 25 reis carmim rosa, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, obliterado com carimbo de duplo círculo, batido a azul “BANANA”, com 
o ano limado no datador. B e R.

20.00

619 F ««« 1870/77 – Coroa. MF5b, 40 reis azul escuro (tiragem de 1877), papel liso médio, denteado 13 ½. Par 
horizontal, novo, com goma original sem sinal de charneira, cunho II. Exemplar com aspeto fresco sem 
defeitos nem reparações e com muito boa cor. Exemplar de luxo. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota, emitido inicialmente para uma quadra, da qual se destacou este par. Valor de catálogo € 1.120,00.

350.00

620 F 8 1870/77 – Coroa. MF6b, 50 reis verde claro, papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, obliterado com carimbo de palmas de “BENGUELLA / 21 – 3 / 1881”. B 
e R. Valor de catálogo € 600.00.

60.00

621 F 8 1870/77 – Coroa. FALSOS SPIRO. MF1/4 e 6/7. Série completa de selos falsos, obliterados com 
carimbo também falso. Exemplares sem defeitos nem reparações.

30.00

622 F 8 Carimbos de dupla oval. 1885 – D. Luís I, fita direita, impressão em relevo. MF18, 25 reis, violeta, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Dois selos usados, sem defeitos nem reparações, completando 
o carimbo de dupla oval, batido a preto “ESTAÇÃO POSTAL / FILIAL / CATUMBO”. Exemplar raro.

50.00

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

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

100.00

625 F ««/(«) 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF53/61. Série completa. Exemplares novos, com 
goma original e charneira (com exceção selo de 400 s/ 20 reis com goma não original), sem de-
feitos nem reparações, com muito boa cor. Selos de 65 s/ 40 reis + 400 s/ 5 reis + 400 s/ 20 reis + 
400 s/ 25 reis com sobretaxa tipo II. Restantes com sobretaxa tipo I. Valor de catálogo € 453,00.

90.00

626 F 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF62d, 65 reis s/ 5 reis amarelo, sobretaxa 
tipo I, papel pontinhado vertical, denteado 13 ½. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos 
nem reparações e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogado 
como usado, apenas catalogado como novo, sem e com charneira por € 800,00 e € 600,00. Selo 
muito raro.

100.00

627 F («) 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF67a, 115 s/ 100 reis, castanho s/ castanho 
claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem 
reparações, com muito boa cor. MB e MR. Valor de catálogo € 550.00.

125.00

628 F « 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF67a, 115 reis s/ 100 reis, castanho s/ 
castanho claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 550.00.

100.00

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

60.00

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

100.00
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631 F * 1905 — D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. Sobrescrito circulado de Benguela para Nova York 
(24.05.1909) com trânsito por Lisboa (12.05.09) com selo de 50 s/ 65 reis MF87c, tipo III “5 com 
bandeira curta”. Exemplar sem defeitos nem reparações. Variedade tipo III, muito rara em suporte 
circulado (carta).

60.00

632 F IC 1905 — D. Carlos I Mouchon + D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. OM9, 20+20 reis circulado 
registado de Benguela (11.06.12) para Praga (11.07.12) com trânsito por Lisboa (07.07.12) com 
selo adicional autêntico de 50 s/ 65 reis, papel liso, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
MF87a, com fenda na sobretaxa do tipo I “5 fendido”, perfazendo o porte de 70 reis para pagar: 20 
reis do porte de bilhetes postais para Praga e 50 reis pelo prémio de registo. MB e MR. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

633 F * 1911 — D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF93, 25 reis 
carmim em sobrescrito circulado de Novo Redondo (25.11.11) para os EUA com trânsito por Lis-
boa (21.12.11). Insuficientemente franquiado foi porteado nos EUA com 5c por selo pré-obliterado. 
Exemplar raro, sem defeitos nem reparações, transportado no trajeto de Luanda a Lisboa pelo 
vapor Ambaca que saiu de Luanda a 26.11.11 e chegou a Lisboa a 21.12.11.

40.00

634 F * 1911/12 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + D. Carlos I 
Mouchon. Selos de 1911 com sobretaxa tipografada localmente. Sobrescrito lançado a bordo do 
Paquete África II da Empresa Nacional de Navegação que saiu de Luanda a 26.09.12) e chegou 
a Lisboa a 11.10.12 com destino a Coimbra (13.10.12), com selos de 15 reis MF91 e 10 s/ 15 reis, 
MF115, obliterados com carimbo de denominação de origem “PAQUETE” de Lisboa (Hosking 532) 
em uso de 1895 a 1913.

40.00

635 F « 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobretaxa e sobre-
carga sobre selos de Timor. MF136, 1c s/ 2 avos violeta. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, NÃO DENTEADO no bordo superior. Erro não catalogado. B e MR.

30.00

636 F PRV 1914 – Ceres. Lote com seis provas de cor, mas cores aprovadas das taxas de 8c, 10c, 15c, 20c, 
40c e 1E, com margens de luxo, em papel levemente pontinhado e porcelana. Exemplares sem 
defeitos nem reparações.

30.00

637 F «« 1914 – Ceres. Lote com 4 selos novos (MF142, 2x1/4 c em sépia escuro e sépia claro + MF149, 7 
½ c bistre + MF151, 10c tijolo), com goma original e charneira, papel porcelana, denteado 15x14. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com as taxas e legendas INVERTIDAS.

30.00

638 F ««« 1914 – Ceres. MF142/153. Série completa em pares horizontais, alguns deles em bordo de folha, 
papel porcelana, denteado 15x14. Exemplares com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, muito raros nestas condições. Em nossa opinião subvalorizados pelo catálogo 
de referência pois séries nestas condições são raríssimas. 

200.00

639 F ««/« 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 
158/166. Série completa com alguns exemplares com goma e charneira e outros sem goma (15, 
200 e 400 reis). Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 175.00.

40.00

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

50.00

641 F « 1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos com a sobretaxa de 1902, com sobrecarga “REPUBLI-
CA” tipografada localmente. MF170, 115 s/ 80 reis verde claro, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como a maioria dos emitidos, sem reparações com pequena mancha 
no verso, com boa cor. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 
310.00.

75.00
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642 F « 1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos com a sobretaxa de 1902, com sobrecarga “REPUBLI-
CA” tipografada localmente. MF171a, 115 s/ 100 castanho s/ castanho claro, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como a maioria dos emitidos, sem reparações, com 
pequenos defeitos no papel porcelana, normais nestes selos. Certificado de peritagem de J. Miran-
da da Mota. Valor de catálogo € 440.00.

100.00

643 F « 1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos com a sobretaxa de 1902, com sobrecarga “REPUBLI-
CA” tipografada localmente. MF172a, 115 s/ 150 carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como a maioria dos emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 340.00.

80.00

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

40.00

645 F PRV 1932 – Ceres. Novo tipo. Prova de cor em azul-violeta, não denteada, em papel porcelana, não 
aprovado para a emissão, com margens de luxo, sem impressão da taxa. Cor não aprovada. 
Exemplar sem defeito nem reparações.

20.00

646 F PRV 1932 – Ceres. Novo tipo. Lote com duas provas de cor, não denteadas, coladas sobre bloco de 
cartolina azul-cinzento, com filigrana “CASA DA MOEDA”, uma em vermelho s/ papel porcelana 
colorido azul e outra sobre papel liso porcelana branco. Exemplares sem defeitos nem reparações. 

30.00

647 F ««« 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa. Lote com dois pares de selos, novos, sem 
sinal de charneira: MF286, 5c s/ 80c amarelo laranja com DUPLA SOBRETAXA + MF289, 50c s/ 1,75 
Ags azul com DUPLA SOBRETAXA INVERTIDAS (par com ligeiras aflorações de óxido no verso).

20.00

648 F 8 Marcas nominativas do Caminho de Ferro do Amboim. 1945/46 – Império Colonial Português, com so-
bretaxa. MF286, 5c s/ 80c amarelo laranja. Exemplar sem defeitos nem reparações, obliterado com ca-
rimbo batido a violeta “GABELA”, estação ferroviária do Caminho de Ferro do Amboim, ao km 123. MR.

50.00
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649 F PRV 1949 – Vistas de Angola. MF317, 50 Ags (Quedas de Água Duque de Bragança). Prova de cunho 
em preto, isolada em bloco medindo 118/68mm, papel liso fino, tipografada na Casa da Moeda. 
Único exemplar conhecido.

75.00

650 F ««« 1951 — Aves de Angola. Mf 326/349. Série completa com selos novos, goma original, sem char-
neira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 660,00.

140.00

651 F ««« 1966 – Uniformes do Exército. MF513a, 9$00 (Soldado de Infantaria 1873). Exemplar novo, sem 
defeitos nem reparações com o VALOR OMISSO. Valor de catálogo € 50.00.

20.00

652 F ««« 1968 – 5.º Centenário do Nascimento de Pedro Álvares Cabral. MF533, 1$50 (Ermida de S. Jeró-
nimo). Tira vertical com 3 selos, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com o bordo inferior do 1.º selo e bordo superior e laterais do 2.º selo NÃO DENTEADOS. Exem-
plar raro, com o erro não catalogado.

40.00

653 F ««« 1971 – V Conferência Regional de África da Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações. 
MF556a, 2$50 (Angola no Mapa de África). Exemplar novo, com goma original, sem sinal de 
charneira, sem defeitos nem reparações, com o VALOR OMISSO. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 50.00.

20.00

654 F Q 1932/1936 – Ceres. Novo tipo + Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “Taxe perçue”. Sobrescrito 
com 4g de peso, circulado do Lobito (03.07.38) para Praga (13.07.38) com trânsito por Leopoldville 
(08.07.38), com selos de 80c e 1Ag, Para pagar o porte do correio ordinário para cartas remetidas 
para o estrangeiro com o peso até 20g (1,75Ag) e excesso de porte (5c) + etiqueta M. 264-A de 
18 pontos, com o porte manuscrito de 0,48F correspondente ao primeiro porte da sobretaxa do 
correio aéreo para carta remetidas para a Europa com o peso até 10g. Exemplar sem defeitos nem 
reparações. MB e R.

75.00

655 F Q 1936/38 – Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “Taxe perçue” + Império Colonial Português + 
Correio aéreo * Império Colonial Português. Sobrescrito circulado de Sá da Bandeira (06.04.39) 
para Berne / Suíça, com trânsito pelo Lobito (09.04.39) e Ponta Negra (13.04.39) com selos de 
1$75 MF271, 3Ags e 5Ags, MF CA6/7 e etiqueta Mod. 264-A de 18 pontos da sobretaxa do correio 
aéreo, MF SCA1 usado como indicativa da via aérea. Porte de 9,75 Ags para pagar: 1$75 pelo 1.º 
porte do correio ordinário para cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g e 8Ags pelos 
1.º e 2.º portes da sobretaxa do correio aéreo para cartas remetidas via Ponta Negra / Tânger com 
o peso de 6 a 10g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

75.00

656 F Q 1936 (17.08.36) – 1.º Voo percursor Congo Belga para Angola pela Sabena * Regresso. Sobres-
crito circulado por via aérea de Luanda (17.08.36) para Leopoldville (18.08.36) com a franquia de 
80c para pagar o porte do correio ordinário de acordo com a tabela aprovada pelo Acordo Postal 
Africano publicada no B.O. de Angola de 02.05.36 segundo aviso n.º 8 da Repartição Central dos 
CTT. Não foi cobrada a sobretaxa do correio aéreo de 0,16f para cartas com o peso até 10g. Voo 
efetuado por um avião trimotor Foccker da Sabena que transportou a equipa de futebol do Congo 
Belga que participou no 1.º encontro de futebol Angola – Congo Belga quando das comemorações 
do 288.º Aniversário da Reconquista de Angola. Segundo catálogo de F. Godinas apenas circula-
ram 10 sobrescritos.

75.00
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657 F Q 1936 (17.08.36) – 1.º Voo percursor Congo Belga para Angola pela Sabena. Sobrescrito circulado por 
via aérea de Leopoldville (14.08.36) para Luanda (14.08.36) com a franquia de 1F50 para pagar o pri-
meiro porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas circuladas para Angola com o peso até 10g. Voo 
efetuado por um avião trimotor Foccker da Sabena que transportou a equipa de futebol do Congo Belga 
que participou no 1.º encontro de futebol Angola – Congo Belga quando das comemorações do 288.º Ani-
versário da Reconquista de Angola. Segundo catálogo de F. Godinas apenas circularam 10 sobrescritos.

75.00

658 F Q 1939 (31.08) – 2.º Voo percursor Congo Belga para Angola pela Sabena * Voo de regresso. So-
brescrito circulado por via aérea de Luanda (31.08.39) para Leopoldville (31.08.39) com a franquia 
de 80c para pagar o porte do correio ordinário de acordo com a tabela aprovada pelo Acordo Pos-
tal Africano publicada no B.O. de Angola de 02.05.36 segundo aviso n.º 8 da Repartição Central 
dos CTT. Não foi cobrada a sobretaxa do correio aéreo de 0,16f para cartas com o peso até 10g. 
Voo efetuado por avião Junker da Sabena que transportou o Governador-Geral do Congo Belga 
Pierre Rickmans que veio apresentar cumprimentos ao Presidente da República Portuguesa na 
sua viagem às colónias portuguesas. Não referenciado pelos catálogos Frank Muller ou F. Godinas

30.00

659 F Q 1939 (25.08) – 2.º Voo percursor Congo Belga para Angola pela Sabena. Sobrescrito circulado 
por via aérea de Leopoldville (25.08.39) para Luanda (26.08.39) com a franquia de 30c de franco. 
Voo efetuado por avião Junker da Sabena que transportou o Governador-Geral do Congo Belga 
Pierre Rickmans que veio apresentar cumprimentos ao Presidente da República Portuguesa na 
sua viagem às colónias portuguesas. 

