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4.º LEILÃO EspEcIaL 
dO cLubE fILatéLIcO dE pOrtugaL

26 - MARÇO - 2022 * 10H00

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

Contactos
Telefone: 218 123 936 

e-mail: geral.cfp@gmail.com
As licitações por correiodevem dar entrada na sede do Clube até às 12H00 do dia 25.03.22

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

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

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

das 09H00 às 10H00
Através da nossa página WEB

www.cfportugal.pt
ou

www.bidspirit.com
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LEILÕES INTER-SÓCIOS
Regulamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   1 - Portugal * História Postal       0001 - 0022

   2 - Portugal * Inteiros Postais       0023 - 0046

   3 - Portugal * Selos, Provas e Correspondências                          0047 - 0276
    
   4 - Açores e Distritos Postais       0277 - 0288

   5 - Madeira e Funchal        0289 - 0295

   6 - Brasil Colonial                           0296

                                            COLEÇÃO IMPÉRIO PORTUGUÊS

   7 - Angola          0297 - 0430

   8 - Congo          0431 - 0455

   9 - Cabo Verde         0456 - 0533

 10 - Guiné          0534 - 0618

 A partir das 14H30

 11 - Índia          0619 - 0794

 12 - Macau          0795 - 1004

 13 - Moçambique         1005 - 1099

 14 - Inhambane         1100 - 1117

 15 - Lourenço Marques        1118 - 1144
 
 16 - Companhia de Moçambique         1145 - 1208

 17 - Companhia do Niassa        1209 - 1238
 
 18 - Tete          1239 - 1244

 19 - Zambézia         1245 - 1256

 20 - S. Tomé e Príncipe        1257 - 1349

 21 - Timor          1350 - 1379

 22 - Ultramar         1380 - 1387

 23 - Marcofilia         1388 - 1458
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SIMBOLOGIA

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

     História Postal

1 F * Almeida – Lote com duas cartas: LF ALD4, a sépia, em carta circulada de Almeida (27.09.46) 
para o Porto com o porte impresso de 30 reis + LF ALD2, a azul, em carta circulada de Almei-
da (08.11.43) para o Porto (14.11.43) com o porte manuscrito a sépia de 30 reis.

60.00

2 F * Almodôvar – A preto, LF ADV1. Lote com duas cartas: uma circulada de Almodôvar (07.07.45) 
para Lisboa com o porte batido a preto de 30 reis e outra circulada de Almodôvar para Faro 
com o porte inicial de 40 reis depois emendado para 20 reis, ambos batidos a preto, Conjunto 
completo de marcas de porte impressas usados em Almodôvar. B e R.

150.00

3 F * Amarante – A vermelho, LF AMT3, em carta datada de Amarante (22.07.27) para o Porto, 
com o porte de 20 manuscrito a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R. 
Valor de catálogo € 250.00.

95.00

4 F * Barcelos – A verde-bronze, LF BCL1. Lote com duas cartas: uma circulada de Barcelos 
(14.10.??) para o Porto com o porte de 20 reis batido a verde-bronze e outra circulada de 
Barcelos, não datada, para Estremoz, com o porte de 30 reis batido a verde-bronze. Conjunto 
das duas marcas de porte enviadas pelo Correio Geral quando do Regulamento Provisional.

50.00

5 F * Beja – Lote com duas cartas: LF BJA1, a sépia, circulada de Beja, não datada, para Lisboa, com 
o porte de 30 reis batido a sépia + LF BJA2, a sépia, circulada de Beja (12.11.27) para Lisboa, 
com o porte de 50 reis, batido a sépia. As duas marcas de portes impressas de Beja (30 primitivo).

120.00

6 F * Caminha – A azul/verde, LF CMN2. Lote com duas cartas: uma circulada de Caminha 
(20.07.51) para o Porto (21.07.51) com o porte de 25 reis batido a azul/verde e outra circula-
da de Caminha (09.06.51) para Lisboa, com o porte de 40 reis, batido a azul/verde. Marcas 
de porte de Caminha, usadas a partir de 1851. B e R.

100.00

7 F * Lagoa / Alagoa – A preto, LF LGA1 em carta datada de Lagoa (24.07.50) para Lisboa 
(27.07.50) com o porte inicial, manuscrito a sépia, de 60 reis, emendado para 35 reis, com 
marca de Lisboa tipo LF LSB-EP1, batido a azul, com o porte manuscrito a sépia. Data mais 
recente conhecida. B e R. Valor de catálogo € 200.00

95.00

8 F * Lamego – A azul, LF LMG3. Lote com duas cartas: uma circulada de Lamego (14.03.49) para 
o Porto, com o porte impresso de 25 reis a azul + carta remetida de Lamego (12.04.52) para 
Penafiel, com o porte impresso de 20 reis. As novas marcas de porte de Lamego.

40.00

1210
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9 F * Lisboa * Correio desinfetado. LF LSN5 em carta datada de Tenerife (02.07.32) para a Ma-
deira, com passagem por Lisboa onde foi desinfetada na Casa de Saúde do Porto de Belém, 
conforme assinatura “Brandão” no verso da carta. Porte batido a vermelho de 40 reis. B. e R.

150.00

10 F * Lisboa / Segura – A preto, LF LSB-S2 em carta circulada de Lisboa (07.06.1810) para Évora, 
isenta de porte. Carta remetida por ordem do Príncipe Regente, mais tarde D. João IV, no 
período das Invasões Francesas. MB e MR.

100.00

11 F * Lisboa * Letra e cautela de seguro. Letra e cautela de seguro do mesmo objeto postal, 
datados de Lisboa a 18 de Junho de 1843. Único com junto conhecido. MB e MR.

700.00

12 F * Lisboa * Casa de Saúde do Porto de Belém + Carta Estrangeira de Navio. LF LSB-CSPB 
a sépia + LF CM-CEst1 a preto em carta datada de Belém (21.06.1826) remetida para Lisboa 
por tripulante ou passageiro da galeota Hanovrianda Endra em quarentena no porto de Be-
lém, com o porte territorial de 20 reis manuscrito a sépia. No verso assinatura “Brandão” do 
responsável da Casa de Saúde do Porto de Belém. B e MR.

250.00

13 F * Lisboa / Hespanha * Carta de Origem Estrangeira (correio terrestre) – A preto, LSB-OE1 
em carta datada de Cádis (11.06.1799) para Lisboa, sem porte lançado, com marca nomina-
tiva CADIZ batida a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações.

200.00

14 F * Lisboa / Hespanha * Carta de Origem Estrangeira (correio terrestre) – A preto, LCB-OE1 
em carta datada de Cádis (04.01.14) para Lisboa, com o porte de 90 reis, batido a preto e 
com marca nominativa CADIZ batida a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 180.00

28.00

15 F * Lisboa / Os Distritos da Pequena Posta. Lote com 5 cartas com marcas de origem LF FAR3 
– azul, FAR1 – sépia, 2xSLV1 – preto e LGS2 – sépia, circuladas para Lisboa e marcadas a 
manuscrito com as notações referentes à pequena posta em Lisboa “OO”, “C”, “BB”, “B” e “AA”,

150.00

16 F * Montemor-o-Novo – A albino, LF MMN3 em carta datada de Cabrela (06.05.38) para Montemor-
-o-Novo, isenta de porte. Marca albina não catalogada, aplicada à chegada a Montemor. MB e MR.

75.00

17 F * Odemira – A preto, LF ODM3, em carta datada de Odemira (28.03.45) para Lisboa (07.04.45), 
com o porte batido a preto de 30 reis. Exemplar com marca bem batida, sem defeitos nem 
reparações. B e R. Valor de catálogo € 400.00.

110.00

18 F * Porto * Ley do Selo – Carta datada de Greenock (25.10.1852) para o Porto (03.11.52) com o 
porte inglês de 1s/9d, manuscrito a sépia e o porte português de 210 reis, batido a verde-azul. 
No Porto não foi aplicada erradamente a Lei do Selo. Conhecido apenas mais uma carta com 
esta particularidade. MB e MR.

400.00

19 F * Santa Comba Dão – A sépia escuro, LF SCD1, em capa de carta datada circulada de Santa 
Comba Dão para Lisboa (09.12.??) com o porte de 35 reis batido a sépia. Único porte impres-
so conhecido de Santa Comba Dão.

75.00

20 F * Torrão + Lisboa * Emendou-se o porte. LF TRR1, a sépia + LF LSB-EP1, a azul em carta 
datada de Torrão (07.09.52) para Lisboa (10.06.52) com o porte de 25 reis manuscrito a 
sépia, emendado em Lisboa para 40 reis, manuscrito a sépia. Carta com rasgo reparado.

120.00

21 F * Portugal. Correio Multado. Carta datada de S. Tirso (07.05.1868) para o Porto (08.05.68) e 
transportada em mão sem o porte pago, foi apreendida e de acordo com o art.º 77 do Regula-
mento Postal cobrado o valor de 50 reis, correspondente ao porte de uma carta com peso até 
15g circulada sem selo e a multa no valor do sêxtuplo do valor do porte de 300 reis, no total de 
350 reis manuscrito a sépia. Depois de pago o porte e multa foi aplicada a marca “FRANCA” 
permitindo assim o seu transporte em mão até ao destinatário. MB e MR.

700.00

11C11L
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22 F * Portugal. Correio Multado. Carta datada de Torrão (24.05.57) para Lisboa (30.05.57) transportada 
em mão sem o porte pago, foi apreendida e de acordo com o art.º 77 do Regulamento Postal 
cobrado o valor do porte de 40 reis (batido a preto) da tabela 2, correspondente a uma carta com 
o peso até 3 oitavas e a multa no valor do sêxtuplo do valor do porte de 240 reis, no total de 280 
reis manuscritos a sépia. No verso carimbo oval batido a preto “ADMINISTRAÇÃO DO CORREIO 
D’LISBOA / PAGOU PORTE / E / MULTA”. Acompanha desenho de Eduardo Silva. MB e MR.

700.00

     Inteiros Postais

23 F IC 1878/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Coleção montada em folhas de expo-
sição com 52 bilhetes-postais simples ou de resposta-paga, das emissões de D. Luís I, fita 
direita, com impressão em relevo, das taxas de 10, 15 e 25 reis, obliterados com carimbos 
nominativos das diversas reformas postais. Destaca-se um bilhete-postal de resposta paga, 
15+15 reis (1.ª folha), circulado com duas marcas nominativas. Exemplares sem defeitos nem 
reparações, em bom estado de conservação. MB e MR.

4.000.00

24 F IC 1878 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. OM1, 15 reis, castanho-vermelho, cartoli-
na creme rugosa, circulado de Castelo Branco para o Porto (06.02.80) com marca nominativa 
“CASTELO BRANCO” e numérico da 2.ª reforma “166”, batidos a preto.

20.00

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

25.00

26 F IC 1893 – D. Luís I. De frente. Com sobrecarga “Válido 1893”. OM19, 10 reis, castanho-verme-
lho claro, circulado do Porto (03.05.94) para Liége (06.05.94), com par de selos adicionais de 
5 reis, amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾ da emissão de D. Carlos I, tipo Diogo Neto, 
MF68, para pagar o porte de bilhetes-postais simples circulados para o estrangeiro. Exemplar 
sem defeitos nem reparações. MB.

12.00

2119
20

22

18
17

16

15/215/1
14

13

252423
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27 F IC 11907/08 – D. Carlos I, tipo Mouchon. OM44a, 10 reis, verde-azul, sobre cartolina creme, 
circulado do Porto (23.02.10) para Birmingham / Inglaterra, com quadra de selos de 2 ½ reis, 
da emissão de D. Manuel II, MF156. Bilhete-postal do serviço nacional usado no serviço 
internacional, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

28 F IC 1910 – D. Manuel II. OM48, 10 reis, verde, sobre cartolina creme, circulado de Lisboa 
(26.10.10) para Midwood / Holanda (29.10.10) com selo adicional de 10 reis, tipo D. Manuel 
II, MF158. Bilhete-postal do serviço interno utilizado no serviço internacional. MB.

12.00

29 F IN 1937 – Tudo pela Nação. Bilhetes-postais ilustrados no verso com monumentos, paisagens e 
costumes regionais. OM86, $25, azul claro, 1.ª série, não numerada “C – Arcos de Valdevez 
– Pelourinho”. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga impressa a 
verde “ESPECIMEN”. B e R.

10.00

30 F IN 1937 – Tudo pela Nação. Bilhetes-postais ilustrados no verso com monumentos, paisagens e cos-
tumes regionais. OM86, $25, azul claro, 1.ª série, não numerada “D – Ponte de Barcelos”. Exem-
plar novo, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga impressa a verde “ESPECIMEN”. B e R.

10.00

31 F IN 1937 – Tudo pela Nação. Bilhetes-postais ilustrados no verso com monumentos, paisagens e costumes 
regionais. OM86, $25, azul claro, 1.ª série, não numerada “G – Caminha – Torre do Relógio”. Exemplar 
novo, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga impressa a verde “ESPECIMEN”. B e R.

10.00

32 F IN 1946 – Boas-Festas. Bilhetes-postais de 1944 e 1945, com sobrecarga e sobretaxa a verme-
lho “Novo preço – 1$20”, aposta no canto inferior direito. OM106, $30, castanho, n.º 70 (Anjos 
tocando o sino). Exemplar novo, sem defeitos nem reparações, com boa cor e GRANDE 
RARIDADE. EMITIDOS APENAS 262 EXEMPLARES, segundo Oliveira Marques.

100.00

33 F IN 1923 — Imprensa Nacional. NÃO EMITIDOS. Prova de inteiro postal não emitido e destinado 
a assinalar uma efeméride em 07.05.23 (desconhecida). O inteiro apresenta do lado esquer-
do uma imagem onde se deteta o Brasão dos Tipógrafos, o selo com a efígie em relevo de 
Gutenberg e com as legendas “IMPRENSA NACIONAL / 7-5-1923”. MB e MR.

25.00

34 F IC 1942 – Isentos de franquia. Forças Mobilizadas. 2.ª Guerra Mundial. Bilhetes-postais ilustrados de 
1937 e 1940, com sobrecarga a preto “ISENTO / PORTARIA / 10 509”. OM FM2, ($25), azul-claro, 
série A, n.º 14 – Castelo de Guimarães, circulado de S. Miguel (01.12.44) para o Porto.

10.00

35 F IN 1921 – Coleção Portuguesa. Bilhetes-postais particulares. OM5, n.º 11 – SEM SELO IM-
PRESSO, numerado inicialmente com “3” e sobrecarregado com numeração romana “XI” 
– Entrada de Óbidos. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações.

10.00

36 F IN 1921 – Coleção Portuguesa. Bilhetes-postais particulares. OM5, n.º 13 – Procissão do Corpo 
de Deus – SEM SELO IMPRESSO. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações.

10.00

37 F IN 1921 – Coleção Portuguesa. Bilhetes-postais particulares. OM5, n.º 14 – Aveiro – Barco Mo-
liceiro – SEM SELO IMPRESSO. Segundo Oliveira Marques este bilhete-postal foi emitido 
apenas sem selo. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações.

10.00

38 F IN 1921 – Coleção Portuguesa. Bilhetes-postais particulares. OM5, n.º 15 – Santarém – Ponte 
das Figueiras – SEM SELO IMPRESSO. Segundo Oliveira Marques este bilhete-postal foi 
emitido apenas sem selo. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações.

10.00

39 F IN 1921 – Coleção Portuguesa. Bilhetes-postais particulares. OM5, n.º 16 – Óbidos – Rio da 
Rainha – SEM SELO IMPRESSO. Segundo Oliveira Marques este bilhete-postal foi emitido 
apenas sem selo. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações.

10.00

40 F IN 1921 – Coleção Portuguesa. Bilhetes-postais particulares. OM5, n.º 17 – Aveir Latada em 
Colares – SEM SELO IMPRESSO. Segundo Oliveira Marques este bilhete-postal foi emitido 
apenas sem selo. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações.

10.00

41 F IN 1921 – Coleção Portuguesa. Bilhetes-postais particulares. OM5, n.º 18 – Porcalhota – Á porta 
da estalagem – SEM SELO IMPRESSO. Este tipo de bilhete-postal foi emitido com e sem 
selo impresso. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações.

10.00

42 F IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. OM2, 50 reis, rosa malva, sobre papel liso, com 
fios de seda, circulado registado de Bairro Alto * Coimbra (18.07.93) para Viena / Áustria (24.07.93) 
com trânsito por Lisboa (19.07.93) e pela Ambulância Beira-Alta I (20.07.93) com selos adicionais de 
2 ½ reis (par), MF48 (não obliterados e considerados no porte) e de 100 reis, castanho s/ amarelo, 
papel porcelana, denteado 13 ½, MF73b, para pagar: 100 reis pelo duplo porte de cartas circuladas 
para o estrangeiro com o peso entre 16 e 30g + 50 reis pelo prémio de registo. MB e R.

40.00



11

43 F IC 1910 – D. Manuel II. Sobrescritos. OM7, 25 reis, castanho sobre papel forte, amarelado, circulado 
de Lisboa (15.07.10) para Gironde / França (18.07.10) com selos adicionais tipo D. Manuel II de 5 
reis preto e 20 reis carmim, em papel porcelana. Interessante utilização de sobrescrito do serviço 
nacional no serviço internacional. Exemplar sem defeitos nem reparações. 

100.00

44 F IC 1912 – Ceres. Sobrescritos. OM11, 2 ½ c, violeta-escuro s/ papel rosado, corte II. Circulado 
de Águeda (06.06.15) para Lisboa (07.06.15).

7.00

45 F IC 1912 – Ceres. Bilhetes-cartas. OM17, 2 ½ c, violeta-escuro sobre cartolina amarela. Circula-
do de Lisboa (23.02.14) para o Porto (25.02.14).

6.00

46 F IC 1955/57 – Carta Universal. Sem selo impresso, com vinheta de “VINTE CENTAVOS” das 
“OBRAS SOCIAIS” dos CTT. OM4 série A5, sem selo impresso. Exemplar circulado em Lis-
boa (18.01.56) com par de selos tipo Cavaleiro Medieval de 50c, colados. Furos de arquivo, 
e rasgão na abertura, porém muito raro circulado.

150.00

26 27

29F 29V

28

42

4140
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31V
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31F
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33

37

43
46

45
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     Selos, correspondências, provas e erros

47 F 8 1853 – D. Maria II. MF1, 5 reis, castanho-vermelho, tipo I, papel liso médio, não denteado. 
Exemplar usado, com margens de luxo (jumbo), sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “1 – LISBOA”, tipo 
5.6.5.. B. Valor de catálogo € 1.600.00.

250.00

48 F 8 1853 – D. Maria II. MF1b, 5 reis, castanho-amarelado, tipo II, papel liso médio, não denteado. 
Exemplar usado, com margens de luxo e equilibradas, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “77 – COIM-
BRA”, tipo 6.8.6.. B. Valor de catálogo € 1.800.00.

250.00

49 F 8 1853 – D. Maria II. MF1b, 5 reis, castanho-amarelado, tipo II, papel liso médio, não denteado. 
Exemplar usado, com margens de luxo (bordo inferior de folha, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “1 - 
LISBOA”, tipo 4.7.4.. B. Valor de catálogo € 1.800.00.

250.00

50 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul-claro, tipo II, papel liso, médio, não denteado, com 
margens de luxo e bem centrado. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a PRETO “57 – CABE-
CEIRAS DE CASTO”, tipo 6.8.6. MB e R.

25.00

51 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul-claro, tipo I, papel liso, médio, não denteado, com mar-
gens de luxo e muito bem centrado. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a azul “71 – PESO DA 
RÉGUA”, tipo 6.8.6. MB e R.

30.00

52 F 8 1853/56 – D. Maria II + D. Pedro V. Cabelos lisos. Lote com dois selos em papel liso médio, obli-
terados com carimbos numéricos da 1.ª reforma, batidos a preto: MF2, 25 reis, azul, tipo II, com 
margens de luxo equilibradas, com carimbo “102 – VIANA”, tipo 5.10.5 + MF6, 25 reis azul, tipo I, 
com duas margens de luxo e duas curtas, com carimbo “56 – BRAGA”, tipo 6.8.6. B.

20.00

53 F * 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 reis, azul, papel liso médio, não denteado, com margens curtas, 
em carta circulada do Cartaxo (02.05.54) para Lisboa (03.05.54), obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma “19”, tipo 6.8.6 a preto e nominativo “CARTAXO”, a azul. B e R.

35.00

54 F * 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 reis, azul, papel liso médio, não denteado, com margens curtas, 
em carta circulada do Coimbra (10.01.54) para Lisboa (11.01.54), obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma “77” a preto e nominativo “COIMBRA”, a preto.

15.00

55 F * 1853 – D. Maria II. MF2c, 25 reis, azul, tipo II, papel liso, médio, não denteado, com uma 
margem de luxo e três curtas/normais em carta circulada do Porto (05.12.54) para Lisboa 
(06.12.54), para pagar o primeiro porte de cartas circuladas em Portugal com peso até 3 
oitavas de acordo com o Decreto de 09.11.1852. 

20.00

56 F * 1853 – D. Maria II. MF2c, 25 reis, azul, papel liso, não denteado, com uma margem de luxo e 
três curtas em sobrescrito circulado de Viana do Castelo (19.01.54) para Valença, para pagar 
o porte simples de cartas circulas internamente com o peso até 3 oitavas. Carimbo batido a 
verde-azul “VIANNA / DO / CASTELLO”, do período pré-adesivo.

45.00

57 F R() Reimpressões de 1863. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, tipo II, com boas margens. 
Valor de catálogo € 320.00.

50.00

58 F PRV 1853 — D. Maria II. MF3, 50 reis. Desenho e gravura de Francisco Borja Freire. Ensaio de 
cor em azul, impressão em papel azulado, avergoado, espesso e sem goma. São conhecidos 
apenas 4 exemplares. Exemplar muito raro, com boa cor e Certificado de Peritagem de “The 
Royal Philatelic Society”. Ex - Claudino Pereira. MB e MR. Valor de catálogo € 10.000.00.

5.000.00

59 F 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 reis, verde, papel liso médio, não denteado. Exemplar usado, com 
margens normais, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com ca-
rimbo numérico da 1.ª reforma, batida a azul “52 - PORTO”. B. Valor de catálogo € 1.800.00.

175.00

60 F 8 1853 – D. Maria II. MF3a, 50 reis, verde-amarelo, papel liso médio, não denteado. Exemplar 
usado, com 3 margens de luxo e uma curta, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batida a preto “66 – MONTALEGRE”, 
tipo 6.8.6.. B. Valor de catálogo € 1.800.00.

250.00

61 F 8 1853 – D. Maria II. MF4, 100 reis, lilás, papel liso médio, não denteado. Exemplar usado, com mar-
gens de luxo, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numéri-
co da 1.ª reforma, batido a preto “55 – BEMPOSTA”, tipo 6.8.6. MB. Valor de catálogo € 3.500.00.

500.00
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62 F 8 1853 – D. Maria II. MF4, 100 reis, lilás, papel liso médio, não denteado. Exemplar usado, 
com três margens de luxo e uma curta, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Exemplar MB e R. Valor de catálogo € 3.500.00.

500.00

63 F 8 1853 – D. Maria II. MF4, 100 reis, lilás, papel liso médio, não denteado. Exemplar usado, sem 
reparações, com um pequeno e ligeiro adelgaçamento num canto fora do quadro de impres-
são, com boa cor e relevo, com 3 margens de luxo e uma normal, obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma, batido a preto “56 – BRAGA” (com mancha oleosa). Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 3.500.00.

400.00

64 F & The Postage Stamps of Portugal (Reigns of Dona Maria II and Dom Pedro V, de R. B. Yardley. 
Exemplar com 38 páginas e 29 ilustrações individuais dos diversos cunhos usados na impressão 
dos selos. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações, em excelente estado de conservação.

150.00

65 F & Catálogo da Exposição Filatélica em Lisboa do Centenário do Selo Postal. Catálogo com 
encadernação em meia carneira, com série completa de reimpressões de 1953 de D. Maria 
II, com margens de luxo e equilibradas, de excelente qualidade, incluindo telegramas, cartões 
de visita, cartas de felicitações, que foi pertença do Sr. J. E. Crustin, que obteve na exposição, 
medalha de ouro, com a sua participação de selos tipo “Médaillons” da Bélgica, conforme 
referido na imprensa filatélica como seja o caso do “Balasse Magazine”. Excelente qualidade.

150.00

5655

65

1645453

6362616059

58V58F

57525150494847
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66 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF5, 5a reis castanho-vermelho, papel liso médio, tipo 
II. Exemplar usado, com três margens de luxo e uma normal, assinado no verso, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.700.00.

200.00

67 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF5g, 5 reis castanho-vermelho, tipo VII, papel liso fino, 
não denteado. Exemplar usado, com muito leves pontos de adelgaçamento reparados, com 
boa cor e relevo, com 3 margens normais e uma de luxo, obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma, batido a preto “52 – PORTO”, tipo 4.6.4. B. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.700.00.

250.00

68 F * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 reis, azul, tipo I, papel liso médio, não dentea-
do, com boas margens e equilibradas em carta circulada de Oliveira de Azeméis (07.08.55) 
para Lagoa, com trânsito por Lisboa (09.08.55), obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma “67”, tipo 6.8.6 e nominativo do período pré-adesivo batido a verde. 

25.00

69 F * 1855/58 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF7, 25 reis, azul, pérolas juntas, papel liso, médio, 
não denteado. Dois exemplares, com margens curtas em capa de carta circulada de Peso de 
Régua (13.03.56) para o Porto 14.03.56), obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma, 
batido a sépia (71 – PESO DA REGUA), tipo 6.8.6 e nominativo “PEZO / DA /REGOA”, para 
pagar o segundo porte de cartas circuladas em Portugal com peso até 5 oitavas de acordo 
com o Decreto de 09.11.1852.