40.00

660 F Q 1948 (07.05) * Angola. Correio aéreo acidentado. Sobrescrito remetido do Lobito (07.05.48) para 
Londres, com tira de 4 selos de 1,75 Ags, MF271 por via aérea pela DTA (direção dos Transportes 
Aéreos) nos percursos Lobito / Luanda e Luanda / Leopoldville no Congo Belga, com ligação à 
linha aérea da SABENA que ligava Leopoldville a Bruxelas. O avião Douglas DC4-1009 com matrí-
cula OO-CBE da SABENA, pilotado por G. Greindl descolou de Leopoldville às 08H05 de 13.05.48 
e devido a forte intempérie, o aparelho viria a despenhar-se numa floresta próximo da povoação 
de Magazine, a cerca de 25 km a sul do aeródromo de Libenge onde estava programada uma das 
suas escalas técnicas. Uma grande parte das encomendas e correspondências postais perdeu-se 
no incêndio que deflagrou. Os objetos postais recuperáveis foram remetidos aos seus destinatá-
rios sendo marcados com o carimbo datado de Libenge (26.05.48) e aposta uma marca criada 
para o efeito, batida a preto (ACCIDENT AVION SABENA / AVONS LAISSER POURSUIVRE / 
VERS LEURS DESTINATIONS) para justificar o atraso na entrega, a eventual danificação e a sua 
abertura/fecho. Marca referenciada por Nierink como tipo HN480513 tipo a). MR.

200.00

661 F « 1962 – Imposto Postal * Povoamento * Homens de 3 raças. MF IP16, 1$00 policromo. Quadra 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com os selos NÃO DENTEADOS NA 
VERTICAL. B e R.

25.00

662 F «« 1920 – Não emitidos. D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa locais. MF 
NE4, $00,5 s/ 75 reis, castanho violeta, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar com goma original, 
goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de perita-
gem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

663 F « 1920/21 – NÃO EMITIDOS. D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada local-
mente. MF ND10, 115 reis laranja s/ rosa. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 180.00.

40.00

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

30.00

665 F IC/* 1903/05 – D. Carlos I Mouchon. Bilhetes-cartas normais. OM1a, 25 reis carmim sobre cartolina 
creme. Frente do bilhete carta utilizado como selo de recurso em sobrescrito circulado em Ben-
guela (03.10.16) para pagar o porte simples de cartas circuladas internamente com peso até 20g. 
Exemplar raro neste tipo de utilização, sem defeitos, nem reparações.

75.00

666 F * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar ao Sul de Angola. Sobrescrito circulado isento de 
franquia do depósito base em Moçamedes (29.09.15) para Benfica de Muge (09.11.15) com inscri-
ção manuscrita “F. O. S. A” e carimbo metálico batido a preto “EXPEDIÇÃO AO SUL DE ANGOLA 
/ SERVIÇO POSTAL”, e no verso carimbo batido a violeta “EXPEDIÇÃO MILITAR A ANGOLA / 
SERVIÇO POSTAL”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

667 F * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição Militar ao Sul de Angola. Sobrescrito circulado isento 
de franquia do Huambo (12.03.15) para Benfica de Muge, com trânsito por Benguela (16.03.15). 
Isenção manuscrita a vermelho “Isento de franquia nos termos / do art.º 10.º do regulamento postal 
de Campanha / A d’ Albuquerque / Cap” e carimbo da unidade batido a vermelho no verso “REGI-
MENTO DE ARTILHARIA N.º 3 / 6.ª BATERIA / EXPEDICIONÁRIA”. MB e R.

50.00

668 F * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Expedição ao Sul de Angola. Carta remetida isenta de franquia 
de zona operacional (03.08.15) para Benfica de Muge (01.09.15), com trânsito por Moçamedes 
(07.08.15). Carimbos do serviço postal da expedição batido a violeta, tipo I “EXPEDIÇÃO MILITAR 
A ANGOLA / - 3 AGOS 1915 / SERVIÇO POSTAL”, e tipo II batido a preto no verso “EXPEDIÇÃO 
MILITAR A ANGOLA / - 7 AGOS 1915 / SERVIÇO POSTAL”. B e R.

50.00
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669 F * Marcofilia privada da DIAMANG. Sobrescrito remetida da Bélgica (22.08.41) para um funcionário da 
Companhia de Diamantes de Angola no Dundo, com trânsito por Elizabethvile (12.09.41) e Tchikapa 
(15.09.41), com selo de 1F75, censurado pela censura alemã e do Congo Belga. Como o destinatário 
não se encontrava na sede da Companhia, foi reexpedida pelos serviços postais privados da Diamang 
por Maludi (21.09.41) e finalmente Andrada. Carimbos retangulares privados da companhia: um batido 
a vermelho “DIAMANG / 21 SET 1941 / MALUDI” e outro batido a preto “DIAMANG / 22 SET 1941 / 
ANDRADA”. Exemplar muito raro, ÚNICO EXEMPLAR CONHECIDO, sem defeitos nem reparações.

500.00.

670 F Lote Angola * Marcofilia privada do Caminho de Ferro de Luanda. Coleção especializada montada 
em 16 folhas de exposição, classe “UM QUADRO” com marcas nominativas em uso nas estações 
ferroviárias do Caminho de Ferro de Luanda, utilizadas para obliterara correspondências trans-
portadas de estação para estação ferroviária pelos condutores dos comboios de acor do com a 
Portaria n.º 484 de 8 de maio de 1913, publicada no Boletim Oficial de Angola n.º 19 de 10 de maio 
de 1913. Para além das marcas a grande maioria muito bem batidas e algumas delas de extrema 
raridade, a coleção apresenta alguns postais ilustrados de estações ferroviárias. Lote de grande 
interesse para especialistas em marcofilia ferroviária e não só.

4.000.00

671 F «« Congo * 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de Timor. MF95a, 5c s/ 8 avos azul escuro, papel levemente 
pontinhado, denteado 15 de linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA E SOBRETAXA. Certificado de peri-
tagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

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

500.00
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CABO VERDE

673 F « Reimpressões de 1885 * 1877 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões, sem goma como 
emitidas, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 270.00.

55.00

674 F « 1877 — Coroa. Mf5, 40 reis azul claro, papel liso fino, denteado 12 ¾. Par horizontal em estado 
de novo sem goma, com o selo da direita com o cliché de MOÇAMBIQUE. Este erro encontra-se 
na 5.ª linha da 2.ª coluna das folhas. Exemplar sem reparações, com um canto curto no selo à 
esquerda. Certificado de peritagem de Bernard Behr. Valor de catálogo € 3.000,00.

450.00

675 F « 1877 – Coroa. MF6b, 50 reis verde amarelo, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, com 
goma não original, sem defeitos nem reparações, com duas fendas de cunho significativas. Valor 
de catálogo € 400.00.

80.00

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

500.00
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677 F ««/(«) 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Lote de dois selos, com sinal de charneira, ambos em denteado 13 
½; MF32a, 80 reis verde claro, papel pontinhado vertical, com goma não original + MF34b, 150 reis papel 
porcelana, com goma original. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 123,00.

25.00

678 F 8 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF42b, 25 reis verde azul, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar 
usado, raro no denteado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 260.00.

65.00

679 F PI 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão para as Colónias 
de África. Bilhete-postal simples circulado de S. Vicente (16.05.1898) para Bruxelas (25.05.98, 
com trânsito por Lisboa (22.05.98) com selo de 10 reis, violeta, MF3. Insuficientemente franquiado 
foi porteado pelo dobro do porte em falta (10 reis x 2 = 20 reis) com selo de 10c castanho laranja, 
Yv TT4. Exemplar sem reparações com dobra vertical ao centro. Transportado no trajeto de S. 
Vicente a Lisboa pelo Paquete Zaire II. MR.

250.00

680 F « 1902 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. Lote composto por três selos 
em papel porcelana, novos, sem goma: MF54, 65 s/ 300 reis laranja + MF61, 65 s/ 10 reis, violeta verme-
lho, tipo I + MF62, 65 s/ 20 reis, violeta, tipo I (com ligeira transparência). Todos com sobrecarga “SPE-
CIMEN”, oblíqua a preto, provavelmente aposta nas coleções enviadas pela UPU para a Mauritânia.

40.00

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

30.00

682 F «« 1902 – D. Carlos, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF66a, 115 s/ 150 reis, carmim s/ rosa, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo com goma original e charneira, sem defeitos nem repa-
rações. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

683 F «« 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF78, 25 reis carmim, papel liso a pontinhado, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, com boa cor, sem defeitos nem reparações, com a 
TAXA e LEGENDA INVERTIDAS. Não catalogada.

25.00

684 F « 1903 – D. Carlos I Mouchon. MF 77/84. Série completa. Exemplares sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, oblíqua no canto superior esquerdo. Selos 
originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

100.00

685 F « 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. Lote com 5 selos novos, sem goma: MF79, 
50 reis castanho + MF80, 65 reis azul cinzento + MF81, 75 reis castanho violeta + MF84, 400 reis 
azul s/ amarelo. Todos com sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua a preto, provavelmente aposta nas 
coleções enviadas pela UPU para a Mauritânia.

40.00

686 F ««« 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobretaxa e sobrecarga 
sobre selos de África. MF118, 7 ½ c s/ 75 reis castanho. Exemplar novo com goma original sem charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, NÃO DENTEADO no bordo esquerdo. Raros os erros nesta emissão.

40.00

687 F PRV 1934 – Ceres. Novo tipo. Lote com duas provas de cor em azul e azul claro, não denteadas, papel 
liso calandrado, com boas margens, e sem impressão da taxa. B e R.

20.00

688 F ««« 1939 — Segunda Viagem Presidencial às Colónias. Mf 236/238. Série completa em pares horizon-
tais. Exemplares novos sem defeitos nem reparações com goma original sem charneira e com boa 
cor. MB. Valor de catálogo € 640,00.

125.00

689 F * 1921/38 – Porteados. Emissão regular. Valor em centavos + Império Colonial Português. Sobres-
crito circulado de Yorkshire (05.08.47) para S. Vicente (19.08.47) com selo de 2 ½ d. Insuficiente-
mente franquiado foi porteado com o dobro do porte em falta com 5 selos de 13c azul, MF POR28 
e selo de 5c, MF219 do Império Colonial Português como selo de recurso do porteado, no total de 
70c. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

250.00

690 F ««« 938 — NÃO EMITIDOS. Império Colonial Português. MF NE1, 2E lilás vermelho. Quadra, bordo de 
folha, com boa cor, com goma original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

2.500.00

GUINÉ

691 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, tidos como não emi-
tidos. MF3, 20 reis bistre, autêntico, usado, papel fino, denteado 12 ¾. Exemplar assinado no 
verso, com partes do denteado reparado, com boa cor, com sobrecarga autêntica, evidenciando os 
característicos empastamentos de tinta brilhante quando observada contraluz rasante. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 600.00.

180.00

692 F 8 1879/82 — Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena, aposta manualmente 
a preto, na imprensa do governo local * NÃO EMITIDOS. MF9, 300 reis chocolate, denteado 12 
¾, papel liso fino. Exemplar usado, com repinte, sem reparações e com defeitos no denteado, 
obliterado com carimbo oval sem datador, batido a preto “GUINÉ PORTUGUESA / CORREIO DE 
BISSAU”. B e MR. Certificado de peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 1.000,00.

200.00
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693 F « 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF14a, 40 reis azul, 
papel liso, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 400.00.

80.00

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

40.00

695 F ««« 1885 – Coroa. Selos de Cabo verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF22, 40 
reis amarelo, papel liso médio, denteado 12 ¾. Bloco com 6 selos (3x2) com goma original, sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com cliché de 40 reis de “MOÇAMBIQUE” 
na posição “5” do bloco. Valor de catálogo € 182,50.

35.00

696 F ««« 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF22, 40 reis amarelo, 
papel liso médio, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos novos, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 325.50.

65.00

697 F « 1886 – D. Luís I. MF31, 100 reis castanho amarelo, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo sem goma, assinado no verso, com um ligeiro adelgaçamento reparado e com boa cor. Cer-
tificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

698 F «««/« 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF 47/61. Série completa. Exemplares novos, a grade maioria 
sem goma, sem reparações nem defeitos, com exceção selos de 50 reis com pequeno vinco e 
selo de 75 reis com um dente ligeiramente curto, com sobrecarga a preto “SPECIMEN”, oblíqua no 
canto superior esquerdo. B e R.

190.00

699 F «« 1902 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO. MF 85/88. Série completa. Exemplares novos, 
com goma original e charneira, com sobrecarga “SPECIMEN” a preto e oblíqua no canto superior esquerdo, 
sem defeitos nem reparações e com boa cor. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

40.00

700 F « 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF 89/96. Série completa. Exemplares novos, 
sem goma, sem reparações e sem defeitos, com exceção do selo de 25 reis com um vinco, com 
sobrecarga a preto “SPECIMEN”, oblíqua no canto superior esquerdo. B e R.

95.00

701 F « 1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a vermelho, 
com letras sem serifa. MF138, 75 reis castanho violeta claro. Bloco com 12 selos (3x3), sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 420.00.

60.00

702 F « 1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a vermelho, 
com letras sem serifa. MF141, 15 reis castanho com a sobrecarga PROVISÓRIO. Bloco com 12 
selos (3x3), sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 420.00.

60.00

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

240.00
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704 F « 1920 – Ceres. MF174, $04 s/ ¼ c sépia. Lote de dois selos, sem goma como emitidos: um em 
papel porcelana, denteado 15x14, estrelas II/II e outro em papel liso, denteado 15x14, estrelas II/
II, tido como sendo FALSO.

20.00

705 F ««« 1955 — Viagem Presidencial. MF282a/283a. Série completa em quadras, cantos inferiores es-
querdos de folha, com a variedade “3” INVERTIDO no segundo “E” de “PRESIDENCIAL”, locali-
zado na posição 92 das folhas de cada valor. Exemplares novos, goma original, sem defeitos nem 
reparações. MB e R.

60.00

706 F «« 1904 – Porteado. Emissão regular. MF POR 1/10. Série completa. Exemplares novos, sem goma, 
com sobrecarga “SPECIMEN” a preto e oblíqua no canto superior esquerdo, sem defeitos nem 
reparações e com boa cor. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

100.00

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

150.00

708 F « 1934 – Imposto Postal. Assistência. MF8a, 50c, castanho e verde-amarelo, papel liso espesso, 
denteado 11 ½ de linha. Folha completa com 10 selos novos, sem goma, como emitidos, sem 
defeitos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 240.00.