25.00

70 F  1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis, lilás, papel liso médio, não denteado, com 
3 margens de luxo e um normal. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 1.500.00.

400.00

71 F 8 1855/58 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF9, 100 reis, lilás, papel liso médio, não denteado, com 
margens de luxo. Quadra, usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obli-
terado com carimbo de pontos, batido a preto “52 – PORTO”. Valor de catálogo € 1.400.00.

350.00

72 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10e, 5 reis, castanho-amarelo, tipo II, papel 
liso, médio, não denteado. Tira vertical com 3 selos, com 3 margens de luxo e uma curta/
normal + par vertical, com margens normais a curtas em carta circulada de Lisboa (03.09.59) 
para o Porto (05.09.59), no total de 25 reis, para pagar o primeiro porte de cartas circuladas 
em Portugal com peso até 3 oitavas de acordo com o Decreto de 09.11.1852. Exemplar de 
excecional qualidade, sem defeitos nem reparações, muito limpa, com os selos com boa cor 
e relevo. Certificado de peritagem do NFACP. Ex – António Almeida.

3.500.00

73 F JRN 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10, 5 reis, castanho-vermelho, tipo II, papel liso, 
não denteados. Quatro selos isolados, com margens de luxo na sua grande maioria, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, em jornal “O Braz Tisana” datado de 4 de 
Julho de 1957, circulado do Porto (?4.07.57), para pagar o porte correspondente a 4 folhas de 
impressão de acordo coma tabela aprovada pelo Decreto de 09.11.1852. MB e MR.

1.200.00

74 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis, azul, tipo linhas simples, papel liso médio, 
não denteado. Exemplar usado, com margens de luxo, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “177 – BRAGANÇA”, tipo 5.10.5. B.

25.00

75 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, azul, linhas duplas, tipo I, papel liso, 
médio, não denteado. Exemplar com 3 margens de luxo e uma curta, em carta circulada de 
Póvoa de Lanhoso (12.01.57) para o Lisboa (16.01.57), com trânsito pelo Porto (15.01.57), 
com obliteração numérica não identificável e com nominativo batido a azul “POVOA de LZº”, 
para pagar o primeiro porte de cartas circuladas em Portugal com peso até 3 oitavas de acor-
do com o Decreto de 09.11.1852. 

30.00

76 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, azul, linhas duplas, tipo I, papel liso, 
não denteado, com duas margens de luxo, uma normal e outra curta, em carta circulada de 
Melgaço, para Valença, não datada, obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma batido 
a preto “106 – MELGAÇO”, tipo 4.10.4 e nominativo “MELGAÇO” (oval com palmas), para 
pagar o primeiro porte de cartas circuladas em Portugal com peso até 3 oitavas de acordo 
com o Decreto de 09.11.1852., . B.

30.00

77 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, azul, linhas duplas, tipo I, papel liso, 
não denteado, com margens curtas, em carta circulada por via marítima pelo Vapor Luzitania, 
de Lisboa (19.12.56) para o Porto (20.12.56), para pagar o primeiro porte de cartas circuladas 
em Portugal com peso até 3 oitavas de acordo com o Decreto de 09.11.1852..

25.00

78 F  1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13a, 25 reis, carmim-rosa, papel liso médio, 
não denteado. Exemplar novo, sem goma, assinado a lápis no verso, sem reparações, com 
pequeno corte na margem esquerda fora do quadro de impressão e um leve vinco, com boa 
cor e relevo, com uma margem de luxo e 3 normais. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 240.00.

35.00
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79 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13a, 25 reis, carmim-rosa, tipo IV, papel liso 
médio, não denteado, com boas margens. Bloco com 9 selos usados (3x3), com alguns selos 
com “cabeça aberta” originado pelo forte batimento do cunho, parcialmente fixados com cola, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, bem batido a preto 
“60 – FEIRA”, tipo 3.5.3. B e R.

250.00

80 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13b, 25 reis, carmim-rosa, tipo V, papel liso 
médio, não denteado, com margens de luxo. Quadra usada, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relvo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, bem batido a preto 
“60 – FEIRA”, tipo 3.5.3. B e R.

100.00

81 F FRG 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13b, 25 reis, carmim-rosa, tipo V, papel liso, fino, não 
denteado, com 3 margens de luxo e uma curta, em fragmento de carta  remetida para Lisboa, onde 
foi obliterada com carimbo de pontos a preto “1 – Lisboa” e aposta a marca de denominação de 
origem também batida a preto “LIMÃO TERRA”, e marca de dia no verso do fragmento de Lisboa 
(09.09.59), para pagar o primeiro porte territorial para cartas com peso até 3 oitavas de acordo 
com o Decreto de 09.11.1852. Certificado de peritagem de Portucale Philatelicus. MB e MR.

360.00

82 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13a, 25 reis, carmim-rosa, tipo IV, papel liso, não 
denteado. Par horizontal, com margens curtas, em carta circulada de Lisboa (07.09.58) para 
Marselha (15.09.58) com trânsito por Badajoz (08.09.58), Junquera (11.09.58), Perpignan 
(14.09.58) e Bordéus (15.09.58), para pagar o 2.º porte interno para cartas remetidas para o 
estrangeiro, com o peso até 5 oitavas.

60.00

83 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, carmim-rosa, tipo V, papel liso, 
não denteado, com 3 margens curtas e uma de luxo, em carta circulada de Gouveia para o 
Porto (22.03.59), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “119”, a preto e nominativo 
“GOUVÊA”, a azul, do período pré-adesivo.

25.00

74
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84 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13b, 25 reis, carmim-rosa, tipo V, papel liso, 
médio, não denteado. Exemplar com uma margem de luxo e três curtas a normais em carta 
circulada de Alcoentre (22.05.62) para Lisboa (23.05.62), obliterado com carimbo numérico 
da 1.ª reforma, batido a preto “4 – ALCOENTRE”, tipo 4.3.4 e nominativo a preto “ALCOEN-
TRE”, para pagar o primeiro porte de cartas circuladas em Portugal com peso até 3 oitavas 
de acordo com o Decreto de 09.11.1852. 

25.00

85 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13c, 25 reis, carmim-rosa, tipo VI, papel liso, médio, 
não denteado. Exemplar com 2 margens de luxo e duas normais, em carta circulada de Ronfe 
(08.04.62) para o Porto (09.04.62), obliterado à chegada com carimbo numérico de pontos, batido 
a preto “52 – PORTO” e com nominativo batido a preto “JOANNE”, para pagar o primeiro porte de 
cartas circuladas em Portugal com peso até 3 oitavas de acordo com o Decreto de 09.11.1852. 

25.00

86 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13c, 25 reis, carmim-rosa, tipo IV, papel liso, médio, 
não denteado. Exemplar com 3 margens de luxo e uma normal, em carta circulada de Cabeceiras 
de Basto para Torres Novas, com trânsito pelo Porto (26.02.58) e Lisboa (28.02.58), obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a sépia “57 – CABECEIRAS DE BASTO” e com 
nominativo batido a verde “CABECEIRAS”, para pagar o primeiro porte de cartas circuladas em 
Portugal com peso até 3 oitavas de acordo com o Decreto de 09.11.1852. 

25.00

87 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13d, 25 reis, carmim-rosa, tipo VII, papel liso, médio, 
não denteado. Par vertical usado, bordo lateral direito de folha, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, com uma margem curta, uma normal e duas de luxo, obliterado com carim-
bo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “86 – FARINHA PODRE”, tipo 4.3.4. MB.

30.00

88 F / 1862/64 – D. Luís I. MF14, 5 reis, castanho, papel liso médio, não denteado, tipo III. Bloco 
horizontal com 8 selos (4x2), novo, com goma original sem charneira em 6 selos, e com char-
neira em dois selos, sem reparações, com leve óxido afetando a margem de 3 selos, com boa 
cor e relevo, com uma margens exteriores de luxo (1) e curtas (3), sem tocarem no quadro de 
impressão. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

750.00

89 F / 1862/64 – D. Luís I. MF15, 10 reis, amarelo-laranja, papel liso médio, não denteado. Quadra 
com 3 margens de luxo e uma normal, nova, com goma original, sem charneira em 2 selos 
e com charneira nos outros dois, sem reparações, com o quadro de impressão parcialmente 
aberto num dos selos, com leves pontos de óxido, com boa cor e relevo. Certificado de peri-
tagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

400.00

90 F  1862/64 – D. Luís I. MF16e, 15 reis, carmim-rosa, tipo VI, papel liso, médio, não denteados, 
com três margens de luxo e uma normal. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. MB e R. Valor de catálogo € 200.00.

75.00
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91 F FRG 1862/64 – D. Luís I. MF16b, 25 reis, carmim-rosa, tipo III, papel liso, médio, não denteados. 
Grande fragmento com folha completa com 24 selos usados (4x6), com furo entre o 5 e 6,º 
selos, reparado pelo verso com a colagem de um par de selos a suprir o papel em falta, com 
ligeiras manchas próprias da “pátina”, com vinco no canto superior direito, com margens 
exteriores de luxo, selos com boa cor e relevo e TODOS COM REPINTE, obliterados com 
carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “147 – FIGUEIRÓ DOS VINHOS”, tipo 4.3.4. 
MR. Ex – Gonzalez Garcia. Certificados de peritagem de Michael Ehrig e J. Miranda da Mota.

3.500.00

92 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF16e, 25 reis , carmim-rosa, tipo VI, papel liso, fino, não denteado. Par 
horizontal usado, autêntico, sem defeitos nem reparações, com 3 margens de luxo e uma cur-
ta, com boa cor e relevo, um dos selos obliterado com carimbo nominativo, também autêntico 
e batido a preto “VALENÇA” (Gordon 418) e o outro com carimbo numérico da 1.ª reforma, de 
pontos “52 – PORTO”. MB e MR.

390.00

93 F FRG 1862/64 – D. Luís I. MF16c, 25 reis, carmim-rosa, tipo IV, papel liso, médio, não denteado. 
Bloco com 6 selos usados (3x2), sem reparações, com leve vestígios de óxido, com boa cor 
e relevo sobre fragmento de folha de papel selado, obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma, batido a preto “194 – ALMODOVAR”, tipo 4.3.4.  

75.00

94 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF16d, 25 reis, carmim-rosa, tipo V, papel liso, médio, não denteado. 
Bloco com 6 selos usados (2x3), sem reparações, com vestígios de óxido, com boa cor e re-
levo, obliterado com carimbo da 1.ª reforma, batido a preto “74 – SANTO TIRSO”, tipo 5.10.5..

75.00

95 F 8 1862/64 – D. Luís I. Lote com dois selos, com margens de luxo, papel liso, não denteados: MF16d, 
25 reis, carmim-rosa, tipo V, obliterado com carimbo de pontos a preto “1 – LISBOA” + MF16c, 25 
reis, carmim-rosa, tipo IV, obliterado com carimbo de pontos a preto “52 – PORTO”. B. 

15.00
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96 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF16d, 25 reis, carmim-rosa, tipo V, papel liso, médio, não denteados. 
Bloco com 8 selos usados (4x2), sem reparações, com ligeiro adelgaçamento no bordo su-
perior entre o 2.º e 3.º selos, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma, batido a preto “122 – LAPA”, tipo 4.3.4. B e MR.

150.00

97 F * 1862/64 – D. Luís I. MF16f, 25 reis, carmim-rosa, tipo VII, papel liso, médio, não denteado. 
Exemplar com margens de luxo em carta circulada de Arcos de Valdevez (26.08.65) para o Porto 
(27.08.65), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “222 – ARCOS DE 
VAL DE VEZ”, tipo 4.3.4 e nominativo a preto “ARCOS”, para pagar o primeiro porte de cartas 
circuladas em Portugal com peso até 3 oitavas de acordo com o Decreto de 09.11.1852. 

25.00

98 F () 1862/64 – D. Luís I. MF17, 50 reis, verde-azul, papel liso médio, não denteado, com duas 
margens de luxo e duas normais, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 640.00.

200.00

99 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF17, 50 reis , verde-azul, papel liso, fino, não denteado. Exemplar usa-
do, autêntico, sem defeitos nem reparações, com margens largas e equilibradas, com boa 
cor e relevo, obliterado com carimbo nominativo, também autêntico e batido a preto “BRAGA” 
(Gordon 79). Certificado de peritagem do NFACP. MB e MR.

320.00

100 F * 1862/64 – D. Luís I. MF17/18, 50 reis, verde-amarelo e 100 reis, lilás. Exemplares com mar-
gens curtas em sobrescrito circulado de Lisboa (19.02.67) para Génova (25.02.67). 

250.00

101 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF18, 100 reis , lilás, papel liso, fino, não denteado. Exemplar usado, 
autêntico, sem defeitos nem reparações, com margens largas e equilibradas, com boa cor e 
relevo, obliterado com carimbo nominativo, também autêntico e batido a preto “VALENÇA” 
(Gordon 418). Certificado de peritagem do NFACP. MB e MR.

390.00

102 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF18a, 100 reis, lilás, papel liso médio, não denteado, com fenda na 
cercadura. Par horizontal usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com 
margens de luxo (jumbo). Valor de catálogo € 495.00.

75.00

103 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF18a, 100 reis, lilás, papel liso fino, com “FENDA” na cercadura, não 
denteado, com boas margens. Bloco horizontal, com 8 selos (4x2), usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo de pontos, batido a preto “52 – 
PORTO”. Certificado de peritagem de Michael Ehrig. MB e MR. Valor de catálogo € 6.000.00

1.000.00

104 F / 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF19a, 5 reis, preto, papel liso, cunho II. Qua-
dra com selos novos, com goma original com charneira nos selos superiores e sem charneira 
nos selos inferiores. Exemplar sem defeitos nem reparações, com margens de luxo, com boa 
cor e relevo. Valor de catálogo € 3.420.00.

1.500.00

105 F  1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 reis, amarelo, papel liso, médio, não 
denteado. Exemplar novo, com margens de luxo e equilibradas, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 320.00.

35.00

106 F  1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 reis, amarelo, papel liso, médio. 
Exemplar sem goma, sem defeitos nem reparações, com margens de luxo e boa cor. Valor 
de catálogo € 320.00.

40.00

107 F IMP 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 reis, amarelo-laranja, papel liso, 
não denteado, com margens curtas, em convite de casamento impresso, circulado de Lisboa 
(21.09.69) para Santarém (21.09.69), para pagar o primeiro porte de impressos circulados 
internamente com peso até 30g. Exemplar com leve defeito no papel. B e MR.

300.00

108 F * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Sobrescrito circulado de Lisboa (11.09.66) 
para Haia / Países Baixos com trânsito por St. Jean de Luz (15.09.66) e marca de trânsito no 
verso de 17.09 a vermelho, com selos de 20 reis bistre, MF21, com 3 margens curtas e uma 
de luxo e de 120 reis, azul, MF26, com margens normais, ambos em papel liso, para pagar o 
porte simples (140 reis) de cartas remetidas para os Países Baixos, via França, com peso até 
10g. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

1.000.00

109 F IMP 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF21, 20 reis, bistre, papel liso médio, 
não denteado, com 3 margens de luxo e uma normal em impresso circulado de Mirandela 
(15.06.70) para Casale, com trânsito pelo Porto (17.06.70) e Lisboa (18.06.70). Exemplar 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

250.00

110 F  1866/67 - D. Luís I, fita curva, não denteados. MF22a, 25 reis rosa, papel liso médio, tipo II. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações, com leve vinco num canto, com boa cor e relevo, com 3 margens 
normais e uma curta. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 190.00.

25.00
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111 F  1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF22b, 25 reis, carmim-rosa, tipo III, papel 
liso médio, não denteado. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo e uma margem de luxo, duas normais e uma curta. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 190.00.

25.00

112 F * 1866/87 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF22, 25 reis, carmim-rosa, papel liso médio, 
não denteado, em sobrescrito circulado de Lagoa (18.10.67) para Lisboa (20.10.67) com 
trânsito por Faro (19.10.67), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “212”, tipo 4.3.4 
e nominativo “LAGOA”, batidos a preto.

15.00

113 F * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF23, 50 reis, verde, papel liso. Tira horizon-
tal com 3 selos, com margens de luxo, em carta circulada de Lisboa (15.08.67) para o Rio de 
Janeiro (02.09.67), para pagar o porte simples de cartas remetidas de Portugal para o Brasil 
com peso até 7 ½ g, transportadas por paquete transatlântico subsidiado (Vapor Seine) da 
Royal Mail Steam Packet Co, que saiu de Lisboa a 13.08.67. Selos sem defeitos nem repara-
ções com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MR.

850.00

114 F  1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF24, 80 reis, laranja, papel liso. Par vertical, novo, 
com goma original e charneira, sem reparações, com margens de luxo e uma curta/normal, com corte 
de tesoura de 4mm entre os selos, com boa cor e relevo. Muito raros os múltiplos nesta emissão. 

950.00

115 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF25a, 100 reis, lilás-malva, tipo Ia, papel 
liso. Tira horizontal com 4 selos usados, obliterado com carimbo numérico de pontos “1 – LIS-
BOA”, sem defeitos nem reparações, com margens de luxo, com boa cor e relevo. B e MR. 
Valor de catálogo € 1.680.00.

650.00

116 F * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF26, 120 reis, azul, papel liso. Dois se-
los isolados com margens de luxo a curtas em sobrescrito circulado de Lisboa (28.12.67) 
para Edimburgo / Inglaterra (03.01.67) com trânsito por Londres (03.01.67), com a indicação 
manuscrita “via Hespanha e França”, para pagar o porte duplo de uma carta remetida de 
Portugal para Inglaterra, por terra, com peso entre 7 ½ e 15g Exemplar sem defeitos nem 
reparações, bem conservado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

600.00

117 F  1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF 19/26. Série completa, nova, a maioria 
dos selos sem goma (apenas os selos de 25 e 50 reis com goma original e charneira), com 
boas margens, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 1.680.00.

250.00
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118 F  1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF 27/35. Série completa, nova, com goma original e 
charneira, sem reparações, sem defeitos, com exceção selo de 20 reis com leve mancha á frente, e 
com boa cor. Selo de 240 reis com certificado de peritagem de INEXFIP. Valor de catálogo € 5.150.00.

700.00

119 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Carta circulada de Lisboa (06.09.70) para Esto-
colmo / Suécia, com selos de 5 reis, preto, tipo VI, MF27c + 20 reis, bistre, MF29 + 50 reis 
verde-claro, MF31 + 100 reis lilás-claro, tipo II. MF33b, perfazendo 175 reis, para pagar o 
porte simples de cartas remetidas para a Suécia, pela Prússia, com  peso até 10g (Tabela em 
vigor desde 01.03.70. Exemplar sem defeitos nem reparações, com muito boa cor. Excelente 
qualidade e muito rara. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.
 

3.800.00

120 F IMP 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF28, 10 reis amarelo-laranja, papel liso, dentea-
do 12 ¾, em impresso circulado de Lisboa (13.11.68) para Barcelona (17.11.68) com trânsito 
por Badajoz (14.11.68), com marca circular “Admin de Cambio / 4C / Badajoz”, para pagar 
o porte simples de impressos de Portugal para Espanha com peso até 40g. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Exemplar raro, bem conservado.

390.00

121 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30g, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 
¾, tipo VIII. Três selos em carta circulada do Porto (02.01.71) para Lisboa (03.01.71), para pa-
gar o terceiro porte de cartas circuladas internamente com peso entre 21 e 30g. Exemplar sem 
reparações, com dois pontos de óxido, bem conservada. Certificado de peritagem do NFACP.

60.00

122 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30h, 25 reis, carmim-rosa, tipo IX, papel liso, 
denteado 12 ¾, sobre carta circulada de Viseu (06.05.70) para o Porto (07.05.70), para pagar 
o porte simples de cartas circuladas internamente com peso até 15g. Carimbo numérico da 
2.ª reforma, muito bem batido a preto “129 – VISEU”. MB.

30.00

123 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30i, 25 reis, carmim-rosa, tipo X, papel liso, 
denteado 12 ¾, sobre carta circulada da Póvoa de Varzim (02.01.71) para o Porto (03.01.71), 
para pagar o porte simples de cartas circuladas internamente com peso até 10g. Carimbo nu-
mérico da 2.ª reforma, muito bem batido a preto “73” e nominativo “POVOA DE VARZIM”. MB.

50.00

124 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30i, 25 reis, carmim-rosa, tipo X, papel liso, 
denteado 12 ¾, sobre carta circulada de Chaves (05.01.71) para o Porto (07.01.71), para pa-
gar o porte simples de cartas circuladas internamente com peso até 10g. Carimbo numérico 
da 2.ª reforma, muito bem batido a preto “111 – CHAVES”. MB.

30.00

125 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Sobrescrito circulado de Lapa para Marselha (07.12.68) 
com trânsito por Lisboa (02.12.68) e St. Jean de Luz (06.12.68), com 3 selos de 25 reis, carmim-
-rosa, tipo XI, papel liso, denteado 12 ¾, MF30j e selo de 5 reis, preto, tipo III, papel liso, denteado 
12 ¾, MF27, para pagar o porte simples de cartas remetidas para França com peso até 15g. Carim-
bo numérico da 1.ª reforma “122 – LAPA”, tipo 4.3.4, e nominativo “LAPA”, ambos batidos a preto. 

50.00

126 F * 1867/76 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Sobrescrito circulado de Lisboa (15.07.70) para 
Boston (05.08.70) com trânsito por Londres (20.07.70) com par horizontal de selos de 80 reis, 
laranja, papel liso, denteado 12 ¾, MF32, perfazendo 160 reis para pagar o segundo porte 
de cartas remetidas para os EUA com peso até 15g, via Inglaterra remetida pelos paquetes 
britânicos ou por navios particulares, de acordo com a tabela de portes para correspondência 
enviada de Portugal e ilhas adjacentes para os EUA após interrupção das relações postais 
entre a França e os EUA em 1870, conforme publicação dos Correios Portugueses no Diário 
do Governo de 25.04.70. Valor contabilístico de 6 ½ d, aposto a manuscrito e a sépia, cor-
respondente ao valor a pagar pela Administração Postal Portuguesa ao Reino Unido e 2c 
manuscrito a laranja-vermelho aplicado em Londres, indicando 2c de crédito aos correios dos 
EUA. Exemplar sem reparações, com ligeiros defeitos nos selos. MR.

500.00

127 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF32, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, 
em carta circulada de Lisboa (03.10.71) para Lyon / França (08.10.71) com trânsito por St. 
Jean de Luz (07.10.71), para pagar o porte simples de cartas remetidas para França, com 
peso até 10g. Exemplar com carimbo oleoso, sem reparações.

40.00

128 F  1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF33d, lilás-malva, papel liso, denteado 12 ¾. 
Par horizontal novo, com goma original e charneira, reparado com charneira no canto inferior 
esquerdo do 1.º selo, com boa cor e relevo. Único múltiplo conhecido do cunho II. MB e MR.

450.00

129 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteado. MF34, 120 reis azul, papel liso, denteado 12 ¾. 
Bloco com 12 selos usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo numérico de barras da 1.ª reforma, batido a preto “55 – BEMPOSTA”, tipo 4.3.4. 
Maior bloco conhecido.

3.400.00

130 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36d, 5 reis, preto, papel liso, tipo V, denteado 12 ¾. Folha 
completa com 28 selos novos, com goma original sem charneira em 22 selos e com sinal de 
charneira em 6 selos (4 da 1.ª fila e 2 da última fila), sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo, Exemplar de elevada raridade e de excelente qualidade. 

2.200.00
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131 F R Reimpressões de 1885 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36j, 5 reis, preto, tipo XI, papel 
liso médio, branco. Folha completa com 28 provas da reimpressão de 1885, sem goma, não 
denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

750.00

132 F IMP 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36s, 5 reis, preto, tipo IX, papel liso médio, denteado 13 
½, em impresso circulado de Cascais para Lisboa (03.10.77), para pagar o porte simples de 
impressos circulados internamente com peso até 40g, obliterado com carimbo numérico da 
2.ª reforma “18” e nominativo “CASCAES”, batidos a preto. B e R.

30.00

133 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Capa de carta circulada de Vila Nova de Portimão para a 
Christiania / Noruega, com trânsito por Lisboa (09.08.74) com selos de 5 reis, preto, papel liso, 
denteado 14, tipo XII, MF36w + 10 reis, amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, MF37a + 80 
reis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF42, obliterados com carimbo numérico da 2.ª 
reforma, batido a preto “219” e nominativo de duplo círculo “V.ª N.º / DE / PORTIMÃO”. Franquia 
total de 95 reis para pagar o primeiro porte de cartas remetidas para a Noruega com peso até 
15g (Tabela de portes em vigor a partir de 01.10.73. Exemplar muito bem conservado, sem de-
feitos nem reparações. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

2.500.00

134 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37a, 10 reis, amarelo, tipo II, papel liso, denteado 12 ¾, 
farpeado. Quadra de selos novos, com goma original e muito leves vestígios de marca de 
charneira em dois selos, sem sinal de charneira nos restantes. Exemplar pouco comum, sem 
reparações, com irregularidade no denteado, caraterísticas dos selos farpeados, com alguma 
oxidação na cor e com excelente relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 

350.00
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135 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada de Lisboa (20.06.73) para Nova York (13.07.73), via 
Hamburgo, com selo de 10 reis, amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, MF37 e selo 100 reis, lilás, pa-
pel liso, denteado 12 ¾, para pagar o porte simples de cartas remetidas para os EUA via Hamburgo, 
com peso até 15g (Tabela de Portes em vigor a partir de 1 de Abril de 1873, da Convenção entre 
Portugal e a Alemanha, de 1872). Valor contabilístico de 1 2/3sgr duplamente manuscrito a azul e 
vermelho. Exemplar sem reparações, com defeito de origem no selo de 100 reis. B e R.