50.00

709 F « 1938/39 – Imposto Postal. Assistência. Novo tipo. MF IP10, 50c, amarelo e castanho, papel liso 
médio, denteado 11 ½. Folha completa com 10 selos novos, sem goma como emitidos, sem defei-
tos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 220.00.

45.00

ÍNDIA

710 F * Índia Portuguesa – Segunda via de carta remetida de Lisboa para Goa (22.01.1721) para Fran-
cisco José de Sampaio, Vice-Rei Capitão General do Estado da Índia e do seu Conselho. Capa 
de carta datada, com selo intacto no fecho da carta, sem defeitos nem reparações e em excelente 
estado de conservação. Francisco José de Sampaio e Castro foi o 40.º Vice-Rei e 66.º Governador 
da Índia de 1720 a 1723. Faleceu de morte súbita no Palácio da Casa da Pólvora em Goa e está 
sepultado na Basílica do Bom Jesus. Carta do MB e MR.

350.00
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711 F * Índia – Período pré-adesivo. Carta remetida de Pangim (23.12.44) para Lisboa (11.02.45), onde 
foi porteada à chegada com 120 reis batido a azul, correspondente ao primeiro porte de cartas 
recebidas pelo paquete transatlântico com o peso até 1 oitava (Tabela de 29.01.1840), via Alexan-
dria e Malta (onde foi desinfetada e marcada com carimbo batido a preto “PURIFIÉ AU LAZARET 
/ MALTE”). Carimbo batido a azul “POR ALEXANDRIA”, LF LSB-AL10, aplicado nas cartas vindas 
pelo paquete britânico da Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, através do Egipto 
(overland). Da Índia até ao Suez pelos paquetes da East India Company. Carta remetida por Cus-
tódio Manuel Gomes à datada Secretário Geral do Estado da Índia. MB e MR.

400.00

712 F * Índia – Período pré-adesivo. Carta redigida de Pangim (18.08.45) para Lisboa (11.10.45), por-
teada à chegada com 120 reis batido a azul, correspondente a cartas recebidas pelo paquete 
transatlântico com o peso até 1 oitava, com trânsito por Bombaim (onde lhe foi aplicada a marca 
oval “INDIA”, batida a amarelo) e Malta (24.09.45), via Egipto (overland). Marcada com o carimbo 
“P. BRIT.º” a azul, LF LSB PB1, aplicado às cartas chegadas pelo paquete britânico do Mediterrâ-
neo da Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. Provavelmente transportada em mão 
até Malta, razão para não aplicação da marca “POR ALEXANDRIA”. Carta remetida por Custódio 
Manuel Gomes à datada Secretário Geral do Estado da Índia. MB e MR.

400.00

713 F * Índia * Período pré-adesivo. Carta remetida da Índia datada de 22.11.45 para Lisboa, sem porte 
marcado, apenas com marca batida a preto de Malta (onde foi desinfetada e marcada com carimbo 
batido a preto “PURIFIÉ AU LAZARET / MALTE”). A ausência de marcas deve-se ao facto de a 
carta ter sido transportada em mão, conforme atesta o texto no interior da carta “Pelo Ramalho, 
ex-Presidente da Relação de Goa e hoje seu Desembargador vai com licença de um anno por 
este vapor, envio cartas e uma encomendinha cujos direitos pagarás”. Carta remetida por Custódio 
Manuel Gomes à datada Secretário Geral do Estado da Índia. MB e MR.

300.00

714 F * Índia * Período pré-adesivo. Carta remetida de Pangim por especial favor para Lisboa (05.12.1846) por-
teada à chegada com 180 reis batido a azul, correspondente ao segundo porte de cartas transportadas 
pelos paquetes ingleses do Mediterrâneo com o peso entre 1 e 1,5 oitavas. Recebeu à chegada a marca 
batida a azul “P. BRIT:ª” aplicada às cartas chegadas a Lisboa pelos referidos paquetes + a marca também 
batida a azul “POR ALEXANDRIA”, LF LSB-AL10, aplicado nas cartas vindas via Alexandria. Transportada 
pelos paquetes da East Índia Company até ao Suez, e por terra através do Egipto (overland). Carta remeti-
da por Custódio Manuel Gomes à datada Secretário Geral do Estado da Índia. MB e MR.

400.00

715 F * Índia * COR.º MARITIMO – A azul, LF LSB-CM1 em carta datada de Nova Goa (15.04.1847) 
para Lisboa (29.02.1848) onde foi porteada com 80 reis batido a azul para pagar o porte de cartas 
chegadas de além-mar com o peso entre 1 a 4 oitavas. Transportada de Nova Goa a Lisboa “Por 
Especial favor do Ilm.º Snr Santana Piloto de Novo Viajante”. Exemplar bem conservado, sem 
defeitos nem reparações, com a marca muito bem batida. Exemplar de luxo. Carta redigida por 
cidadão da Índia Portuguesa a enaltecer o trabalho meritório e os serviços relevantes prestados 
pelo Secretário Geral do Estado de Goa, Custódio Manuel Gomes, autor das cartas aqui descritas.

1.000.00
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716 F « 1871 — Nativos. Tipo II. MF10e, 40 reis, azul, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Exemplar com muito boa cor, sem defeitos nem reparações, com DUPLA IMPRESSÃO do valor. 
MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 2.500,00.

400.00

717 F «« 1871 – Nativos. Tipo II. MF10d, 40 reis azul, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Par hori-
zontal com selos novos, goma original e muito leve charneira, quase impercetível, sem reparações, com 
algumas manchas originado pela oxidação da cola e boa cor. Valor de catálogo € 320.00.

60.00

718 F « 1871 – Nativos. Tipo II. Lote com dois selos de 40 reis, sem goma: um em papel avergoado em 
azul claro, com ligeiros pontos de óxido no verso, MF10d e outro em papel espesso em azul escu-
ro, MF 10c. Valor de catálogo € 350.00.

70.00

719 F «« 1871 – Nativos. Tipo II. MF11, 100 reis verde, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Exemplar novo com goma original e muito leve charneira, sem defeitos nem reparações e com boa 
cor. Valor de catálogo € 165.00.

40.00

720 F « 1871 – Nativos. Tipo II. MF15, 900 reis, violeta, papel espesso, novo, com goma original e charneira, 
denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar assinado no verso, sem reparações, com distúrbios na goma 
e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 370.00.

75.00

721 F « 1873 – Nativos. Tipo IB. MF16e, 10 reis preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Par hori-
zontal de selo novos, com goma parcial e charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor e com “fenda de 
cunho” significativa e repetitiva nos dois selos dos as letras “VIÇ” de “SERVIÇO”. Variedade pouco vulgar.

25.00

722 F «« 1873 – Nativos. Tipo IA. MF16d, 10 reis preto, 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 e com 
variedade “1” INVERTIDO. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

723 F «« 1873 – Nativos. Tipo IA. MF18, 300 reis violeta escuro, papel fino azulado, denteado 12 ½ a 14 
½ de linha. Exemplar novo, com goma original e grande charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 240.00.

50.00

724 F « 1873 – Nativos. Tipo IA. MF20, 900 reis violeta, papel azulado fino, novo, sem goma, denteado 12 
½ a 14 ½ de linha. Exemplar sem defeitos nem reparações com boa cor. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

725 F «« 1873 – Nativos. Tipo IA. MF20, 900 reis violeta escuro, papel fino azulado, denteado 12 ½ a 14 ½ 
de linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 300.00.

70.00

726 F «««/«« 1875 – Nativos. Tipo IIA. MF23, 10 reis preto e preto cinzento, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 
14 ½ de linha. Tira horizontal com 4 selos, com goma original, sem charneira os dois selos centrais 
e com charneira ligeira nos dois selos laterais, sem defeitos nem reparações, com boa cor (os dois 
selos centrais com excesso de tintagem, com DUPLO DENTEADO VERTICAL entre os selos nas 
posições 2 e 3. Valor de catálogo dos selos sem a variedade € 390.00.

100.00

727 F «««/«« 1875 – Nativos. Tipo IIA. MF24, 15 reis rosa vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ 
de linha. Bloco vertical de 6 selos (3x2) novos, bordo de folha, com goma original sem charneira, 
com exceção dos dois selos da fila central com charneira, sem defeitos nem reparações e boa cor. 
Valor de catálogo € 192.00.

40.00

728 F * 1875 – Nativos. Tipo IIA. MF25, 20 reis vermelho, papel azulado fino, denteado de linha 12 ¾ a 
14 ½ em sobrescrito circulado de Bombaim (02.11.1875) para Pangim (04.11.1875) para pagar 
o porte territorial e selo de ½ anna pelo porte inglês. Exemplar com ligeiros defeitos no papel do 
sobrescrito.

150.00

731
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729 F «« 1874 — Nativos. Tipo IC. MF21, 10 reis preto, papel azulado fino. Exemplar novo, com goma origi-
nal e charneira, com pequenos defeitos na goma, sem reparações e com DUPLA IMPRESSÃO DA 
TAXA. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. NÃO CATALOGADO.

150.00

730 F « 1876 – Nativos. Tipo IID. MF27, 15 reis, rosa, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de li-
nha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com irregularidades no denteado, 
normais nestes selos e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo € 900.00.

180.00

731 F « 1876 – Nativos. Tipo IIB. MF27, 15 reis rosa, papel azulado fino caraterístico da emissão, com “V” 
traçado, com a burilagem vertical aberta na parte superior e separada das restantes nas 11.ª e 12.ª li-
nhas, com ligeiros pontos de óxido. Exemplar sem reparações e muito raro. Valor de catálogo € 900.00.

125.00

732 F « 1876 — Nativos. Tipo IIB. Mf27, 15 reis rosa, papel azulado fino. Exemplar novo sem goma, com 
os defeitos normais dos selos deste tipo, sem reparações. Certificado de peritagem de Leilões P. 
Dias, Lda. Valor de catálogo € 900,00.

175.00

733 F «« 1876 – Nativos. Tipo IIB. MF30, 100 reis verde, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Valor 
de catálogo € 350.00.

75.00

734 F «««/«« 1877 – Nativos. Tipo III. MF42, 40 reis azul a azul escuro, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 
½. Tira horizontal com 3 selos com goma original, dois com sinal de charneira e um sem charneira, 
os dois primeiros em tom azul e o terceiro em azul escuro. Exemplares sem defeitos nem repara-
ções. Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 130.00.

40.00

735 F «« 1877 – Nativos. Tipo III. MF42, 40 reis azul escuro, papel azulado fino. Par horizontal com selo no-
vos, com goma original com leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com margens 
de luxo, NÃO DENTEADOS. Variedade não catalogada.

150.00

736 F «« 1877 – Nativos. Tipo III. MF43, 100 reis verde, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. 
Exemplar novo, com goma original, com leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 160.00.

30.00
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737 F «« 1877 – Nativos. Tipo III. MF44, 200 reis amarelo, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. 
Par horizontal, canto de folha, com goma original e charneira, um dos selos assinado no verso. Exem-
plares novos, sem defeitos nem reparações. Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 340.00.

110.00

738 F «« 1877 – Nativos. Tipo IIIB. MF44, 200 reis amarelo, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½, 
de linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 170.00.

35.00

739 F « 1877 – Nativo. Tipo Nativos IIIB. MF46, 600 reis, violeta, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 
½ de linha. Exemplar novo sem goma, sem reparações, com manchas de óxido, com boa cor e 
com uma variedade de impressão da taxa, notando-se o segundo algarismo “0” mais pequeno. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00

740 F «« 1881 – Nativos. Com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho, tipo A (5,5 mm). Tipo III. 
MF62h, 5 s/ 10 reis preto, papel azulado fino. Par horizontal, com selos novos, com goma original 
e muito ligeira charneira, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

80.00

741 F « 1881 – Nativos. Com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho. MF62h, 5 s/ 10 reis preto, tipo 
III, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Bloco com 6 selos (2x3) novos, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com DUPLA IMPRESSÃO da sobretaxa nos selos nas posições 4 e 
5. Erros não catalogados. Valor de catálogo dos selos sem considerar os erros € 840.00.

250.00

742 F «««/«« 1881 – Nativos. Com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho, tipo A (5,5 mm). Tipo ID. 
MF62f, 5 s/ 10 reis preto, papel azulado fino. Bloco com 16 selos (4x4), com selos novos, com 
goma original sem charneira com exceção de dois selos com ligeira charneira nos selos nas posi-
ções 2 e 3, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 408.00.

90.00

743 F «««/«« 1881 – Nativos. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto, tipo A (5,5 mm). Tipo IIA. MF63a, 
5 s/ 15 reis rosa, papel azulado fino. Bloco vertical com 6 selos (2x3) em selos novos, com goma 
original, sem charneira nos 4 selos inferiores e ligeira charneira nos selos superiores, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 166.00.

40.00

744 F «««/«« 1881 – Nativos. Com sobretaxa, tipografada localmente, tipo B (5 mm). Tipo ID. MF64c, 5 s/ 20 reis 
vermelho, papel azulado fino. Bloco com 8 selos novos, com goma original, sem charneira, com 
exceção selos nas posições 2 e 3 com ligeira charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor e 
com a SOBRETAXA INVERTIDA em todos os selos. Não catalogado.

120.00

745 F «««/«« 1881 – Nativos. Com sobretaxa, tipografada localmente, tipo A (5,5 mm). Tipo ID. MF64k, 5 s/ 20 
reis vermelho, papel azulado fino. Quadra com selos novos, com goma original, sem charneira nos 
selos inferiores e com ligeira charneira nos selos superiores, sem defeitos nem reparações, boa 
cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA em todos os selos. Não catalogado.

60.00

746 F 8 1881 – Nativos. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF64k, 5 s/ 20 reis vermelho, 
tipo ID, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, COM DUPLA SOBRETAXA, uma delas INVERTIDA. Não catalogada.

15.00

747 F «««/«« 1881 – Nativos. Com sobretaxa, tipografada localmente, tipo B (5 mm). Tipo ID. MF64k, 5 s/ 20 reis 
vermelho, papel azulado fino. Bloco com 10 selos novos (5x2), com goma original, sem charneira, 
com exceção de dois selos com muito ligeira charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor. 
Valor de catálogo € 96.00.

25.00

748 F «« 18863 – Nativos, com sobretaxa em moeda local, tipografada localmente a preto. Tipo IIB. MF123e, 
4 ½ s/ 40 reis azul, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, com goma 
original com muito leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA IM-
PRESSÃO DA TAXA PRIMITIVA “40”. Valor de catálogo € 1.300.00.

300.00

749 F «« 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF123d, 4 ½ reis s/ 40 reis azul, papel fino azulado, 
tipo IIB, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Par horizontal novo, com goma original e charneira, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor e com o denteado inferior deslocado. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

750 F «« 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF126d, 6 reis s/ 200 reis amarelo, tipo IIIB, papel 
fino azulado, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, com goma original e leve charneira. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 820.00.

250.00

747 755

753751750
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751 F 8 1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIIC. MF128b, 6 reis verde, papel azulado fino, não denteado 
como emitido, usado e obliterado com carimbo de Margão, filigrana “Spicer Brothers”, com a TAXA QUA-
SE OMISSA, em tudo semelhante à omissão da taxa, assinado no verso, sem defeitos nem reparações.

80.00

752 F 8 1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIID. MF129, 1 ½ reis, preto, papel azulado fino, não 
denteado. Exemplar muito raro, usado, sem reparações, com um adelgaçamento, com boa cor, com 
DUPLA IMPRESSÃO do valor de DUPLA IMPRESSÃO do quadro. Catalogada a dupla impressão do 
valor, mas não catalogada a dupla impressão do quadro. Certificado de J. Miranda da Mota.

350.00

753 F «« 1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIIC. MF129 e 129a, 1 ½ reis, preto, papel azulado fino, 
caracteres normandos, não denteados como emitidos. Par horizontal com goma original e charnei-
ra, sem defeitos nem reparações e com boa cor, o primeiro selo “sem traço de fração” e o segundo 
selo normal. Interessante par com as duas variedades. Valor de catálogo € 39.00.

15.00

754 F ««« 1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIIC, MF129 e 129ª, 1 ½ reis preto, papel azulado fino, 
caracteres normandos. Bloco com 12 selos, novos, com goma original sem charneira, não dentea-
dos como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 4 selos “sem traço de fração” nas posições 
1, 4, 5 e 8. Valor de catálogo € 172.00.

50.00

755 F «« 1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIIC, MF130, 4 ½ reis, papel azulado fino, caracteres 
normandos. Quadra com selos novos, com goma original e muito leve charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e denteados de forma irregular de 12 a 13, desconhecendo-se a sua 
origem. Valor de catálogo € 160.00.

50.00

756 F «« 1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIIC. MF131, 6 reis escuro, papel azulado fino, caracteres 
normandos, não denteados como emitidos. Bloco com 6 selos (2x3) em canto de folha, com goma original 
sem charneira. Exemplares novos sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 270.00.

80.00

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

400.00

758 F « 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa tipografada na Casa da Moeda. MF174a, 1 real s/ 6 
reis, verde, papel pontinhado vertical, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 350.00.

75.00

759 F ««« 1952 – 1.ª Exposição Filatélica de Goa. MF 429/430. Folha completa com 10 séries incluindo a 
vinheta. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações e com 
boa cor. Valor de catálogo € 600.00.

120.00

760 F * 1954 – Invasão de Dadrá e Nagar Aveli. Carta remetida registada por via aérea de Damão (14.08.54) 
para Lisboa (20.08.54) via Genève (19.08.54) com 9 selos de 2Tgs, MF436 e selo de 6 reis MF426. 
Encaminhamento fora dos trâmites normais atendendo à invasão e tomada dos enclaves de Dadrá e 
Nagar Aveli, sob domínio português pelos militantes de FUG – Frente Unida de Goeses. Seria o prenún-
cio da perda do domínio português sobre a antiga Índia Portuguesa em 1961. Exemplar raro.

50.00
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MACAU

761 F « 1884 – Coroa. MF9c, 300 reis, castanho amarelo, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações, com uma ligeira sujidade de tinta preta, com boa cor e com 
uma variedade de cliché no canto superior direito. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 600.00.

120.00

762 F PRV 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF20, 50 reis azul. Bloco topo de folha com 8 provas de 
cor, em azul, não denteadas, em papel liso médio, sem goma. Exemplar de luxo, muito raro, talvez 
único, sem reparações e com uma muito ligeira mancha amarelada no canto superior esquerdo.

650.00

763 F « 1903 – D. Carlos I Mouchon. MF137a, 18 avos laranja s/ rosa, papel levemente pontinhado, den-
teado 11 ¾, com variedade de cliché a). Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos 
nem reparações com cores muito frescas. Valor de catálogo € 120.00.

40.00

764 F 8 Carimbos retangulares datados. MF213, 4 avos carmim, denteado 15x14, papel porcelana, den-
teado 15x14, obliterado com carimbo batido a preto “CORREIO MACAU / SHIP-SENG”. MR.

40.00

765 F * 1922 – Ceres. Sobrescrito circulado registado do POSTO DE CORREIO N.º 1 (01.09.30) para Lucerna 
/ Suíça (29.09.30) com bloco com 20 selos de 1 avo preto, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/
IV, no verso e par de selos de 8 avos castanho-vermelho, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV. 
Carimbo de registo batido a preto “R / PORTUGAL / LEAL SENADO / N.º 2870” e marca de dia POSTO 
DE CORREIO N.º 1 / 01-9-30 = 12H / MACAO”. Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações.

750.00

766 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipografa-
da localmente a vermelho. MF173a, 6 avos s/ 15 reis castanho, denteado 11 ¾, papel porcelana. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 65.00.

20.00

767 F « 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA 
tipografada localmente a vermelho. MF179a, 18 avos s/ 75 reis carmim, denteado 11 ¾, papel 
porcelana. Exemplar novo sem goma como emitido, sem reparações, com ligeira oxidação e com 
a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 75.00.

20.00

768 F ««« 1951 — Embarcações Típicas de Macau. MF 363/365. Série completa em quadras. Exemplares 
novos com goma original sem sinal de charneira, sem reparações e com parte da goma baça. Valor 
de catálogo € 1.600,00.

150.00
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769 F Q 1934/36 – Padrões + Correio aéreo * Padrões, com sobrecarga. Sobrescrito de grandes dimen-
sões, medindo 256x115mm circulado registado por via aérea (Imperial Airways Service) de Macau 
(10.03.37) para Sumatra / Indonésia (23.06.37) com trânsito por Hong Kong (14.06.37) com selos 
do correio ordinário de ½, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 30, 40 e 50 avos, MF 268/288 
+ selos do correio aéreo de 3, 5 s/ 6, 7, 8 e 15 avos, MF CA 2/6. Exemplar sem reparações com 
dobra vertical ao meio.

50.00

770 F ««« 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIO-
NAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF13a, 50 avos, castanho avermelhado, papel liso, denteado 
13 ½ x 13. Exemplar novo com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com a sobrecarga a VERDE ESCURO. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 430.00.

100.00

771 F ««« 1914 – Porteado. Tipo de 1904, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF23, ½ 
avo, verde azul, papel liso, denteado 11 ¾ x 12. Exemplar muito raro, novo, com goma original, 
sem sinal de charneira, sem reparações, com afloramento de óxido no denteado, com boa cor e 
sobrecarga autêntica. Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 1.300.00. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota.

750.00

772 F ««« 1964 – NÃO EMITIDOS * IV Centenário dos Estabelecimento da Companhia de Jesus. MF NE6, 
10 avos com fundo verde, papel esmalte, denteado 13 ½. Quadra nova, com goma original, sem 
charneira, sem defeitos nem reparações. Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 3.600.00.

1.800.00

MOÇAMBIQUE E DISTRITOS POSTAIS

773 F («) 1881/85 – Coroa. Novas cores e valores. MF11, 20 reis rosa, papel liso médio, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, com goma não original, assinado no verso, com pequeno defeito na Coroa, repa-
rado, e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.500.00.

200.00

774 F * 1886/1894 – D. Luís I + D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobrescrito circulado registado de Inhambane 
(25.01.98) para Klingenthal / Alemanha (24.02.98) com trânsito por Lourenço Marques (27.01.98) 
com selos de 50 reis azul, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF20, 5 selos de 5 reis amarelo, papel 
porcelana denteado 11 ¾, MF29, 25 reis verde, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF33 e 150 reis 
carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF38, totalizando 250 reis, para pagar: 50 reis 
pelo prémio de registo e 100 reis pelo 4.º porte do correio ordinário para cartas remetidas para o 
estrangeiros com o peso até 80g. Sobrescrito com marca de registo de Inhambane (n.º 98 manus-
crito) e marca de registo de trânsito em Lourenço Marques batido a vermelho (n.º 0189). Exemplar 
de luxo, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

750.00

775 F 8 1893 — D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. CE25, 2 ½ reis s/ 40 reis, castanho vermelho, denteado 
12 ½. Exemplar usado sem defeitos significativos, nem reparações, com sobretaxa local tipo 2, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 245,00. Certificado de Peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00
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776 F « 1893 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF26B, 2 ½ reis s/ 40 reis 
castanho vermelho, sobretaxa tipo (3), papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com a sobrecarga tipografada a 
VERMELHO. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 290.00.

60.00

777 F « 1893 — D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF27, 5 reis s/ 40 reis castanho vermelho, denteado 12 
¾, papel porcelana, com sobrecarga tipo 4 com algarismos “5” com 5mm de altura. Quadra, bordo de 
folha, sem reparações, com vinco no denteado, horizontal central, com boa cor e relevo. Muito raro 
em múltiplos. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.520,00.

300.00

778 F « 1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento de 
S. António. MF49a, 300 reis laranja claro, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com a variedade “CE” 
de “CENTENARIO” subidas. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

779 F « 1897 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF50, 50 s/ 300 reis, azul 
s/ laranja, papel porcelana laranja, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como a maioria dos emitidos, 
assinado no verso, sem reparações, com pequeno e leve adelgaçamento na margem direita, fora do quadro 
de impressão, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 620.00.

100.00

780 F 8 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPU-
BLICA e sobretaxa, sobre selos de África. MF131a, 1c s/ 10 reis violeta. Quadra de selos usados, 
anulados a pena, sem defeitos nem reparações, com a SOBRETAXA E SOBRECARGA INVERTI-
DAS. Exemplar raro em múltiplos. Valor de catálogo € 240.00.

80.00

781 F « 1915/20 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA tipo-
grafada localmente a vermelho. MF 177/177a, 400 s/ 50 reis azul claro. Lote composto por duas quadras: 
uma em papel porcelana denteado 11 ¾ e outra em papel pontinhado 12 ¾. Exemplares novos, sem goma 
como emitidos na generalidade, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 818.00.

150.00

782 F * 1920 – 280.º Aniversário da Restauração da Independência de Portugal * Mutilados de Guerra – 
Assistência Social”. Sobrescrito circulado em Quelimane (17.12.20) com selos de 18c, 24c, 30c, 
50c e 1E, MF218/220, 222/223. Exemplar com excesso de porte circulado fora de prazo de utiliza-
ção (01.12.20). Porém conhece-se outro exemplar circulado na mesma data.

125.00

783 F * 1914/1919 – 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros de Guerra Alemães em Moçambique. Sobrescrito 
circulado de Lourenço Marques (07.09.18) para a Alemanha com selos de 2 ½ c s/ 5c vermelho 
MF204 e selo do emposto postal “Taxa de Guerra” de 1c verde MF IP3. Carimbo oval de censura 
batido a vermelho “PROVÍNCIA DE MOÇAMBIQUE / QUARTEL GENERAL / REPARTIÇÃO DE 
INFORMAÇÕES” + carimbo batido a violeta “COMISSION PORTUGAISE DE PRISIONIERS DE 
GUERRE / CROIX ROUGE PORTUGUESE / LISBONNE” e cinta de censura em papel branco com 
legendas a preto “ESCUSO NACIONAL / ABERTO PELA CENSURA / LOURENÇO MARQUES”. 
Sobrescrito remetido pela denominada Sociedade Alemã de Beneficência”.

150.00

784 F * 1922 – Ceres. Novas cores. Sobrescrito circulado registado de Metangula (11.09.30) para Tana-
narive (28.10.30) com trânsito pela Beira (29.09.30) e por Zanzibar (11.10.30) com selos de 30c 
verde-oliva, 40c verde-azul e tira de 3 selos de 80c rosa, ambos em papel liso, denteado 12x11 ½, 
MF241, 242 e 244a, perfazendo o porte de 3$10 para pagar: 1$40 pelo 1.º porte do correio ordiná-
rio para países estrangeiros para cartas com o peso até 20g + 85c pelo segundo porte do correio 
ordinário para um peso até 40g + 80c pelo prémio de registo e 5c de excesso de porte. Etiqueta de 
registo mod. 5, com a localidade “Metangula” manuscrita. MB e R.

50.00

782 783F
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785 F * 1938/39 — Império Colonial Português + Império Colonial Português com sobrecarga “Exposi-
ção Internacional de Nova York 1939-1940”. Sobrescrito circulado registado de Lourenço Marques 
(26.04.40) para Nova York (05.05.40) com selos de 30c MF294, 1E e 10E, MFCA4 e 9 e 5E MF 
CA7a. Exemplar raro sem defeitos nem reparações.

150.00

786 F « 1932 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçue”. MF SCA1, preto s/ azul, 
tipografadas localmente, letras com serifa e com valor a inscrever pelos funcionários dos correios. 
Folha completa com 20 exemplares (2x10) com 16 etiquetas tipo A (um lado não denteado e 4 
etiquetas tipo B (2 lados não denteados), sem goma como emitidas. Variedades: etiquetas n.ºs 4, 
8, 12, 16 e 20 com “ponto subido” depois Frs e com o n.º 1 de M-13 diferente + etiquetas da 1.ª 
coluna com 14 pontos depois de Frs e as da direita com apenas 13 pontos + etiqueta n.º 18 com “1” 
de “M-13” com “ponta curta. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.500.00.