1.000.00

136 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado de Lisboa (29.06.77) para Civitanova 
Marche / Itália (05.07.77) com trânsito por Ancona (05.07.77), com selo de 5 reis, preto, papel 
liso, denteado 13 ½, MF36o, selo de 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, MF40 
e dois selos de 10 reis, amarelo, papel liso, denteado 13 ½, MF37c, no total de 50 reis para 
pagar o porte simples de cartas remetidas para Itália com peso até 15g, de acordo com a 
tabela de portes publicada no Diário do Governo n.º 290 de 21.12.1875, para vigorar a partir 
de 01.01.76.  Exemplar sem defeitos nem reparações. MR.

400.00

137 F * 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF40au, 25 reis, carmim rosa, tipo II, papel costelado na fren-
te, denteado 12 ¾, em carta circulada de Amarante (08.02.73) para o Porto (09.02.73) para 
pagar o porte simples de uma carta circulada internamente com peso até 10g. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota.

80.00

138 F * 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF40am, 25 reis, carmim rosa, tipo X, papel liso, denteado 14, 
em sobrescrito circulado de Évora para Lisboa (11.08.74), obliterado com marca nominativa 
de “EVORA” e numérica da 2.ª reforma “197”, ambas batidas a preto. Exemplar sem defeitos 
nem reparações. Porte de 25 reis para cartas circuladas internamente com peso até 10g. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00
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139 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40k, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
XII. Par horizontal em carta circulada de Viana do Castelo (23.02.75) para o Porto (24.02.75), 
para pagar o segundo porte de cartas circuladas internamente com o peso entre 11 e 20g. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. B.

10.00

140 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, rosa-carmim, papel liso, denteado 13 ½. 
Exemplar isolado em carta circulada de Ponte do Lima (24.05.73) para o Porto (25.05.73) 
para pagar o primeiro porte de cartas circuladas internamente com peso até 10g. Carimbo 
numérico da 2.ª reforma batido a preto “67 – PONTE DE LIMA” e carimbo circular datado de 
“PONTE DO LIMA”.  MB e MR.

25.00

141 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40l, 25 reis, rosa-carmim, tipo XIII, papel liso, denteado 
12 ¾. Par vertical em carta circulada de Viana do Castelo (31.08.76) para o Porto (01.09.76) 
para pagar o segundo porte de cartas circuladas internamente com peso entre 16 e 30g. Ca-
rimbo numérico da 2.ª reforma batido a preto “72 – VIANA DO CASTELO”. Carimbo datado do 
Porto batido a vermelho e carimbo circular datado de Lisboa a preto. MB e MR.

30.00

142 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40al, 25 reis, rosa-carmim, tipo VII, papel liso, denteado 
14. Exemplar isolado em carta circulada de Coimbra (27.05.74) para o Porto (28.05.74) para 
pagar o primeiro porte de cartas circuladas internamente com peso até 10g. Carimbo numé-
rico da 2.ª reforma batido a preto “78 - COIMBRA”. MB e MR.

45.00

143 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40al, 25 reis, rosa-carmim, tipo VII, papel liso, denteado 
14. Par horizontal em carta circulada de Leiria (29.07.74) para o Porto (30.07.74) para pagar o 
segundo porte de cartas circuladas internamente com peso entre 11 e 20g. Carimbo numérico 
da 2.ª reforma batido a preto “95 - LEIRIA” e nominativo, também a preto “LEIRIA”. MB e MR.

60.00

144 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40aa, 25 reis, rosa-carmim, tipo IX, papel liso, denteado 
13 ½. Exemplar isolado em carta circulada de Góis (29.12.78) para o Porto (31.12.78) para 
pagar o primeiro porte de cartas circuladas internamente com peso até 15g. Carimbo numé-
rico da 2.ª reforma batido a preto “96 - LOUZÃ” e nominativo, também a preto “LOUZÃ”. MB.

20.00

145 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40g, 25 reis, rosa-carmim, tipo VIII, papel liso, denteado 
12 ¾. Par horizontal em carta circulada de Vila Real (13.04.73) para o Porto (14.04.73) para 
pagar o segundo porte de cartas circuladas internamente com peso entre 11 e 20g. Carimbo 
numérico da 2.ª reforma batido a preto “106 – VILA REAL” e oval datado também a preto “13-
4 / VILLA REAL / 73”. MB.

50.00

146 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Três 
selos em carta circulada do Porto (03.09.74) para Lisboa (04.09.74), com dois selos oblite-
rados à pena e um com marca numérica da 2.ª reforma, batida a preto “46 – PORTO”, para 
pagar o 3.º porte de cartas circuladas internamente com peso de 21 até 30g. Selos cortados 
à tesoura, sem partes do denteado. 

25.00

147 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41, 50 reis, verde-claro, cunho I, papel liso, denteado 12 ¾ em 
carta circulada de Lisboa (30.10.76) para Lyon / França (04.11.76), com trânsito por St. Jean de Luz 
(03.11.76), para pagar o porte simples de cartas remetidas para França com o peso até 15g. B.

40.00

148 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41c, 50 reis verde, papel liso, denteado 13 ½, tipo I, em 
capa de carta circulada de Lisboa (24.04.76) para Lyon (30.04.76) com trânsito por St. Jean 
de Luz (29.04.76). Exemplar sem defeitos nem reparações. 

10.00
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149 F * 1870/76 - - D. Luís I, fita direita. MF42a, 80 reis laranja, tipo II, papel liso, denteado 12 ¾, em 
sobrescrito circulado de Lisboa (26.12.74) para Lyon, para pagar o porte simples de cartas 
circuladas para o estrangeiro com peso até 10g. Exemplar sem reparações, com ligeiro de-
feito no sobrescrito.

40.00

150 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42g, 80 reis laranja, tipo I, denteado 12 ¾, PAPEL COS-
TELADO, 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.

125.00

151 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42i, 80 reis, amarelo, cunho I, papel porcelana, denteado 
12 ¾ em carta circulada de Matosinhos (10.02.92) para o Rio de Janeiro (29.02.92) com 
trânsito por Lisboa (11.02.92), para pagar o primeiro porte de cartas remetidas para o Brasil 
com o peso até 15g. 

40.00

152 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado de Lisboa (16.06.72) para Nova York 
(03.07.72) com trânsito por Londres (20.06.72) com selo de 80 reis, laranja, tipo II, papel liso, 
denteado 12 ¾, MF42a + dois selos de 100 reis, lilás-claro, tipo I, papel liso, denteado 12 ¾, 
MF43, perfazendo 280 reis para pagar o segundo porte de cartas remetidas para os EUA com 
peso até 15g, via de Espanha e França, ou pelos paquetes franceses da linha de Bordéus 
e para os EUA pelos paquetes britânicos, de acordo com a tabela publicada no Diário de 
Governo de 30.03.72 para entrar em vigor em 01.04.72. Valor contabilístico de 11d, aposto a 
manuscrito e a vermelho correspondente ao valor a pagar pela Administração Postal Portu-
guesa ao Reino Unido e 2c por carimbo laranja-vermelho aplicado em Londres, indicando 2c 
de crédito aos correios dos EUA. Exemplar sem defeitos nem reparações. MR.

1.000.00

153 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta datada da Corunha (17.03.79) remetida para Buenos Aires 
(15.04.79) via Lisboa (21.03.79) com par de selos de 100 reis, lilás-claro, papel liso, denteado 12 
¾, MF43, para pagar o segundo porte de cartas remetidas para a Argentina, com peso entre 16 
e 30g, pelos paquetes subsidiados. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

350.00

154 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 reis, lilás claro, papel liso, denteado 12 ¾, em 
carta remetida de Lisboa (23.06.81) para o Rio de Janeiro (17.07.81), para pagar o porte 
simples de cartas remetidas para o Brasil com peso até 15g. Marca de dia de Lisboa batida a 
vermelho. Exemplar com ligeiras reparações no papel da carta. 

75.00

155 F DOC 1870/76 — D. Luís I, fita direita. MF43c, 100 reis lilás-claro, papel liso, denteado 14 em folha 
de papel selado de 30 reis, pertencente a processo judicial (folha 34) circulado de Chaves 
(carimbo numérico da 2.ª reforma “111”). Muito raro e provavelmente único exemplar conhe-
cido em documento circulado.

1.500.00

156 F 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF46a, 240 reis lilás, papel costelado na frente, denteado 
12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, com canto superior esquerdo reparado e com 
retoques no denteado da margem direita, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 3.200.00.

140.00

157 F R Reimpressões de 1885 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF 36/47. Série completa de reim-
pressões de 1885, em papel branco, liso e espesso, denteado 13 ½. Exemplares sem goma 
como emitidos sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 860.00.

125.00

158 F R« Reimpressões de 1885 * 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF 49/51. Série completa 
de reimpressões de 1885, em papel branco, liso e espesso, denteado 13 ½. Exemplares sem 
goma como emitidos sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

25.00

159 F  1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF55a, 50 reis, azul-claro, papel liso, fino, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, margem esquerda de folha, com goma original, sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo € 740.00.

110.00

160 F * 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF55, 50 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar com 
denteado irregular em sobrescrito circulado do Funchal (20.06.82) para Liverpool (26.06.82), 
para pagar o porte simples de cartas circuladas para os países da UPU com peso até 15g.

20.00

161 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 navegação 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.

75.00



25

162 F * 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF60, 5 reis, preto, papel porcelana, den-
teado 11 ¾. Cinco selos, perfazendo o porte de 25 reis, em sobrescrito circulado de Lisboa 
(22.01.90) para Vila do Conde, para pagar o porte simples de cartas circuladas internamente 
com peso até 15g. B.

12.00

163 F () 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF64a, 500 reis, preto, papel porcelana, den-
teado 13 ½. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.450.00.

200.00

164 F * 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. Sobrecarga (c). MF82, 5 reis, preto, pa-
pel porcelana, denteado 11 ¾, em sobrescrito de reduzidas dimensões (cartões de visita), 
circulado aberto, circulado em Lisboa, para pagar o primeiro porte de impressos circulados 
internamente com peso até 50g.

12.00

165 F * 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Sobrescrito circulado do Porto 
(06.03.94) para Lisboa com selos de 5 reis, amarelo, MF98 + 10 reis, lilás-rosa, MF99 e 15 
reis, castanho, MF100, perfazendo o porte de 50 reis, para pagar: 25 reis pelo porte simples 
de cartas circuladas internamente com peso até 15g + 5 reis de excesso de porte. MB e R.

150.00

166 F * 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Sobrescrito circulado do Porto 
(09.03.94) para Annonay / França (12.03.94) com selos de 5 reis, amarelo, MF98 + 20 reis, 
violeta, MF101 e 25 reis, verde, MF102, perfazendo o porte de 50 reis, para pagar o porte 
simples de cartas remetidas para França com peso até 15g. MB e R.

190.00

167 F * 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. MF103, 50 reis, azul, papel pontinha-
do leve, denteado 14, em carta circulada para a Palestina, com trânsito por Paris (16.03.94), para 
pagar o primeiro porte de cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 15g. Raro destino.

40.00

168 F * 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. MF103, 50 reis, azul, papel 
pontinhado leve, denteado 14. Tira horizontal com 4 selos em carta registada circulada de 
Lisboa (05.03.94) para Londres (08.03.94), para pagar: 150 reis pelo terceiro porte de cartas 
remetidas para Inglaterra com peso entre 31 e 45g + 50 reis pelo prémio de registo. Selos 
obliterados por carimbo comemorativo do evento, batido a preto. B e R.

100.00
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169 F CNT 1895 – 7.º Centenário de Nascimento de S. António. MF111, 2 ½ reis, preto, papel pontinhado 
em cinta de jornal circulado no Porto (13.06.95), para pagar o porte simples de jornais im-
pressos, circulado internamente com peso até 50g. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e bem conservado. 

30.00

170 F CNT 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF111, 2 ½ reis, preto, papel ponti-
nhado, em cinta de jornal circulado no Porto (13.06.95 – 1.º dia de circulação), para pagar o 
primeiro porte para jornais, circulados internamente, com peso até 50g. MB.

24.00

171 F * 1895 – 7.º Centenário de Nascimento de S. António. MF112, 5 reis, laranja, papel pontinhado 
em sobrescrito circulado aberto com impresso, de Vila Nova de Gaia (13.06.95) para Espi-
nho, para pagar o primeiro porte de impressos circulados internamente com o peso até 50g. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e bem conservado. 

50.00

172 F * 1895 – 7.º Centenário de Nascimento de S. António. MF113, 10 reis, lilás-malva, papel pon-
tinhado em sobrescrito circulado aberto com impresso, de Lisboa (28.06.95) para Munique / 
Alemanha (02.07.95), para pagar o primeiro porte de impressos circulados para o estrangeiro 
com o peso até 50g. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e bem conservado. 

50.00

173 F CNT 1895/96 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF127, 5 reis, laranja, papel liso a levemente pon-
tinhado, denteado 11 ¾, em cinta de jornal remetida de Lisboa (23.05.06) para Bruxelas 
(28.05.06). Insuficientemente franquiado, foi porteado, porém recusado pelo destinatário, 
tendo sido devolvido ao remetente. B e R.