300.00

787 F Q 1932 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçue”. MF SCA1, preto s/ azul, letras 
com serifa, com 13 pontos depois “Frs”, tipo A, em carta remetida de Lourenço Marques (26.03.34) para 
Birmingham com selo de 1$40 para pagar o porte simples do correio ordinário para cartas remetidas 
para o estrangeiro com peso até 20g, e etiqueta sem inscrição do porte da sobretaxa aérea. 

25.00

788 F Q 1933 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçu”. MF SCA2, preto s/ azul, 
letras sem serifa, com 3 bordos denteados e um não denteado, em sobrescrito com o peso de 10g 
circulado no 1.º voo da Imperial Airways e Qantas entre Inglaterra e Austrália, remetido de Tete 
(10.12.34) para Rambang / Índias Holandesas, com trânsito por Broken Hill (13.12.33 – erro de da-
tador), Cairo e Laboeanhadji (07.01.35), com selos Lusíadas de 10c, 80c e 85c, perfazendo 1$75 
para pagar o porte simples do correio ordinário para cartas remetidas para o estrangeiro com peso 
até 20g, e etiqueta com o porte manuscrito a azul de 2F30 e emendado a vermelho para 2F73.

100.00

789 F Q 1933 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçu”. MF SCA2, preto s/ azul, letras 
sem serifa, com 17 pontos depois de “Frs”, com denteado nos quatro bordos, em sobrescrito com o 
peso de 3g, circulado por via aérea de Quelimane (01.03.35) para Atenas (16.03.35), com selos tipo 
Lusíadas de 30c, 45c e 1E, perfazendo 1$75 para pagar o porte simples do correio ordinário para cartas 
remetidas para o estrangeiro com peso até 20g, e etiqueta com o porte manuscrito de 0,49F para pagar 
o 1.º porte para cartas remetidas para a Grécia com o peso até 5g, remetidas via Salisbúria – Tananari-
ve. Tabela publicada no B. O. Moçambique n.º 9 de 27.02.35. Exemplar sem defeitos nem reparações.

30.00
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790 F Q 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçu”. MF SCA3, preto s/ azul, letras 
com serifa, com 23 pontos depois de “Frs”, tipo B, com variante “pequeno arco” no traço esquerdo da 
moldura, em sobrescrito com o peso de 17g circulado por via aérea de Lourenço Marques (31.??.35) 
para Londres, com selos tipo Lusíadas de 15c e 2x80c, perfazendo 1$75 para pagar o porte simples do 
correio ordinário para cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g, e etiqueta com o porte ma-
nuscrito a lápis de 1F56 correspondente ao 4.º porte da sobretaxa aérea para cartas remetidas para a 
Inglaterra com o peso entre 16 e 20g (0,39F por cada fração de 5g), remetidas cia Salisbúria / Blantyre. 

40.00

791 F Q 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçu”. MF SCA3, preto s/ azul, 
com 25 pontos depois de “Frs”, tipo B, em sobrescrito circulado por via aérea de Lourenço Mar-
ques (22.07.35) para Londres, com selos tipo Lusíadas de 15c e 2x80c, perfazendo 1$75 para 
pagar o porte simples do correio ordinário para cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 
20g, e etiqueta sem inscrição manuscrita do porte.

25.00

792 F Q 1936 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Etiquetas fixas de recurso, batida a preto. Sobrescrito cir-
culado de Lourenço Marques (16.05.36) para Atenas (22.05.36) com selos tipo Lusíadas de 15c 
e 2x80c, perfazendo 1$75 para pagar o porte simples do correio ordinário para cartas remetidas 
para o estrangeiro com peso até 20g, e etiqueta fixa com o porte manuscrito a preto de 0,47F para 
pagar o 1.º porte da sobretaxa aérea para cartas remetidas para a Grécia, com o peso até 5g. 
Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações.

75.00

793 F Q 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue”. MF SCA4, MOD M/13 tipografadas 
localmente em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (19.07.37) para Germinston / Transvaal 
(20.07.37) com o porte manuscrito de 1$00 a vermelho, para pagar o 1.º porte da sobretaxa aérea 
para cartas remetidas para a África do Sul e Rodésia com o peso até 14g (Tabela publicada no B. 
O. Moçambique n.º 28 de 14.07.37. Acompanha colado ao sobrescrito o talão de receção de cartas 
entregues no Correio para seguirem por transporte aéreo. B e R.

35.00

794 F Q 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue”. MF SCA4, preto s/ azul, modelo M / 13, ti-
pografada localmente, tipo A, com 11/6 pontos nos espaços para inscrição do porte. Sobrescrito circulado 
de Moçambique (24.06.35) para Londres, com selo tipo Lusíadas de 80c e 1E, MF281 e 283 para pagar: 
1$75 pelo porte simples para cartas remetidas para o estrangeiro com o peso até 20g + 5c de excesso de 
porte e etiqueta com o porte manuscrito a azul de 0,49F para pagar o 1.º porte da sobretaxa aérea para 
cartas remetidas para países da Europa com peso até 5g, pela linha aérea Tananarive-Broken Hill. Tabela 
publicada no B. O. Moçambique n.º 9 de 27/02.35. Exemplar sem defeitos nem reparações.

35.00

795 F Q 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue”. MF SCA4, preto s/ azul esverdeado 
(não catalogado), modelo M / 13, tipografada localmente, tipo B, com 8/7 pontos nos espaços para 
inscrição do porte, Inteiro postal tipo Ceres de 2c, carmim OM29, utilizado como bilhete-postal sim-
ples, circulado de Lourenço Marques (17.06.36) para Birmingham (30.06.36) com par de selos de 
$50 tipo Lusíadas para pagar o porte para bilhetes-postais simples circulados para o estrangeiro e 
etiqueta com o porte manuscrito de 0,42F. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

35.00

796 F Q 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue”. MF SCA4, preto s/ azul, modelo M / 13, tipo-
grafada localmente, tipo A, com 9/6 pontos nos espaços para inscrição do porte, com a variante “1” fino 
em “M/13” (não catalogado, em sobrescrito circulado registado por via aérea de Quelimane (29.10.35) para 
Dar-es-Salaam (07.11.35) e trânsito por Salisbúria (04.11.35), com selos tipo Lusíadas de 5c, 85c (par) e 
2E, MF271, 282 e 285, no total de 3$75 para pagar: 1$75 pelo porte simples para cartas remetidas para o 
estrangeiro com o peso até 20g + 2$00 pelo prémio de registo + etiqueta com o porte manuscrito de 0,21F 
para pagar o 1.º porte da sobretaxa aérea para cartas circuladas via Beira e Salisbúria para África. Exem-
plar raro, sem reparações, com falta de papel no canto superior esquerdo do sobrescrito.

40.00

797 F Q 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue”. MF SCA5a, modelo M-13, preto s/ azul e 
21/20 pontos nos espaços para a inscrição do porte * Inauguração do serviço de hidroaviões da Imperial 
Airways de Durban a Londres via Moçambique. Sobrescrito circulado registado por via aérea de Lourenço 
Marques (10.06.37) para a Inhambane (12.06.37) com selos tipo Lusíadas de 1C, 10c, 15c, 30c, 40c e 
45c, MF270, 272, 273, 275, 276 e 277, perfazendo o porte de 1$41 para pagar: $80 pelo porte simples 
para cartas circuladas internamente com o peso até 20g + $60 pelo prémio de registo + 1c de excesso de 
porte. Inclui ainda etiqueta com o porte manuscrito de 0,40F correspondente ao 2.º porte (0,20F por cada 
fração de 5g) para cartas com o peso até 10g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

798 F Q 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue”. MF SCA5a, modelo M-13, preto s/ azul “SEM 
“:” DEPOIS DE PERÇUE e 21/21 pontos nos espaços para a inscrição do porte  * Inauguração do serviço 
de hidroaviões da Imperial Airways de Durban a Londres via Moçambique. Sobrescrito circulado registado 
por via aérea de Lourenço Marques (10.06.37) para a Beira com selos tipo Lusíadas de 1C, 10c, 15c, 30c, 
40c e 50c, MF270, 272, 273, 275, 276 e 277, perfazendo o porte de 1$41 para pagar: $80 pelo porte sim-
ples para cartas circuladas internamente com o peso até 20g + $60 pelo prémio de registo + 1c de excesso 
de porte. Inclui ainda etiqueta com o porte manuscrito de 0,40F correspondente ao 2.º porte (0,20F por 
cada fração de 5g) para cartas com o peso até 10g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

799 F ««« 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxa recebida / Taxe perçue”. MF SCA7, preto s/ 
azul escuro, tipografadas localmente, letras com serifa e com valor a inscrever pelos funcionários 
dos correios. Folha completa com 20 exemplares (2x10) com 16 etiquetas tipo A (um lado não den-
teado e 4 etiquetas tipo B (2 lados não denteados), sem goma como emitidas. Variedades: etique-
tas n.ºs 6, 15 e 16 com “i” de “avião” mais fino + etiquetas 7, 8, 17 e 18 com “o” de “avion” partido 
+ etiquetas 9, 10, 19 e 20 com “v” de “avion” partido e “a” de “recebida” diferente + etiqueta n.º 10 
com “3” de “M/13 defeituoso + etiquetas n.º 2 e 10 com defeitos na linha horizontal inferior. Exem-
plar com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 1.360.00.

300.00
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800 F Q 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxa recebida / Taxe perçue”. Sobrescrito circulado 
registado por via aérea de Lourenço Marques (26.02.32) para Lisboa (08.03.38) com etiqueta tipo 
B com o porte manuscrito de 8$00. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

25.00

801 F Q 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxa recebida / Taxe perçue”. Sobrescrito circulado 
de Inhambane (31.03.38) para Bombaim (16.04.38) com trânsito por Lourenço Marques (04.04.38) e 
Alexandria (11.04.34) com 2 selos de 2$00 tipo Lusíadas, perfazendo 4$00 para pagar: $80 pelo porte 
ordinário para cartas permutadas dentro da Colónia e 3$20 pelo 1.º porte da sobretaxa do correio aé-
reo para a Índia via Alexandria. Tabela publicada no BO n.º 10 de 09.03.38. Pela Imperial Airways até 
Alexandria e também pela Imperial Airways na sua linha para a Ásia pelo avião Centaurus que escalou 
Alexandria a 11.04.38 e Karachi a 12.04.38. Etiqueta utilizada apenas como informativa da via a seguir. 
Informação datilografada “VIA ALEXANDRIA E KARACHI”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

802 F Q 1926 (27.08) – 1.ª Ligação aérea Lourenço Marques / Inhambane. Fragmento de folha de jornal “O 
Direito” circulado por via aérea de Lourenço Marques (27.08.1929) para Inhambane, com o porte 
pago por “AVENÇA” (marca batida a vermelho). Marca comemorativa da 2.ª ligação aérea batida a 
preto “VIA AÉREA / AVIÃO / CORREIOS DE MOÇAMBIQUE”. Exemplar raro.

300.00

803 F Q 1934 – 1.º Voo Tete / Tananarive pelo Aero Clube do Katanga na linha Broken Hill, Tete, Moçambique, 
Majunga e Tananarive. Sobrescrito circulado de Tete (01.08.34) para Tananarive (04.08.34), com selos 
tipo Lusíadas de 85c e par de 2E, MF282 e 285. A tabela de portes aprovada pela Ordem de Serviço n.º 
148/40 de 2 de agosto de 1934 dos Correios de Moçambique estabelecia o porte de 0,62F para cartas 
remetidas pela linha aérea de Tananarive a Broken Hill, porém a carta foi franquiada com o valor em 
moeda local equivalente a cerca de 8$00 o franco. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00
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804 F Q 1934 – 1.º Voo Broken Hill / Tete / Tananarive pelo Aero Clube do Katanga. Sobrescrito remetido de Bula-
wayo / Rodésia (01.08.34) para Tete (02.08.34) com selo de 10d. Ligação de Bulawayo a Broken Hill pela 
Imperial Airways e de Broken Hill a Tete pelo serviço francês do Aero Clube do Katanga. Primeiro voo da 
Rodésia do Sul para Tete usando a linha francesa. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

805 F Q 1934 – 1.º Voo Broken Hill / Moçambique / Tananarive pelo Aero Clube do Katanga. Sobrescrito 
remetido de Nairobi / Quénia (30.07.34) para a Beira (??.08.34), com trânsito por Moçambique 
(03.08.34) com selos de 5c, 30c e 1s. Ligação de Nairobi a Broken Hill pela Imperial Airways e de 
Broken Hill a Moçambique pelo serviço francês do Aero Clube do Katanga. Primeiro voo do Quénia 
para Moçambique usando a linha francesa. Exemplar sem defeitos nem reparações.

45.00

806 F Q 1934 – 1.º Voo Broken Hill / Moçambique / Tananarive pelo Aero Clube do Katanga. Bilhete postal reme-
tido de Londres / Inglaterra (11.07.34) para Moçambique (03.08.34) com selo de 6p. Ligação de Londres 
a Cape Town pelo voo AS176 que saiu de Londres a 11.07.34 e chegou a Cape Town a 20.07 e pelo voo 
AN178 da linha Cape Town (31.07.34) a Broken Hill (01.08.34) e pelo 1.º coo do serviço aéreo francês 
do Aero Clube do Katanga de Broken Hill (01.08.34) a Moçambique (03.08.34). Exemplar devolvido ao 
remetente, sem defeitos nem reparações. Para Moçambique foram transportadas 197 cartas.

50.00

807 F Q 1934 (26.11.34) – 1.º Voo Moçambique para a Austrália via Broken Hill ao Cairo com ligação ao primei-
ro voo Londres-Brisbane (Austrália) pela Imperial Airways e Qantas. Sobrescrito circulado registado, 
com o peso de 5g de Tete (26.11.34) para Billiari / Austrália (24.12.34) pela French Feeder Service até 
Broken Hill e pela Imperial Airways até ao Cairo. De Alexandria (11.12.34) a Karachi (13.12.34) pelo 
avião; de Karachi (13.12.34) para Darwin (18.12.34) pelo avião Athena e de Darwin (19.12.34) para 
Brisbane (21.12.34) pelo Hippomenes. No verso marcas de dia e de trânsito de Darwin (19.12.34), 
Brisbane (21.12.34) e de P.O. 1 West (23.12.34). Franqueado com selos tipo Lusíadas de 5c, 30c e 
4x85c, MF271, 275 e 282. Exemplar muito bem conservado, sem defeitos nem reparações.