30.00

174 F VD 1895/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Carlos I, tipo Mouchon. Novos cores e valores. 
Frente de sobrescrito com valor declarado de 2.000$00 reis, remetido de Lisboa (05.07.06) 
para Portimão, com selo de 75 reis MF144, 100 reis MF135 e 7 selos de 500 reis, MF139. B.

50.00

175 F VD 1895/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Carlos I, tipo Mouchon. Novos cores e valores. 
Frente de sobrescrito com valor declarado de 677$500 reis, remetido de Lisboa (22.10.06) 
para Portimão, com o peso de 38,5g, com selo de 75 reis MF144, 300 reis MF138, e 3 selos 
de 500 reis, denteado 11 ¾, MF139, no total de 1.875 reis para pagar: 75 reis pelo 3.º porte 
do correio ordinário para cartas com peso entre 31 e 45g + 50 reis pelo prémio de registo e 
1.750 reis, pela 7.ª fração de 100$000 a 250 reis cada. B.

75.00

176 F VD 1895/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Carlos I, tipo Mouchon. Novos cores e valores. 
Frente de sobrescrito com valor declarado de 1.000$000 reis, remetido de Lisboa (19.06.06) 
para Portimão, com o peso de 40g, com selo de 25 reis MF141, 100 reis MF135, e 5 selos de 
500 reis, denteado 11 ¾, MF139, no total de 2.625 reis para pagar: 75 reis pelo 3.º porte do 
correio ordinário para cartas com peso entre 31 e 45g + 50 reis pelo prémio de registo e 2.500 
reis, pela 10.ª fração de 100$000 a 250 reis cada. B.

75.00

177 F DOC 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Boletim de Expedição de encomenda postal remetida de 
Lisboa (23.05.00) para Zurique (16.06.00) com trânsito por Hamburgo (14.06.00) e Basileia 
(16.04.00) com selos de 20 reis, violeta, MF130, 100 reis, azul s/ azul, MF135 e tira de 3 selos 
de 200 reis, lilás claro s/ rosa, MF137b. Exemplar sem reparações, com ligeiros defeitos e 
com um selo de 200 reis com canto curto. B e MR.

125.00

178 F DOC 1895/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Boletim de Expedição de encomenda postal remetida 
de Lisboa (07.10.08) para a Suíça (26.10.08) com trânsito por Hamburgo (24.10.08) com 
selos de 5 reis, laranja (para pagar o custo do impresso)127, tira com 3 selos de 50 reis, 
ultramar, MF142 e par de selos de 200 reis, violeta-castanho s/ rosa, MF137. B e MR.

150.00

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

125.00 

180 F * 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Sobrescrito circulado 
registado de Lisboa (06.08.11) para Cassel / Alemanha, com selos de 10 reis, verde, 15 reis, 
castanho-claro e 75 reis, bistre, MF172/73 e 177, perfazendo o porte de 100 reis para pagar: 
50 reis pelo porte simples de cartas circuladas para a Alemanha com peso até 20g + 50 reis 
pelo prémio de registo. Exemplar sem defeitos nem reparações. B.

22.00

181 F * 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Sobrescrito com valor 
declarado de 75 francos, com peso de 42g, circulado registado de Lisboa (06.02.11) para 
Bruxelas (20.02.11) com selos de 2 ½, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 80 e 100 reis, MF 170/179, 
perfazendo o porte de 382,5 reis para pagar: 150 reis pelo 3.º porte de cartas remetidas para 
os países da UPU com peso de 41 a 60g + 50 reis pelo prémio de registo + 30 reis pela 1.ª 
fração de 300 francos + 152,5 reis se excesso de porte. B e R.

45.00
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182 F * 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA da Casa da Moeda, sobre selos postais do Continente. MF191, 1$000 s/ 10 reis 
violeta, papel pontinhado, em sobrescrito circulado registado de Vila Nova de Gaia (13.12.11) 
para Londres (16.12.11) com trânsito pelo Porto (13.12.11) para pagar: 50 reis pelo prémio de 
registo e 950 reis pelo 19.º porte para cartas remetidas para Inglaterra. MB.

170.00

183 F  1912 – Ceres. MF208, 1c, verde-escuro, papel porcelana médio, denteado 15x14. Bloco com 
6 selos (3x2), novo, com goma original sem charneira, sem reparações, nem defeitos eviden-
tes, com boa cor. Valor de catálogo € 390.00.

50.00

184 F * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado do Porto (22.02.21 para Nova York, com selos de 10c, 
tijolo, papel liso, denteado 12x11 ½, MF215h + 50c, laranja s/ salmão, papel porcelana colo-
rido médio, denteado 15x14, MF219b, para pagar o porte simples de cartas remetidas para 
os EUA com peso até 20g. 

20.00
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185 F 8 1917/20 – Ceres. Novos valores e cores. MF226e, 4c, verde-amarelo, papel liso, médio, den-
teado 12x11 ½.. Quadra, usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com variedade 
“4 GROSSO” no 3.º selo. B e R. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

186 F PI 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF228, 5c, lilás-rosa, papel pontinhado vertical, den-
teado 15x14, em postal ilustrado circulado de Vouzela (27.03.22) para Lisboa (28.03.22), para 
pagar o porte de bilhetes-postais ilustrados, circulados internamente (Tabela do Decreto 7.220 
de 31.12.20). Selo obliterado com carimbo nominativo, batido a preto “VOUZELA”. MB e MR.

200.00

187 F () 1917/20 – Ceres. Novos valores e cores. MF233a, 20c, castanho s/ salmão, papel porcelana 
colorido, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, sem goma original, sem defeitos nem repara-
ções, com muito boa cor. Valor de catálogo € 920.00.

100.00

188 F  1920/22 – Ceres. Novos valores e cores. MF 235c/247a. Série completa em denteado 15x14, 
papel liso, fino. Selo de 3c, azul, sem goma e com grande adelgaçamento, não considerado 
para a valorização do lote. Restantes selos com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 433,70.

65.00

189 F  1920/22 – Ceres. Novos valores e cores. MF242b, 30c, castanho amarelo, papel pontinhado 
vertical, denteado 15x14. Bloco horizontal com 8 selos (4x2), bordo superior de folha, novo, 
com goma original sem charneira, com ligeiro corte na margem superior reparado, com boa 
cor e muito raro. Valor de catálogo € 3.040.00.

450.00

190 F  1920/22 – Ceres. Novos valores e cores. MF248c, 1E, violeta claro, papel acetinado, fino, 
denteado 12x11 ½. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e muito raro. Valor de catálogo € 2.000.00.

300.00

191 F PRV 1923 – Travessia aérea do Atlântico. MF 260/275. Série completa em blocos de 40 provas (ex-
ceto 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 anotações 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.

1.200.00

192 F DOC 1924/26 – Ceres. Novos valores e cores. Boletim de expedição de encomenda postal, contendo 
5kgs de figos flor, remetida de Albufeira (05.10.26) para Rugles / França, com trânsito por Lisboa 
(08.10.26) com selo de 20c, cinzento, papel liso, denteado 12x11 ½, MF280 + 3 pares de selos de 
1E, ardósia, papel lustrado espesso, denteado 12x11 ½, MF288 + par de 2E, verde, cinzento, papel 
lustrado espesso, denteado 12x11 ½. Exemplar sem reparações, com 3 dobras verticais. MR.

200.00

193 F  1924/26 – Ceres. Novos valores e cores. MF292, 2E, verde-cinzento, papel lustrado espesso, 
denteado 12x11 ½. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem reparações e com 
dois leves pontos de óxido no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 860.00.

120.00
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194 F * 1924/26 – Ceres. Novos valores e cores + Imposto Postal * Monumento ao Marquês de Pom-
bal. Sobrescrito circulado registado de Tomar (12.05.26) para Santarém, com par de selos 
de 2E, verde-cinzento, papel lustrado, espesso, denteado 12x11 ½, perfurados com “B.N.U”, 
MF292, para pagar: 1$60 pelo 4.º porte de cartas circuladas internamente com peso entre 61 
e 80g + selo de 15c do imposto postal, MF IP20, para pagar o imposto postal devido nos dias 
5 a 15 de Maio de 1926). MB e R.

125.00

195 F  1924/26 – Ceres. Novos valores e cores. MF293, 2$40, verde-seda, Papel lustrado, espesso, 
denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 360.00.

50.00

196 F * 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. Sobrescrito circulado registado do 
Porto (13.11.24) para Greiz / Alemanha (17.11.24) com 2 selos de 40c, ultramar, MF312 e 1$60, 
azul-ardósia, MF322, perfazendo o porte de 2$40, para pagar: 1$60 pelo porte simples de cartas 
remetidas para o estrangeiro com peso até 20g e 80c pelo prémio de registo. B e MR.

95.00

197 F PI 1925/34 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco + Lusíadas. Postal ilustrado lan-
çado a bordo de paquete holandês (02.07.34) para a Alemanha, com selo de 20c, violeta cinzento, 
MF339 (utilizado como selo de recurso a partir de 1934) e selo de 75c, carmim, MF545, no total 
de 95c, para pagar o porte de bilhetes-postais simples remetidos para países estrangeiros. Selos 
obliterados pelo carimbo de bordo do paquete, batido a vermelho ”S. S. FLANDRIA”. MB e MR.

75.00

198 F AR 1925/31 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco + Lusíadas. Aviso de re-
ceção de carta remetida de Lisboa (21.04.34) para a Catabola / Angola, com trânsito pelo 
Quanza (27.05.34) com par de selos de 20c, MF339, como selos de recurso a partir de 1934 
e 40c, MF520, perfazendo 80c para pagar o prémio de aviso de receção pedido no ato de 
registo. Carimbo de duplo círculo, batido a preto “QUANZA”. B e R.

18.00
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199 F PI 1925/34 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. MF340, 25c carmim, como 
selo de recurso a partir de 1934, em postal ilustrado circulado de Cascais (30.08.34) para 
Sabugo (01.09.34), para pagar o porte de bilhetes-postais simples. Carimbo circular datado, 
tipo 1880, batido a preto “SABUGO”.

16.00

200 F * 1925/36 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco + Infante D. Henrique + Tudo 
pela Nação. Sobrescrito circulado de Lisboa (30.11.35) para Gent / Bélgica, com selo de 1$20, 
MF351, usado como selo de recurso a partir de 1934, 15c, MF539 e 40c, MF571, perfazendo 
1$75, para pagar o porte simples de cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g.

14.00

201 F * 1925/31 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco + Lusíadas. Sobrescrito 
circulado de Lisboa (10.08.35) para Roterdão / Holanda, com selos de 1$60, MF353, usado 
como selo de recurso a partir de 1934 e 15c, MF517, para pagar o porte simples de cartas 
circulada para o estrangeiro com peso até 20g.

12.00

202 F  1926 – Independência de Portugal, com sobretaxa. MF 386/395. Série completa, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

38.00

203 F  1926 – Independência de Portugal, com sobretaxa. MF 386/395. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 73.00.

10.00

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

100.00

205 F Q 1930 – DOX “Flyng Ship. Bilhete postal ilustrado, remetido de Lisboa (28.01.31) para Michi-
gan / 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 violeta, tipo I, e carimbo co-
memorativo do voo, batido a vermelho “AMERIKA - EUROPA DES DORNIER FLUGSCHIFFS 
DOX” e carimbo rombótico batido a preto.

110.00

206 F  1927 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. MF 420/34. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

26.00

207 F  1928 – Independência de Portugal * 3.ª emissão. MF 435/50. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 175.00.

32.00

208 F * 1928 – Independência de Portugal * 3.ª emissão. MF444, castanho, papel pontinhado, den-
teado 14 de linha, em sobrescrito circulado para Lisboa (30.11.28), para pagar o porte sim-
ples de cartas circuladas internamente com peso até 20g.

12.00

209 F  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF160, 15c s/ 20c, castanho, papel liso, denteado 12x11 
½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 94.00.

28.00

210 F  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF466l, 40c s/ 2c, laranja, papel CARTOLINA, denteado 
12x11 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 650.00.

90.00

211 F  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF472, 40c s/ 60c, azul-escuro, papel liso, médio, dentea-
do 15x14. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

20.00

212 F * 1928/29 – Ceres. Sobrescrito lançado a bordo do paquete alemão “NYASSA” em viagem 
de Lisboa para Southampton (09.04.29), para a Alemanha, com selos de 4c s/ 8c, laranja, 
MF451, par de selos de 4c s/ 30c, castanho, MF452, 10c s/ ½ c, preto, MF454, par de selos 
de 10c s/ 5c, sépia-esverdeado, MF458, 40c s/ 1E, ardósia, MF482 e 80c s/ 6c, castanho, 
MF478, no total de 1$62, para pagar: 1$60 pelo primeiro porte do correio ordinário de cartas 
circuladas para o estrangeiro com peso até 20g + $02 de excesso de porte. Obliterado com 
carimbo de cordo do paquete, batido a preto “DEUTSCHE SEEPOST / LINIE HAMBURG 
OSTAFRIKA / 9 4 29 / D”. R.