100.00

808 F Q 1937 – Lisboa / Beira pela Lufthansa e Imperial Airways. Sobrescrito circulado de Lisboa (23/10/37) para 
a Beira (31.10.37) com selos tipo Lusíadas de 2$00 e Gil Vicente de 1$00, perfazendo o porte de 3$00. 
Este exemplar seguiu pela linha inaugurada a 10/10/37 ligando Lisboa a Marselha por Salamanca pela 
Lufthansa e de Marselha para Moçambique pela Imperial Airways com escalas em Brindisi, Atenas, Cairo, 
Khartoum, Kisumu, Beira e Lourenço Marques. Por esta via os portes foram reduzidos de 5$75 para 3$00 
($80 pelo porte simples do correio ordinário para as colónias para cartas com peso até 20g e 2$20 pelo 
1.º porte da sobretaxa aérea para cartas com o peso até 5g) e o tempo de duração da ligação de 12 para 
8 dias. Data mais antiga conhecida, do 3.º voo deste percurso. Exemplar sem defeitos nem reparações.

75.00

809 F Q 1933 - Lusíadas. Sobrescrito com tira vertical de 4 selos de 85c, MF282 e par vertical de 45c, MF277, 
MF CA6, circulado registado por via aérea de Lourenço Marques (29.01.45) para Braga, com trânsito 
por Lisboa (11.03.45) via Cairo, pela Imperial Airways pela Horseshoe Route ligando Durban a Calcutá 
com trânsito por Moçambique (31.01.45) e Cairo (03.02.45) no voo 1E474 (avião Coorong) onde foi 
censurado com cinta tipo II amarrada com carimbo de censura tipo 3 do censor n.º 5 afeto à “Despatch 
Section” e tipo 5 batido a violeta do censor 55. Do Cairo para Whitechurch pela linha Land Plane Ser-
vice da Imperial Airways onde foi censurado pelos ingleses. . E de Withchuch para Lisboa pela Land 
Plane Servives (Dakota) pelo voo 21W80 pelo Dakota com a matrícula G-AGIP. 

40.00

810 F Q 1938 – Correio aéreo * Império Colonial Português. Sobrescrito com 6 selos de 3$00, MF CA6, circula-
do por via aérea de Quelimane (16.06.44) para os EUA via Cairo, pela Imperial Airways pela Horseshoe 
Route ligando Durban a Calcutá com trânsito por Moçambique (18.06.44) e Cairo (22.06.44) onde foi 
censurado com cinta tipo II amarrada com carimbo de censura tipo 3 do censor n.º 5 afeto à “Despatch 
Section”. Do Cairo para Inglaterra pela linha Land Plane Service da Imperial Airways. E de Londres 
para Nova York pela linha FAM18 da PAA. Exemplar sem defeitos nem reparações

30.00

811 F IC 1885 – D. Luís I. OM1, 10 reis azul sobre cartolina camurça, circulado de Moçambique (04.12.96) para a Ho-
landa, com trânsito por Aden (18.12.96), com selo adicional de 20 reis, tipo D. Carlos I Diogo Neto, denteado 
11 ¾, papel porcelana, MF32. Exemplar sem reparações, com dobra vertical ao centro do bilhete-postal. R.

80.00

812 F IC 1885 – D. Luís I. OM1, 10 reis azul sobre papel camurça, circulado registado de Lourenço Marques 
(22.01.97) para Lisboa, com selo adicional de 50 reis s/ 300 reis, tipo D. Carlos I Diogo Neto, com 
sobretaxa, papel porcelana, denteado 11 ¾, da emissão de Lourenço Marques, MF31. 

50.00
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813 F 8 Inhambane. 1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTE-
NARIO DE S. ANTONIO”. MF7, 100 reis castanho amarelo, denteado 12 ¾, papel porcelana. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com sobrecarga autêntica. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 315,00.

55.00

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

40.00

815 F 8 Inhambane. 1895 – Selos de D. Carlos I de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE S. 
ANTONIO”. MF13, 100 reis castanho s/ castanho amarelo, denteado 11 ¾, papel porcelana. Exem-
plar usado, assinado no verso, sem reparações, com um adelgaçamento e pequenas falhas no 
papel porcelana, com boa cor, com sobrecarga autêntica. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 410,00.

60.00

816 F « Inhambane. 1903 – D. Carlos I Mouchon. Lote com 4 selos de 25 reis, 75 reis, 115 reis e 130 reis, MF20, 
23, 25 e 26. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga “SPECI-
MEN”, oblíqua a preto, provavelmente aposta nas coleções enviadas pela UPU para a Mauritânia.

30.00

817 F * Inhambane. 1903 — D. Carlos I Mouchon. Sobrescrito circulado registado de Inhambane para 
Ulm (08.04.14), com trânsito por Lourenço Marques (12.03.14), com selos de 500 e 700 reis MF 
29/30. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

100.00

818 F «« Inhambane. 1903 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. 
MF37, 25 reis carmim rosa, denteado 11 ¾, papel liso / pontinhado leve. Par horizontal, bordo de 
folha, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações com a SOBRECARGA 
INVERTIDA. Erro não catalogado.

20.00

819 F «« Inhambane. 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobre-
taxa e sobrecarga sobre selos de Macau.  MF57a, 1c s/ 2 avos, violeta. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a sobretaxa INVERTIDA. 
Valor de catálogo € 100.00.

30.00
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820 F «« Inhambane. 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobretaxa 
e sobrecarga sobre selos de Timor.  MF63a, ¼ c s/ ½ avo, verde azul. Exemplar novo, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com a sobretaxa INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

821 F * Inhambane. 1914 — Ceres. Sobrescrito circulado registado de Inhambane (25.01.24) para Trieste 
/ Itália (21.02.24), com trânsito por Lourenço Marques (29.01.24) com selos de 7 ½ c, 8c, 10c, 15c, 
20c, 30c, 40c, 50c e 1E, todos em papel porcelana, denteado 15x14, MF78/86. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. MB e R.

60.00

822 F ««/« Inhambane. 1917 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada local-
mente. MF 89/101. Série completa em estado de novo, com misto de selos com goma original e 
charneira e sem goma. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 165,00.

35.00

823 F 8 Lourenço Marques. 1898/1901 – D. Carlos I, Mouchon. MF41a, 100 reis azul s/ azul, papel liso 
/ levemente pontinhado, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações. Raro 
neste denteado. Valor de catálogo € 75.00.

20.00

824 F * Lourenço Marques. 1898/1903 – D. Carlos i Mouchon + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga PRO-
VISORIO. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (12.12.04) para Aarau / Suíça (04.01.04), via 
Pretória e Cape Town, com 3 selos de 10 reis verde-amarelo, MF55 na frente e tira de 3 selos de 15 reis 
castanho, MF90 (no verso), anulados com lápis azul, perfazendo o porte de 75 reis, insuficiente para 
pagar uma carta com o peso de 21g (manuscrito a azul no canto superior esquerdo 2/21 indicativa do 
peso e do número de portes), no valor de 130 reis, insuficiente portanto em 55 reis, correspondendo a 
25ct pelo dobro do porte em falta, pago por 1 selo de 5ct e dois de 20ct, Yv TT30 e TT32. B e R.

250.00

825 F ««« Lourenço Marques. 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, 
com sobretaxa e sobrecarga sobre selos de Macau.  MF107a, 10c s/ 16 avos, castanho amarelo. 
Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com ligeiros defeitos na goma, 
com a sobretaxa INVERTIDA. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

826 F * Companhia de Moçambique. 1895/1902 — Elefantes. Sobrescrito circulado registado da Beira 
(10.09.02) para a Alemanha (12.10.02) com trânsito por Londres (11.10.02) com selos de 15 reis, 20 
reis e 80 reis, Mf14, 15 e 19, perfazendo o porte de 115 reis, para pagar: 65 reis pelo porte simples para 
cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g + 50 reis pelo prémio de registo. MB.

35.00

827 F « Companhia de Moçambique. 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. 
Tipo Elefantes com sobrecarga “1498 / Centenário da Índia / 1898”. MF 29/41. Série completa em diver-
sos denteados e papeis. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações.
 

50.00

828 F * Companhia de Moçambique. 1924 — Selos fixos de recurso. Sobrescrito circulado registado da Beira 
(23.11.24) para a Grécia (21.12.24) com trânsito por Londres (15.12.24) com selo fixo batido a verme-
lho “CORREIO / PAGO”, com o porte manuscrito a vermelho de 2$00, para pagar o porte simples para 
cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g + 40c pelo prémio de registo. Exemplar sem 
reparações com abertura irregular no bordo esquerdo do sobrescrito ao abrirem-no. B e MR.

100.00

829 F PRV Companhia de Moçambique. 1937 — Motivos locais. Desenhos não aprovados. ARTWORK. 
Prova de cor para a taxa de 1.75E em vermelho e preto com desenho de elefante pintado à mão e 
a óleo de autoria de J. Webb em “passe-partout” de cartão com impressão em relevo da insígnia da 
Waterlow & Sons. Único exemplar possível, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

900.00

830 F ««« Companhia de Moçambique. 1937 – Motivos locais. MF175, 15c carmim e preto, papel liso, 
denteado 12 ¾ de linha. Exemplar novo, com goma original sem charneira, bordo de folha, sem 
defeitos nem reparações com IMPRESSÃO RETRO-VERSO DA MOLDURA. B e R.

20.00

831 F Q Companhia de Moçambique * Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçue”. MF 
SCA1, preto s/ azul, tipografadas localmente, modelo M/6B, em sobrescrito circulado da Beira (17.09.34) 
para Dartford Kent / Inglaterra (27.09.34) e reexpedida para Margate, com selos de 80c e  85c, MF159 
e 166, perfazendo 1$65 para pagar o porte simples de cartas remetidas para o estrangeiro com peso 
até 20g (Tabela aprovada pelo Decreto 23.455 de 12.01.34) e etiqueta com o porte manuscrito de 1F39 
correspondente ao 1.º porte da sobretaxa de correio aéreo para cartas remetida para Inglaterra, via Beira 
– Salisbury, com o peso até 20g (Tabela aprovada pela Ordem de Serviço 223/28 de 29.09.32). Etiqueta 
com “PONTINHADO / 13 PONTOS” no espaço destinado à inscrição do porte (Existem etiquetas com 
“traço contínuo” em vez de “pontinhado”. Variedades não diferenciadas no Catálogo Mundifil.

65.00

827

828
829
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832 F Q Companhia de Moçambique * Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçue”. MF 
SCA1A, preto s/ azul, tipografadas localmente, com M/6B com emenda manuscrita a vermelho do “6B” 
por “13” em sobrescrito circulado da Beira (06.11.33) para Detroit / EUA, com selos de 40c e 1E, MF157 
e 160, perfazendo 1$40 para pagar o porte simples de cartas remetidas para o estrangeiro com peso 
até 20g e etiqueta com o porte manuscrito de 2F11 correspondente ao 1.º porte da sobretaxa de correio 
aéreo para cartas remetida para os EUA, via Beira – Salisbury, com o peso até 20g (Tabela aprovada 
pela Portaria 1.713 de 16.07.32). Etiqueta com “PONTINHADO / 12 PONTOS” no espaço destinado 
à inscrição do porte (Existem etiquetas com “traço continuo” em vez de “pontinhado”. Variedades não 
diferenciadas no Catálogo Mundifil. Barras de interrupção do serviço aéreo a vermelho de Londres

65.00

833 F Q Companhia de Moçambique * Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçue”. MF 
SCA1, preto s/ azul, tipografadas localmente, modelo M/6B, em sobrescrito circulado da Beira (17.12.34) 
para Inglaterra, com dois selos de 45c e um selo de 85c, MF164 e 166, perfazendo 1$75 para pagar o porte 
simples de cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g e etiqueta com o porte manuscrito de 
1F05 correspondente ao 1.º porte da sobretaxa de correio aéreo para cartas remetida para Inglaterra, via 
Beira – Salisbury, com o peso até 15g (Tabela aprovada pela Ordem de Serviço n.º 143/38 de 18.07.34). 
Etiqueta com “TRAÇO CONTÍNUO” no espaço destinado à inscrição do porte (Existem etiquetas com “pon-
tinhado” em vez de “traço contínuo”. Variedades não diferenciadas no Catálogo Mundifil.

50.00

834 F Q Companhia de Moçambique * Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçue”. 
MF SCA1A, preto s/ azul, tipografadas localmente, com M/6B com emenda manuscrita a vermelho 
do “6B” por “13” em sobrescrito circulado da Beira (18.01.33) para Newark / EUA, com par de selo 
de 70c, MF165, perfazendo 1$40 para pagar o porte simples de cartas remetidas para o estran-
geiro com peso até 20g e etiqueta com o porte manuscrito de 2F11 correspondente ao 1.º porte da 
sobretaxa de correio aéreo para cartas remetida para os EUA, via Beira – Salisbury, com o peso 
até 20g (Tabela aprovada pela Portaria 1.713 de 16.07.32). Etiqueta com “TRAÇO CONTÍNUO” 
no espaço destinado à inscrição do porte (Existem etiquetas com “pontinhado” em vez de “traço 
contínuo”. Variedades não diferenciadas no Catálogo Mundifil.

50.00

835 F Q Companhia de Moçambique. 1935 – 1.º Voo Beira – Umtali pela RANA. Inteiro postal da Companhia 
de Moçambique de Motivos locais de 48c utilizado como bilhete-postal simples, circulado da Beira 
com selos da Inauguração do Correio Aéreo de 3x30c e 5c, MF CA 1 e 5, perfazendo o porte de 95c. 
Etiqueta M/6B cortada ao meio apenas para indicar a circulação do objeto postal por via aérea.

25.00

836 F «« Companhia do Niassa. 1918 – D. Carlos I (Girafa e Camelo), com sobretaxa tipografada local-
mente. MF65, ½ c s/ 5 reis, lilás malva e cercadura a preto, papel levemente pontinhado, denteado 
14 de linha. Exemplar novo com pequena charneira, sem defeitos nem reparações e com boa cor. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 330.00.