100.00

213 F  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF487, 1$60 s/ 20E, azul-turquesa, papel lustrado, espes-
so, denteado 12x11 ½. Bloco com 6 selos (3x2), novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 240.00.

35.00

214 F  1929 – Ceres, com sobrecarga “REVALIDADO”. MF 488/93. Série completa, nova, com goma origi-
nal e muito leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 55.00.

10.00
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215 F * 1912/1930 – Ceres. Sobrescrito lançado a bordo de paquete holandês “SIERRA CORDOBA” 
em escala pelo Funchal / Madeira com destino a Alemanha, com selos de ½ c preto, MF207, 
13 ½ c, azul-cinzento, MF231, 5c, sépia-esverdeado, MF252, par de selos de 2c, chocolate, 
MF396, 3c, azul, MF397, 4c, laranja, MF398, 5c, castanho, MF400, 10c carmim, MF401 e 
80c, verde, MF507, no total de 1$25 para pagar o primeiro porte de cartas circuladas para 
o estrangeiro com peso até 20g. Carimbo de bordo do paquete, batido a preto “DEUTSCHE 
SEEPOST / VMITTELMEER FAHRT / 28.2.31 / NORD DEUTSCHER / LLOYD”, R.

100.00

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

145.00

217 F  1930 – Ceres. Gravura retocada. MF512, 4$50, amarelo-laranja, papel pontinhado, vertical, 
denteado 12x11 ½. Quadra, canto inferior esquerdo de folha, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 720.00.

140.00

218 F PRV 1926/31 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Fragoso. Lote com 3 
provas de cor, montadas em 3 blocos de cartolina medindo 56x96mm. Provas com o valor de 
40c em verde-azeitona, preto e ultramar, em papel porcelana, não denteadas, com assinatura 
marginal “S. Santos”. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

219 F  1931 – Lusíadas. MF513/30. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 110.00.

22.00
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220 F * 1930/31 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” + Lusíadas. Sobrescrito 
lançado a bordo do Paquete Monte Rosa em Ponta Delgada (05.11.35) para a Suíça, oblitera-
dos com marca nominativa, a preto “MONTE ROSA” e com carimbo também batido a preto da 
Companhia de Navegação, datado de 14.11.35, com selos de 75c, MF307, 5 e 95c, MF514 
e 545. Carta entregue obliterada no verso com marca do dia do Recife (14.11.35), primeiro 
porto de escala. Selo de 75c utilizado como selo de recurso, pois foi retirado de circulação 
em1931 por ter cessado a diferença cambial entre os Açores e o Continente.

125.00

221 F PRV 1931 – 5.º Centenário do Nascimento de D. Nuno Alvares Pereira. Desenho e gravura de 
Arnaldo Fragoso. Lote com cinco provas não denteadas, das quais 4 em papel espesso, nas 
cores verde-escuro s/ creme, verde s/ azul, verde-escuro e rosa, verde-amarelo, todas sem 
impressão do valor + prova em castanho e verde com impressão do valor de 4$50. Exempla-
res sem defeitos nem reparações, com boa cor.

50.00

222 F  1931 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira. MF542, 4$50, castanho e verde 
claro, papel liso, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, SEM IMPRESSÃO DO VALOR. Não catalogado no 
Mundifil, mas catalogado no Eládio dos Santos com o n.º 558a. MB e MR.

120.00

223 F  1933 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira. MF548/53. Série completa, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 130.00.

45.00

224 F  1933 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira. MF548/53. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 52.00.

9.00

225 F  1934 – General Carmona. MF560a, 40c, violeta, papel liso, denteado 12. Exemplar novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

36.00

226 F  1934 – General Carmona. MF560a, 40c, violeta, papel liso, denteado 12. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 58.00.

14.00

227 F * 1934 – General Carmona. MF560, 40c, violeta, papel porcelana em Carta Postal, edição da 
Câmara Municipal de S. João da Pesqueira, intitulada “TUDO PELA NAÇÃO”, com gravuras 
de Oliveira Salazar e General Óscar Carmona, circulada de Peso da Régua (21.12.35) para 
Coimbra (23.12.35). B e R.

25.00

228 F  1935 – Infante D. Henrique. MF568/69. Série completa, nova, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 34.00.

12.00

229 F  1935 – Infante D. Henrique. MF568/69. Série completa, nova, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 16.00.

5.00

230 F * 1931/35 – Lusíadas + Templo de Diana + Infante D. Henrique + Tudo pela Nação. Sobres-
crito lançado a bordo, na escala no Funchal, no paquete alemão “MONTE SARMIENTO” 
(30.05.37) endereçado para a Alemanha, com selos de 80c, MF524, verde-esmeralda, 5c, 
azul, MF566, par de selos de 15c, castanho-vermelho, MF569, $25, azul e $40, castanho, 
MF570/71, no total 1$80 para pagar: 1$75 pelo primeiro porte do correio ordinário de cartas 
remetidas para o estrangeiro com peso até 20g + $05 de excesso de porte: Carimbo do pa-
quete batido a azul “MONTE SARMIENTO” e marca de dia de bordo batido a preto “DEUTS-
CHE SCHIFFSPOST / HAMBURG – SUDAMERIKA / MS / MONTE SARMIENTO / 30.05.37 / 
HAMBURG-SUDAM. / D. GES HAMBURG / a”. MB e R.

60.00

231 F  1935 – Sé de Coimbra. MF575, 1$75, azul-escuro, papel liso, denteado 12x11 ½. Exemplar 
novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 133.00.

30.00

232 F  1937 – 4.º Centenário da Morte de Gil Vicente. MF577/78. Série completa, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 63.00.

12.00

233 F  1937 – 4.º Centenário da Morte de Gil Vicente. MF577/78. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 38.00.

6.00

234 F  1938 – 5.º Congresso Internacional  da Vinha e do Vinho  MF579/582. Série completa, nova, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de ca-
tálogo € 130.00.

26.00

235 F  1938 – 5.º Congresso Internacional  da Vinha e do Vinho. MF579/582. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 78.00.

12.00
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236 F  1940 – Legião Portuguesa . MF583/590. Série completa, nova, com goma original e charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 228.00.

28.00

237 F PRV 1943 – Caravela. Desenho de Jaime Martins Barata e gravura de Gustavo de Almeida Araújo. 
MF623, $50. Prova individual em bloco medindo 110x57mm, na cor preta, não aprovada para este 
valor, não denteada, em papel espesso. Exemplar sem reparações, com leve óxido, com boa cor.

15.00

238 F  1945 – Presidente Carmona. MF652/59. Série completa, nova, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

32.00

239 F  1946 – Costumes Portugueses * 2.ª emissão. MF677/84. Série completa, nova, com goma ori-
ginal sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 285.00.

30.00

240 F  1949 – Fundação da Dinastia de Avis. MF705/712. Série completa, nova, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

25.00

241 F PRV 1949 – 16.º Congresso Internacional de História da Arte. Desenho de Jaime Martins Barata e 
gravura de Karl Friedrich Wilhem Seizinger, impresso a talhe doce na N. V. Joh Enschedé & 
Zonen. Prova de cunho na cor azul, não denteada, sem abertura da taxa no cunho, montada 
em bloco de cartão medindo 163x119. Exemplar com algumas leves manchas. MB e MR.

90.00

242 F PRV 1950 – 4.º Centenário da Morte de S. João de Deus. Desenho de Jaime Martins Barata e 
gravura a talhe doce de Renato Cantos de Sousa Araújo. Prova do 2.º estado de abertura do 
cunho, montada em bloco de cartolina calandrada medindo 122x126, não denteada, desenho 
inacabado, com assinatura marginal “Renato”. MB e MR.

130.00

243 F  1952 – Museu Nacional dos Coches. MF741/748. Série completa, nova, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 55.00.

10.00
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244 F  1953 – 3.º Aniversário da OTAN. MF749/750. Série completa, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

90.00

245 F  1953 – 3.º Aniversário da OTAN. MF749/50. Série completa, nova, com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 230.00.

34.00

246 F  1952 – 8.º Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. MF 751a, 1$00, azul-escuro e 
cinzento, papel cartolina (110-115m), denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 120.00.

50.00

247 F PRV 1952 – 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier. Desenho  de Manuel Lapa e gravura 
de António da Conceição Pais Ferreira. MF759, 1$00. Prova de cunho em talhe doce, em 
bloco medindo 88x104mm em couché, não denteada e a preto. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. MB e R.
 

40.00

248 F  1953 – Cavaleiro Medieval. MF763/77. Série completa, nova, com goma original sem charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 207.00.

26.00

249 F  1955 – Reis de Portugal da 1.ª Dinastia. MF806/814. Série completa, nova, com goma ori-
ginal sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

15.00

250 F PRV 1959 – Milenário e Bicentenário de Aveiro. Desenho de Álvaro Duarte de Almeida. Lote com 
3 provas de cor, com cor de fundo em lilás-vermelho, verde-oliva e lilás-castanho, em papel 
liso, denteadas e coladas sobre cartolina, todas com o valor de 1$00. Exemplares sem defei-
tos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

45.00

251 F PRV 1966 – Cientistas Portugueses. Desenho de Cândido da Costa Pinto. MF987, $50. Lote com-
posto por duas provas de cor, com a cor de fundo em castanho-amarelo e azul-esverdeado, 
em papel lustrado. Exemplares em defeitos nem reparações com boa cor.

20.00

252 F PRV 1969 – V Centenário do Nascimento de Pedro Alvares Cabral. Desenho José Pedro Roque e 
gravura de Álvaro Lucas. MF1038, 1$00. Prova de cor em castanho-ardósia, em talhe  doce, 
em papel liso, denteado, sem legendas no verso, com margem denteada nas medidas do 
selo, sem qualquer impressão. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

15.00

253 F PRV 1969 – Europa CEPT. Desenho de Luigi Gasbarra e Giorgio Belli. MF1041, 1$00. Prova de 
cor, com a cor de fundo do selo de 3$50, denteada, montada sobre cartolina, em papel es-
malte. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

15.00

254 F  1978 – Europa CEPT. MF1390, 10$00 policromo, papel esmalte, denteado 12x12 ½. Exem-
plar 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.

150.00

255 F PRV 1983 – Uniformes Militares Portugueses * Marinha. MF 1603/1606. Conjunto de desenhos 
, ensaios e provas progressivas da emissão, da autoria de Alberto Cardoso, composto por 
desenho a tinta da china e aguarelado para o valor de 10$00, não emitido + prova fotográfica 
do valor de 10$00 com motivo aprovado + 4 desenhos aguarelados do valor de 27$00, com 
motivos alguns motivos das emissões seguintes (Aviação e Exército), um deles não aprovado 
+ 4 provas a preto e branco, com duas taxas (10$00 e 19$00) não emitidas + 4 ensaios a lápis 
de cera nas mesmas condições das provas anteriores. MB e MR.

200.00

256 F  1995 – Natal 1995. MF2320a, 80., policromo, papel esmalte, denteado 12x12 ¾, COM LE-
GENDA PORTUGAL INVERTIDA. Exemplar novo, com goma original, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor. Valor de catálogo € 500.00.

180.00

257 F  2002 – Selo sem taxa * Símbolo do Euro. Emissão base. Série A. MF 2842a, azul e vermelho, 
papel esmalte, denteado 13 ½, com inscrição “LITO MAIA 2004”. Exemplar novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 800.00.

400.00

258 F ETQ 1998 – Museu das Comunicações. Máquina “AMIEL”. MF17Cf. Série completa do correio 
ordinário, com os valores de 2003, impressas a VERMELHO. Não catalogadas nesta cor. 
Exemplares sem defeitos nem reparações e com boa cor.

80.00

259 F PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins Barata e 
gravura de Gustavo de Almeida Araújo e Marcelino Norte. MF BLC6. Prova do bloco em ver-
melho-castanho, não denteada, em papel liso espesso, sem abertura dos valores no cunho. 
B e R. Não catalogado por OM.

70.00
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260 F BLC 1992 – Jogos Olímpicos de Barcelona. MF BLC135. Exemplar novo, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, NÃO DENTEADO. Não catalogado. MB e MR.

200.00

261 F PRV 1920 – Encomendas Postais. Alegoria Comércio e Industria. Desenho de António Quares-
ma e gravura de Guilherme Augusto Santos. Lote com 5 provas de cor em castanho-claro, 
azul-ardósia, vermelho, rosa e violeta, não denteadas, com margens de luxo, provavelmen-
te impressas individualmente, em papel porcelana médio, sem abertura da taxa no cunho. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

75.00

262 F PRV 1920 – Encomendas Postais. Alegoria Comércio e Industria. Desenho de António Quaresma e gra-
vura de Guilherme Augusto Santos. Lote com 2 provas de cor em azul s/ azul e preto s/ azul, não 
denteadas, com margens de luxo, impressas individualmente, em papel porcelana colorido, com 
abertura da taxa de 10c no cunho. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

30.00

263 F PRV 1936 – Encomendas Postais. Encomenda Postal. Desenho de Almada Negreiros e gravura 
de Arnaldo Fragoso. Lote com três provas de cor em verde-escuro, violeta-escuro e verme-
lho-laranja, com o valor de $50, não denteadas, com margens de luxo, em papel liso médio. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Exemplares sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Não catalogadas por OM.