70.00

837 F «« Companhia do Niassa. 1918 – D. Carlos I (Girafa e Camelo), com sobretaxa tipografada local-
mente. MF64, ¼ c s/ 2 ½ reis, castanho vermelho e cercadura a preto, papel levemente pontinha-
do, denteado 15 de linha. Exemplar novo com pequena charneira, sem defeitos nem reparações e 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 330.00.

70.00

838 F « Quelimane. 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobretaxa 
e sobrecarga sobre selos de Macau.  MF15a, 10c s/ 16 avos, castanho amarelo. Exemplar novo, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com a sobretaxa INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

30.00
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839 F «« Zambézia. 1905 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF54 + MF54c, 50 s/ 65 reis azul escuro, 
denteado 11 ¾. Lote composto por dois exemplares novos, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, um deles com a sobretaxa tipo I e outro com a sobretaxa 
tipo II (muito rara). Valor de catálogo € 213.00.

50.00

840 F « Zambézia. 1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1905, com sobretaxa da Casa da Moeda e 
sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a vermelho. MF81, 50 s/ 65 reis azul escuro (So-
bretaxa I), papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, com anotação 
a lápis no verso, sem reparações, com dois pontos de óxido, com boa cor. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.900.00.

500.00

841 F 8 Zambézia. Marcas nominativas do correio fluvial. 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF15, 5 reis 
laranja, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal com marca nominativa batida 
a violeta “MOPEA” e data manuscrita “5 julho / 1912”, usada no correio fluvial através dos barcos 
da Zambézia Navigation Company, no Rio Zambeze. MB e MR.

100.00

842 F PI Zambézia. 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Postal ilustrado de Mopea * Fabrica de assucar – 
Sugar Factory, circulado do Chinde (27.04.09) para St. Gallen / Suíça com selos de 10 reis verde 
amarelo, MF16 e 20 reis, violeta, MF18. MB.

40.00

843 F « Zambézia. 1917 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente a 
vermelho. MF 90/102. Série completa. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 170.00.

35.00

844 F «« Cabo Delgado * Companhia do Niassa. Não emitidos oficialmente. Série completa em pares com 
as taxas de 10 reis laranja, 20 reis violeta e 50 reis verde amarelo, não denteados, em papel liso, 
fino. Exemplares novos, com goma original e leve sinal de charneira, sem defeitos nem repara-
ções. Estes selos não perfurados supõe-se não terem sido enviados para a Companhia do Niassa, 
tendo sido comercializados em Londres. MB e R.

40.00

845 F ««« Cabo Delgado * Companhia do Niassa. Não emitidos oficialmente. Bloco com 8 selos (2x4) de 20 reis 
violeta, não denteados em papel liso fino, canto inferior direito de folha. Exemplares novos, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Estes selos não perfurados supõe-se não terem 
sido enviados para a Companhia do Niassa, tendo sido comercializados em Londres. MB e R.

40.00

846 F «««/«« Cabo Delgado * Companhia do Niassa. Não emitidos oficialmente. Série completa com as taxas 
de 10 reis laranja, 20 reis violeta e 50 reis verde amarelo, denteados, em papel liso, fino. Exemplares 
novos, com goma original e leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações + tira com 4 selos 
de 20 reis com goma original sem charneira, com exceção do último selo com charneira. MB e R.

40.00

847 F «« Cabo Delgado * Companhia do Niassa. Não emitidos oficialmente. Selos com sobretaxa e sobre-
carga PROVISORIO. Lote com 3 selos de 5 reis s/ 10 reis laranja, 75 reis s/ 20 reis violeta e 100 
reis s/ 50 reis verde amarelo, não denteados, papel liso fino. Exemplares novos com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações. Estes selos foram sobretaxados em Londres sobre os 
selos não emitidos oficialmente, feitos abusivamente para especulação filatélica. 

25.00

848 F ««« Cabo Delgado * Companhia do Niassa. Não emitidos oficialmente. Selos com sobretaxa e sobrecar-
ga PROVISORIO. Lote com 3 selos de 5 reis s/ 10 reis laranja, 75 reis s/ 20 reis violeta e 100 reis s/ 50 
reis verde amarelo, não denteados, papel liso fino. Exemplares em pares horizontais, com selos novos, 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações. Estes selos foram sobretaxados em Londres 
sobre os selos não emitidos oficialmente, feitos abusivamente para especulação filatélica. 

50.00
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849 F «« Cabo Delgado * Companhia do Niassa. Não emitidos oficialmente. Selos com sobretaxa e so-
brecarga PROVISORIO”. Lote composto por par horizontal de 5 reis s/ 10 reis laranja + 4 selos de 
75 reis s/ 20 reis violeta, 100 reis s/ 50 reis verde-amarelo, 125 reis s/ 50 reis verde-amarelo e 10 
MIL REIS s/ 10 reis laranja. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações. Estes selos foram sobretaxados em Londres sobre os selos não emitidos oficialmente, 
feitos abusivamente para especulação filatélica.

40.00

850 F ««« Cabo Delgado * Companhia do Niassa. Não emitidos oficialmente. Tira horizontal com 5 selos 
com sobretaxa e sobrecarga “PROVISORIO” de 125 reis s/ 50 reis verde amarelo, papel liso fino. 
Exemplares novos, goma original e sem charneira, sem defeitos nem reparações. Estes selos 
foram sobretaxados em Londres sobre os selos não emitidos oficialmente, feitos abusivamente 
para especulação filatélica. 

30.00

S. TOMÉ E PRÍNCIPE

851 F 8 1889/91 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF25, 5 reis s/ 20 reis rosa, denteado 13 ½, papel 
porcelana. Par horizontal de selos usados, sem defeitos nem reparações, com variedade “CNICO” 
em vez de “CINCO” no segundo selo.

40.00

852 F 8 1889/91 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF25, 5 reis s/ 20 reis 
rosa, denteado 13 ½, papel porcelana. Exemplar sem reparações, com pequeno defeito no papel 
porcelana, normal nestes selos, com boa cor e relevo, com a variedade “5 INVERTIDO”, tido como 
clandestino. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00

853 F « 1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa local aposta manualmente. MF26, 50 reis s/ 40 reis 
castanho vermelho, denteado 13 ½, papel porcelana. Exemplar novo, sem goma como emitido, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 550.00.

125.00

854 F « 1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa local, aposta manualmente. MF27, 2 ½ s/ 5 reis preto, 
papel porcelana, denteado 13 ½, tipo I. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeito nem 
reparações, com boa cor e relevo e com DUPLA SOBRETAXA, uma a preto e outra a verde, tidas 
como clandestina. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

855 F «/8 1892 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF27, 2 ½ reis s/ 5 reis preto, 
papel porcelana, denteado 13 ½, sobretaxa tipo (1) a verde. Lote composto por dois selos: um em 
estado de novo com goma não original e outro em estado de usado. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

856 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF27e, 2 ½ reis s/ 5 reis preto, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (2) a verde. Exemplar usado, sem reparações, com grande 
transparência no verso, com boa cor e relevo. Exemplar de grande raridade. Valor de catálogo € 350.00.

60.00
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857 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF28, 2 ½ s/ 10 reis verde, 
papel porcelana, denteado 13 ½, sobretaxa tipo (1) a preto. Par horizontal, usado, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 220.00.

45.00

858 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF28b, 2 ½ s/ 10 reis verde, 
papel porcelana, denteado 13 ½, com sobretaxa a preto do tipo 2. Exemplar sem reparações, com 
falhas no papel porcelana como acontece muitas vezes nestes selos, com boa cor e relevo. Certi-
ficado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

859 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF29, 2 ½ reis s/ 20 reis rosa, 
papel porcelana, denteado 13 ½, com sobretaxa tipo (1) a preto. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

860 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa tipografada localmente. MF29c, 2 ½ s/ 20 reis rosa, 
papel porcelana, denteado 13 ½, com sobretaxa a preto do tipo 2. Exemplar sem reparações, com 
falhas no papel porcelana como acontece muitas vezes nestes selos, com boa cor e relevo. Certi-
ficado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 220.00.

45.00

861 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente. Par vertical de 2 ½ reis s/ 25 
reis violeta, papel porcelana, denteado 13 ½, com sobretaxa tipo (1) a verde. Exemplares usados, 
sem defeitos nem reparações, considerados como não tivessem curso oficial.

60.00

862 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente. Selo de 2 ½ reis s/ 25 reis 
violeta, papel porcelana, denteado 13 ½, com sobretaxa tipo (2) a verde. Selo usado, sem defeitos 
nem reparações, considerados como não tivessem curso oficial.

30.00

863 F ««/« 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 30/42. Série completa com selos novos, sem goma, 
com exceção selos de 100 e 300 reis com goma e charneira, sem reparações e com ligeiros pontos 
de óxido nos selos de 100 e 300 reis, com sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua a preto. Selos origi-
nais distribuídos com as reimpressões de 1905.

250.00

864 F « 1899 – D. Carlos I * Jornaes, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF58, 2 ½ reis, castanho, papel 
liso, denteado 11 ¾ x 12. Exemplar novo, sem goma, como emitido, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

865 F « 1902/03 – Tipo Coroa, com sobretaxa + D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. Lote com 3 
selos novos, sem goma: MF59, 115 s/ 50 reis verde + MF87, 15 reis verde + MF88, 25 reis carmim. 
Todos com sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua a preto, provavelmente aposta nas coleções envia-
das pela UPU para a Mauritânia.

30.00

866 F IC 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Bilhetes-cartas. OM7, 
50 reis castanho, dobra e perfuração A. Circulado de S. Tomé (06.10.14) para Praga, com selos tipo 
D. Manuel II com sobrecarga REPUBLICA de 75 reis, MF117, selos tipo 4.º Centenário da Descoberta 
do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa sobre selos de África e 
Timor de 1c s/ 10 reis MF177 e 7 ½ c s/ 12 avos, MF196 e selos de ¼ c e 1c tipo Ceres, MF199 e 201.

50.00

867 F « 1913 – Coroa, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente a preto. MF128A, 400 s/ 10 reis 
amarelo, tipo I, papel liso, denteado 11 ¾ x 12. Exemplar novo, sem goma, com um corte num canto repara-
do com goma, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

868 F «« 1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA zincogravada localmente. 
MF156, 130 s/ 5 reis preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e 
charneira, sem reparações, com defeitos no papel porcelana, normais nestes selos, com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 410,00.

80.00

869 F « 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga “REPUBLICA”, zincogravada localmente a 
preto. MF162, 130 s/ 100 reis, castanho s/ amarelo, tipo I, papel porcelana, denteado 11 ¾ x 12. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e em excelente condição. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 800.00.

250.00

870 F «« 1913 – D. Carlos I. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA zincogravada localmente. MF162, 130 
s/ 100 reis castanho s/ amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾, com sobrecarga tipo II. Exemplar 
novo, sem goma. Exemplar bem centrado, com anotações a lápis no verso, com a cor do papel um pou-
co alterada e com falhas na fina camada de gesso do papel porcelana, algumas das quais deram origem 
a falhas na sobretaxa. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 800,00.

150.00

871 F « 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903 com sobrecarga REPUBLICA, tipografada lo-
calmente a preto. MF166, 15 reis castanho. Par horizontal novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações e boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

30.00

872 F « 1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF262, 10c s/ 115 reis s/ 200 reis azul, dentea-
do 11 ¾, papel porcelana. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, com ligeiras 
manchas normais nestes selos por terem sido lavados antes de sobretaxados, com a SOBRETA-
XA INVERTIDA. Erro NÃO CATALOGADO. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

30.00

873 F ««« 1948 — Frutos de S. Tomé e Príncipe. MF337/346. Série completa em pares horizontais. Exem-
plares novos, com goma original, sem sinal de charneira e boa cor. Valor de catálogo € 680,00.

140.00
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874 F ««« 1939 – Correio aéreo. Império Colonial Português. Legenda S. Tomé e Príncipe, com sobrecarga 
a preto “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE NOVA YORK 1939 – 1940”. MF16a, 5E castanho 
vermelho. Quadra com goma original sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Exemplar raro em múltiplos e de luxo. Valor de catálogo € 900.00.

400.00

875 F PI 1910/19 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA tipografada na Casa da Moeda + Imposto Postal * 
Selos fiscais, com sobrecarga “TAXA DE GUERRA. Postal ilustrado circulado de S. Tomé (15.04.19) para 
Lisboa (08.05.19) com selo de 10 reis verde, MF113 para pagar o porte de bilhetes-postais remetidos para 
Portugal + selo de 1c do imposto postal IP1 da emissão geral para as Colónias de África, papel pontinhado, 
denteado 15x14, obrigatório durante o ano de 1919. Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações.

100.00

876 F « 1946 – Imposto Postal. “ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa, sobre selos fis-
cais da Contribuição Industrial. MF IP7, 1$00 s/ 5$00 carmim, sobrecarga tipo I, denteado 15x14. 
Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

877 F « 1946 – Imposto Postal. “ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa, sobre selos fiscais do 
Imposto do Selo. MF IP8g, 1$00 s/ 6$00 verde, sobrecarga tipo II, com “e” em vez de “ê”, denteado 12x11 
½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

878 F « 1946 – Imposto Postal. “ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa, sobre selos fiscais 
do Imposto do Selo. MF IP11, 1$50 s/ 7$00 verde, sobrecarga tipo I, denteado 12x11 ½. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

TIMOR

879 F « 1886 – NÃO EMITIDOS. Tipo Coroa de Moçambique com sobrecarga TIMOR, tipografada na Casa 
da Moeda. Exemplar de 10 reis verde, papel liso médio, denteado 12 ¾, sem goma, sem defeitos 
nem reparações. Há quem admita que estes selos de Moçambique são ensaios da sobretaxa.

50.00

880 F «« 1886 – NÃO EMITIDOS. Tipo Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga “TIMOR”, tipografada na 
Casa da Moeda a preto. Selo de 25 reis carmim rosa, denteado 13 ½, papel liso médio. Exemplar 
com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECAR-
GA INVERTIDA e com a letra “R” descida. Tidos como saídos ilegalmente da Casa da Moeda. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

881 F « 1886 – Tipo Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga “TIMOR”, tipografada na Casa da Moeda a 
preto. MF5, 40 reis amarelo, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

30.00

882 F 8 1886 – Tipo Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga “TIMOR”, tipografada na Casa da Moeda 
a preto. Lote com dois selos obliterados com carimbo circular encimado de coroa real, batidos a 
preto e azul escuro “CORREIO DE TIMOR / DILLY”: 80 reis cinzento, MF7 e 100 reis lilás claro, 
MF8, ambos em papel liso médio e denteado 12 ¾.

20.00
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883 F « 1888 – D. Luís I, fita direita. MF 11/20. Série completa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares 
novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 248,50.

45.00

884 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Macau, com sobretaxa. MF21/23, 2 ½ reis s/ 20 reis rosa + 2 
½ s/ 40 reis castanho e 2 ½ s/ 80 reis cinzento, em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares 
usados, sem defeitos nem reparações com a sobrecarga “TIMOR” invertida, tidos como feitos 
propositada e clandestinamente.

25.00

885 F « 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 25/37. Série completa em denteado 11 ¾, papel liso (2 
½ reis) e papel porcelana os restantes. Exemplares novos sem goma, como emitidos, sem defeitos 
nem reparações e boa cor. Valor de catálogo € 204.30.

40.00

886 F PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 50/57. Série completa 
em quadras de provas de cor, nas cores aprovadas, sem goma, com furos de segurança, oriundas 
do arquivo da casa impressora Waterlow & Sons, Ltd.

75.00

887 F « 1902 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF 76/84. Série completa com selos novos, sem 
goma em denteado 12 ¾. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor 
de catálogo € 924,00.

180.00

888 F «« 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. MF85a, 5 avos s/ 5 reis amarelo, denteado 11 
¾, papel porcelana. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 60,00.

15.00

889 F « 1913 – D. Carlos I. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA, tipo II, tipografada localmente. 
MF147, 15 avos s/ 10 reis violeta vermelho, novo, sem goma como emitido. Exemplar sem re-
parações, com leve dobra num canto, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não 
catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

30.00

890 F « 1913 – D. Carlos I. Selos de 1902 com sobrecarga REPUBLICA, tipo II, tipografada localmente 
a vermelho. MF148b, 15 avos s/ 300 reis azul s/ laranja, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exem-
plar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações com a variedade REUBPLICA. 
Exemplar n.º 12 da folha de 20 selos. Valor de catálogo € 55.00.

20.00

891 F 8 Carimbos circulares datados. 1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, tipo III, 
tipografada localmente. Lote de dois de 47 avos azul s/ rosa e lilás s/ lilás, MF 158/159, ambos com 
carimbo batido a preto do “COR.º - REMEXIO / TIMOR”.

20.00

892 F PRV 1914 – Ceres. Lote com 3 provas de cor de desenho não aprovado, não denteadas, em papel ponti-
nhado: uma de 5 avos em verde escuro, outra de 5 avos em tijolo e outra de 15 avos em castanho. MR

50.00
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893 F PRV 1914 – Ceres. Lote com 10 provas de cor (cores aprovadas) em papel liso e porcelana colorido, 
não denteadas, com margens de luxo, dos valores de ½ avo, 2 avos, 3 avos, 4 avos, 6 avos, 20 
avos, 40 avos, 58 avos, 76 avos e 3 patacas. 

40.00

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

150.00

895 F PRV 1935 – Padrões. MF208, 2 avos. Prova de cor em azul escuro, não aprovada para este valor, não 
denteada, em papel esmalte espesso, com margens de luxo, sem defeitos nem reparações.

15.00

896 F ««« 1938 – Império Colonial Português. MF 221/226. Lote com 6 quadras dos valores de 40 avos, 50 
avos, 1P, 2P, 3P e 5P, em estado de novo, com goma original, sem sinal de charneira e com boa 
cor, sem defeitos nem reparações. Valores fecho de série. Valor de catálogo € 1.566,00.

300.00

897 F ««« 1946 – Império Colonial Português de Moçambique, com sobretaxa. MF 244/249. Série completa nova, 
com goma original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 93.00.

25.00

898 F ««« 1947 – Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÂO”. MF 250/260. Série completa 
em QUADRAS em estado de novo, com goma original, sem sinal de charneira, em bordos de 
folha (com exceção do selo de 20 avos), sem defeitos nem reparações. Exemplar muito raro, com 
qualidade de luxo. Valor de catálogo € 2.560.00.

650.00

899 F ««« 1948 – Indígenas (1.º grupo). MF268, 3P violeta e sépia. Exemplar novo, com goma original, sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com IMPRESSÃO RETRO-VERSO da cor sépia. MB e MR.

40.00

900 F ««« 1949 – 75.º Aniversário da União Postal Universal. MF270, 16 avos. Par horizontal de selos novos, 
com goma original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 120.00.

25.00

901 F PRV 1956 — Carta Geográfica de Timor. Mf301, 1P. Folha completa com 10 provas de cor, com fundo 
em rosa, denteadas, com goma e denteadas, com bandas em branco, similares às provas, tam-
bém denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

100.00
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902 F PRV 1956 — Carta Geográfica de Timor. Mf301, 1P. Folha completa com 10 provas de cor, com fundo 
em verde claro, denteadas, com goma e denteadas, com bandas em branco, similares às provas, 
também denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

100.00

903 F PRV 1967 – Uniformes do Exército. MF 340/347. Série completa de provas de cor de fundo em amarelo. 
Cor aprovada para o selo de 2$00, aplicada em todos os valores. Exemplares com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações. Excelente lote de provas.

50.00

904 F PRV 1967 – Cinquentenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima. MF348, 3$00. Lote com 7 
provas de cores, denteadas, com goma original, em papel esmalte, sem defeitos nem reparações. 
Excelente lote de provas.

75.00

905 F ««« 1946 – Correio Aéreo * Império Colonial Português do Correio Aéreo de Moçambique com sobre-
carga e sobretaxa. MF CA 10/14. Série completa nova, com goma original, sem sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 95.00. 

25.00

906 F ««« 1947 – Correio aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÂO”. MF CA 15/23. 
Série completa nova, com goma original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 500.00.

125.00

907 F * 1947 – Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO” + Correio aéreo * Império Colonial 
Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”. Sobrescrito circulado registado de Dili (12.08.48) para 
Mapuça / Índia Portuguesa (23.08.48) com selos 3 avos, 4 avos, 5 avos, 8 avos, 10 avos, 15 avos e 20 
avos, MF252/56 e 258/259 + selos do correio aéreo de 5 avos, 10 avos e 20 avos, MF CA 18/20. Exem-
plar sem defeitos nem reparações, com interessante circulação entre colónias portuguesas.

150.00

908 F * 1938/45 – Império Colonial Português + Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTA-
ÇÃO”. Sobrescrito circulado registado por via aérea de Dili (02.12.48) via Koepang, para Lisboa 
(13.12.48) com selo de 1P lilás vermelho MF240 e de 8 avos lilás, MF255. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, muito bem conservado. MB e MR.

50.00

909 F * 1938/45 – Império Colonial Português + Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTA-
ÇÃO” + Correio aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”. Sobrescrito 
circulado registado por via aérea de Dili (25.11.48) via Koepang, para Lisboa (06.12.48) com selo 
de 1P lilás vermelho MF240, de 8 avos lilás, MF255 e 20 avos verde MF CA20. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, muito bem conservado. MB e MR.

50.00

910 F Q 1940 (04.10) — Primeiro voo de DILI a KOEPANG. Sobrescrito circulado por via aérea no voo inaugural 
da carreira aérea portuguesa “DILI — KOEPANG” de Dili (04.10.40) para Batávia (06.10.40) com selos 
de 20 avos MF237, 1 avo, 3 avos, 5 avos, 2x10 avos, MF CA15, 17, 18 e 19 no total de 29 avos. Exemplar 
sem defeitos nem reparações com carimbo comemorativo da viagem inaugural batido a violeta “VIAGEM 
DE INAUGURAÇÃO DA / CARREIRA AÉREA PORTUGUESA / DILI — KOEPANG”. MB e MR.

120.00
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911 F Q 1941 (18.01) — 1.ª Mala Aérea direta de Dili para Austrália. Sobrescrito circulado de Dili (21.01.41), com 
selos tipo Império Colonial Português do correio aéreo de 1 avo, MF CA1 + 5 avos, CA4 e 50 avos CA7 
+ selo do imposto postal (Assistência) de 10 avos s/ 20 avos s/ 60 Patacas, NÃO CATALOGADO como 
tendo utilização postal. Sobrescrito com carimbo comemorativo batido a violeta “PRIMEIRA / MALA AÉREA 
DIRECTA DE / DILI PARA AUSTRÁLIA”. Exemplar sem reparações com ligeiras manchas. MB e MR.

50.00

912 F « 1934/35 – Imposto postal * ASSISTÊNCIA. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga, sobre selos 
fiscais da Contribuição Industrial. MF8 + 8ª, 7 avos s/ ½ avo rosa, denteado 12x11 ½. Quadra sem 
goma como alguns emitidos, sem defeitos nem reparações, com a variedade “5” em vez de “ç” no 
terceiro selo. Valor de catálogo € 94,00,

20.00

913 F 8 1936/37 – Imposto postal * ASSISTÊNCIA. Selos fiscais do Imposto do Selo da Ásia, com sobre-
carga “ASSISTÊNCIA / D. L. n.º 72” e sobretaxa. Exemplar da taxa 10 avos s/ 20 avos s/ 60 pata-
cas, verde, denteado 12x11 ¾. Exemplar cotado como fiscal no catálogo de Paulo Barata PB12, 
mas que também teve uso postal e NÃO CATALOGADO como tal no catálogo Mundifil.

25.00

914 F « 1969 – Imposto Postal * ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa. MF IP19c, $50 s/ 1$30 verde 
amarelo, papel fino. Par horizontal em bordo inferior de folha, novo, sem goma como emitidos. 
Exemplar sem reparações, com dois pontos de óxido na margem inferior e com a SOBRETAXA 
INVERTIDA E DESLOCADA. Valor de catálogo € 140,00.

40.00

915 F « 1969 – Imposto Postal * ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa. MF IP20a, 1$00 s/ 1$30 
verde, papel fino. Exemplar novo sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações com 
DUPLA SOBRECARGA e SOBRETAXA, uma delas deslocada e impressa também na margem no 
anverso e verso. NÃO CATALOGADO.

30.00

916 F « 1969 – Imposto Postal * ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa. MF IP20a, 1$00 s/ 1$30 
verde, papel fino. Quadra com selos sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações com 
a sobrecarga deslocada.

25.00

917 F IC 1951 – Ano Santo. Bilhetes-cartas do correio aéreo. OM2, 70 avos laranja sobre papel rosa, com 
filigrana, circulado de Dili (31.03.52) para Macau (05.04.52), com carimbo publicitário batido a 
vermelho “AUXILIAI A LUTUOSA DOS / EMPREGADOS DOS C.T.T. DE MACAU”. Exemplar sem 
defeitos nem reparações.

30.00

ESTRANGEIRO

918 F * Brasil – Carta remetida do Rio de Janeiro (31.01.1853) para Lisboa pelo Imperador D. Pedro II 
do Brasil, assinada “Imperador”. Pela carta o Imperador D. Pedro II agradece ao Padre Cardeal 
Henriques de Batávia Carvalho os votos endereçados de um Feliz Natal. Exemplar muito bem con-
servado, sem reparações, com o selo real ligeiramente danificado na abertura da carta. MB e MR.

150.00
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919 F * Brasil. 1881 – D. Pedro II. Yv56, 200 reis rosa castanho, denteado 13, papel vergé. Par hori-
zontal em bordo de folha, no verso de sobrescrito circulado registado de “LAPA DE CAPIVARY” 
(28.02.90) para Felgueiras com trânsito por Lisboa (25.03.90) e pelo Rio de Janeiro (28.02.90). 
Exemplar raro, sem reparações, com falta de papel na pala de fecho do sobrescrito.

75.00

920 F «««/8 Espanha * Colónias. Lote com 30 selos: Fernando Po, Yv1 e 16 usados; Filipinas, Yv 116; Cabo 
Juby, Yv 73 e 81; Tanger, Yv 47 e 378; Marrocos, Yv 68, 70/72, 77/82, 100/103, 215, 229, 251 e 
Guiné 318/23, todos novos com exceção dos de Fernando Po. Elevado valor de catálogo.
 

25.00

921 F « Dinamarca * 1904 – Christian IX. Yv 43/47. Série completa de 10 a 100 Ore. Exemplares novos 
sem goma, sem defeitos nem reparações. Bom valor de catálogo.

25.00

922 F 8 França * 1898/1900 – Tipo Sage. Yv105, 2F, bistre sobre papel azulado. Lote com 12 selos usa-
dos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 655.00.

35.00

923 F «« França * 1917/1918 – Orphelins, Yv 152, 35+25C. Exemplar novo, com goma original e ligeiro sinal 
de charneira, sem defeitos nem reparações. 

30.00

924 F «««/8 Holanda. Lote com 10 selos usados Yv 3/5, Yv 7, 3xYv8, Yv10 e Yv 27/28 + Índias Holandesas. 
Lote com 9 selos novos: Yv 48/50, 52, 55/59. Valor aproximado de catálogo €650.00.

35.00

925 F « Itália * 1862 – Vitor Emmanuel II. Yv4, 40C. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações. 20.00

918F

918V

925

923

919V

919F

922

921

924

920



110

NOTAS



111

NOTAS



112

NOTAS



113

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............................

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 ...........................................................                26 de Junho de 2021
País / Country .........................................................                                       Data / date ............................
Código Postal / Zip Code ........................................
Telefone / Phone ....................................................                Fax ...........................................................
e-mail ....................................................................                  Assinatura / Signed .................................

Solicito sejam aceites as seguintes ofertas   /   Please bid for me on the following lots:
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44.º Leilão
do clube filatélico de portugal

04.12.2021 * 10H00

Entrega de lotes até 30.09.21