30.00

264 F PRV 1936 – Encomendas Postais. Encomenda Postal. Desenho de Almada Negreiros e gravura 
de Arnaldo Fragoso. Lote com duas provas de cor da taxa de 4$50, não denteadas, impres-
sas individualmente, uma em vermelho-castanho sobre papel porcelana branco e outra em 
castanho-laranja s/ salmão em papel porcelana colorido. Exemplares sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Não catalogadas por OM.

30.00

265 F  1936 – Encomendas Postais. Encomenda Postal MF EP18/25. Série completa, nova, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Muito rara nestas 
condições. Valor de catálogo € 130.00.

35.00

266 F DOC 1925/36 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco + Infante D. Henrique + Enco-
menda Postal. Boletim de expedição de encomenda postal remetida do Funchal (08.06.38) para 
Toronto / Canadá, com selos 10c, MF568 + par de 20E, MF360, utilizado como selo de recurso 
a partir de 1934 + 2$00 e 4$00. MF EP21 e 23. Exemplar com alguns defeitos  em três selos.

25.00
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267 F PRV 1918 – Serviço Oficial. Emissão projetada. Alegoria da República. Desenho e gravura de 
Guilherme Augusto dos Santos. Tipo aprovado, com a indicação “Centavo”. Bloco com 4 
provas, não denteadas, em verde-azeitona, papel porcelana, com os valores de 1c, 2c, 4c e 
10c. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

15.00

268 F PRV 1918 – Serviço Oficial. Emissão projetada. Alegoria da República. Desenho e gravura de Gui-
lherme Augusto dos Santos. Tipo aprovado, com a indicação “Centavo”. Bloco com 4 provas, 
não denteadas, em azul-cinzento claro, papel porcelana, com os valores de 1c, 2c, 4c e 10c. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

15.00

269 F PRV 1918 – Serviço Oficial. Emissão projetada. Alegoria da República. Desenho e gravura de Gui-
lherme Augusto dos Santos. Tipo aprovado, com a indicação “Centavo”. Bloco com 4 provas, 
não denteadas, em castanho  lilás-claro, papel porcelana, com os valores de 1c, 2c, 4c e 10c. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

27

15.00

270 F PRV 1898 – Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Desenho 
de Carlos Maria Miranda da Costa e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. MF POR1. 
Prova individual em cinzento em bloco de cartão medindo 75x56mm, não denteada, sem 
impressão da taxa e da legenda. MB e MR.

50.00

271 F PRV 1917 – Porteado. Emissão projetada. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. 
Bloco com 7 provas não denteadas, em violeta-escuro, papel liso fino, com goma, nas taxas 
de ½ c, 1c, 2c, 3c, 4c, 5c e 10c. Não catalogado por OM. Exemplar sem reparações, com 
adelgaçamento na margem direita. B e R.

20.00

272 F PRV 1917 – Porteado. Emissão projetada. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. 
Bloco com 7 provas não denteadas, em vermelho, papel liso fino, com goma, nas taxas de ½ 
c, 1c, 2c, 3c, 4c, 5c e 10c. Não catalogado por OM. Exemplar sem reparações, com adelga-
çamento na margem esquerda e no verso. B e R.

20.00
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273 F PRV 1917 – Porteado. Emissão projetada. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. 
Bloco com 7 provas não denteadas, em castanho-escuro, papel liso fino, com goma, nas 
taxas de ½ c, 1c, 2c, 3c, 4c, 5c e 10c. Não catalogado por OM. Exemplar sem reparações, 
com um ponto de óxido no verso. B e R.

20.00

274 F * 1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Sobrescrito 
circulado sem franquia de Fornos de Algodres (18.10.14) para Viseu (19.10.14), porteado com 
selo de 50 reis, carmim-rosa, MF POR19, equivalente a 5c na nova moeda, para pagar o dobro do 
porte em falta (2 ½ c) referente a cartas circuladas internamente com o peso até 20g. B.

20.00

275 F * 1924/26 – Ceres. Novos valores e cores + Imposto Postal * Para os Pobres. Sobrescrito 
circulado de Marmeleira (05.10.24) para Santarém, com selo de 40c, castanho, papel liso, 
denteado 12x11 ½, para pagar o porte simples de cartas circuladas internamente com peso 
até 20g e 15 selos de 1c, carmim-rosa, papel liso, denteado 12x12 ½, MF IP7, para pagar o 
imposto postal, obrigatório no dia 05.10.24). O valor do imposto postal passou de 1c para 15c 
a partir de 4 de Outubro de 1924, de acordo com a lei n.º 1.668 de 9 de Setembro de 1924. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

75.00

276 F PRV 1934 – Porte franco. Sociedade de Geografia de Lisboa. Emblema da Sociedade, com Cruz 
de Cristo. Prova de cor a preto e branco, sobre papel porcelana (não aprovado), denteado e 
com goma. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

10.00

AÇORES E DISTRITOS POSTAIS

277 F 8 Precursores. Açores. MF12, 25 reis, azul-escuro, tipo II, papel liso fino, não denteados, com 
margens de luxo equilibradas. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relvo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “48 – ANGRA”, tipo 
6.8.6. MB e R. Valor de catálogo € 130.00.

30.00

278 F 8 Precursores * Açores. 1862/64 – D. Luís I. MF15, 10 reis amarelo-laranja, papel liso médio, 
não denteado. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, oblite-
rado com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “49 – HORTA”, tipo 4.3.4. MB Valor 
de catálogo € 145.00.

30.00

279 F () 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” tipo B. 
MF22, 100 reis, lilás-cinzento, tipo I, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma 
não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

280 F * 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF50, 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Par 
horizontal em sobrescrito circulado do Funchal (21.08.91) para New Bedford (31.08.91), com 
trânsito por Nova York (30.08.91), para pagar o segundo porte de cartas remetidas para os 
EUA com peso entre 21 e 40g. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

50.00

281 F () 1885 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e valor. Selos do Continente, com sobrecarga AÇO-
RES, tipo D. MF58, 20 reis, carmim, tipo VII, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, 
com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 170.00.

30.00

282 F * 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Selos do Continente com sobre-
carga “AÇORES”, tipo D. MF65, 50 reis, azul, em sobrescrito circulado de Angra do Heroísmo 
(06.03.94) para Portland / EUA (18.03.94) com trânsito por Nova York (17.03.94). Selo oblitera-
do com a marca comemorativa “1394 / CENTENÁRIO / 1894” e carimbo de dupla oval a preto 
“CORREIO / ANGRA DO HEROISMO”. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

50.00

283 F * 1921/24 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. Sobrescrito circulado de Ponta 
Delgada (20.03.26) para Minnesota / EUA, com selos de 50c, amarelo-laranja, MF184 e 1$10, bis-
tre, MF189, para pagar o porte simples de cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 20g. 

8.00

284 F PI 1921/30 – Ceres + Ceres, com sobretaxa. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. Postal 
ilustrado circulado de Ponta Delgada (18.07.30) para Lille / França, com selos de 50c, amarelo-
-laranja, MF184, 15c, preto, MF193 e 10c s/ 25c, rosa, MF284, perfazendo 75c, para pagar o porte 
de bilhetes-postais simples remetidos para o estrangeiro. Tabela em vigor desde 01.07.1930.

8.00

285 F * 1921/23 – Encomendas Postais. Comércio e Indústria. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES”, tipo D. MF EP6, $40, carmim-rosa em sobrescrito circulado de Angra (04.08.28) 
para Lisboa (11.08.28) e reexpedido para Anadia (14.08.28), para pagar o porte simples de 
cartas remetidas das Ilhas para o Continente, com peso até 20g. Selo do serviço de Enco-
mendas Postais utilizado como selo de recurso do Correio Ordinário. B e MR.

20.00
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286 F PI 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis. Selos do Continente com sobrecarga “AÇO-
RES”, tipo D. Postal ilustrado circulado com selo colado indevidamente no verso, foi porteado 
à chegada como impresso, com o dobro do porte em falta (10 reis pela 1.ª fração de 50g), 
com selo de 20 reis, lilás-claro, MF POR3. MB e MR.

24.00

287 F CNT 1897 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF14, 5 reis, laranja, papel liso a levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Selo bipartido, utilizado como selo de recurso por falta de selos de 2 ½ reis, 
em cinta de Jornal remetida de Angra do Heroísmo (17.12.97) para Lisboa (24.12.97), para 
pagar o porte simples de jornais remetidos para Portugal com peso até 50g. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. B e MR.

150.00

288 F CNT 1897 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF14, 5 reis, laranja, papel liso a levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Selo bipartido, utilizado como selo de recurso por falta de selos de 2 ½ reis, 
em cinta de Jornal circulado na Ribeira Grande (13.10.97), para pagar o porte simples de 
jornais circulados nos Açores, com peso até 50g. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. B e MR.

125.00
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MADEIRA E DISTRITO POSTAL

289 F * Precursores. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 reis, carmim-rosa, tipo IV, 
papel liso médio, não denteado, com margens curtas, em capa de carta datada do Funchal 
(22.09.59) para S. Miguel * Açores, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “51 
– FUNCHAL”, tipo 4.3.4, batido a preto e nominativo do período pré-adesivo “MADEIRA”, 
batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações, com rara circulação entre ilhas. R.

75.00

290 F * 1870/80 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. Fita direita. Novas cores + D. Luís I. Fita direita. 
Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, tipo C. Frente de sobrescrito circulado regis-
tado do Funchal (29.10.79) para Nova York, com trânsito por Liverpool (07.11.79) com selo do 
Continente de 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, MF40 e 10 reis, verde-azul, 
papel liso, denteado 12 ¾, MF49d + selos com sobrecarga MADEIRA de 5 reis, preto, papel 
liso, denteado 13 ½, MF14, 10 reis, amarelo, papel liso, denteado 13 ½, MF15 e 50 reis, azul, 
papel liso, denteado 12 ¾, MF28, no total de 100 reis, para pagar: 50 reis pelo primeiro porte 
de cartas remetidas para os EUA com peso até 15g + 50 reis pelo prémio de registo. Selos 
perfurados com “WELSH”. Exemplar muito raro.

750.00

291 F * 1871/80 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA”, tipo C 
+ D. Luís I, de perfil. Sobrescrito circulado registado do Funchal (24.10.81) para o Rio de 
Janeiro (26.11.81, com trânsito por Londres (31.10.81), com par de 15 reis, castanho, papel 
liso, denteado 12 ¾, MF22 + selo de 80c, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, MF19, na frente 
do sobrescrito + 3 selos de 10 reis, verde-amarelo, papel liso, denteado 13 ½, MF27 e dois 
do Continente de 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, MF52, perfazendo 150 reis, para 
pagar: 100 reis pelo segundo porte de cartas remetidas para o Brasil com peso entre 16 a 30g 
+ 50 reis pelo prémio de registo. Exemplar com alguns defeitos nos selos, sem reparações. R.

100.00

292 F IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM8, 10 reis, rosa-
-carmim, tipo A – Igreja de S. João – Thomar. Circulado do Funchal (27.06.98) para Viena / 
Áustria (07.07.98) com selo adicional do Centenário da Índia, de 10 reis, violeta, MF35. B e R.

18.00

293 F PI 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal + Ceres. Postal circulado do Fun-
chal (08.05.25) para Lisboa, com selos de 25c tipo Ceres, rosa, denteado 12x11 ½, MF255 + 
selo do imposto postal de 15c (Efígie), cinzento, MF IP1. Exemplar sem reparações, com vin-
co no postal ilustrado. PRIMEIRO DIA DE CIRCULAÇÃO DO SELO DO IMPOSTO POSTAL.

40.00

294 F * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto + Jornais. Sobrescrito circulado do Funchal (24.05.96) 
para Brighton / Inglaterra, com selos de 2 ½ reis, 5 reis, 10 reis, 15 reis e 20 reis, todos em papel 
porcelana, 5 reis em denteado 12 ¾, 10, 15 e 20 reis em denteado 13 ½, perfazendo o porte de 
50 reis (não considerado selo de 2 ½ pois sendo do Continente não era válido no Funchal), para 
pagar o porte simples de cartas remetidas para o estrangeiro com peso de 20g. B.

20.00

295 F * 1897 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Sobrescrito circulado registado do Funchal (20.08.08) para 
St. Gallen / Suíça, com trânsito por Lisboa (24.08.08) com selos de 2 ½ reis, 5 reis, 10 reis, 
20 reis, 25 reis e 50 reis, MF13/15, 17/19, perfazendo o porte de 102 ½ reis, para pagar: 50 
reis pelo primeiro porte de cartas circuladas para o estrangeiro com peso até 20g + 50 reis 
pelo prémio de registo + 12 ½ reis de excesso de porte. B.

20.00

BRASIL COLONIAL

296 F * Brasil * Correio da Baia – A verde, LF BIA1, em 1.ª via de carta datada da Baia (23.01.1812) 
para o Porto, com o porte manuscrito a sépia de 80 reis pelo primeiro porte das cartas vindas 
de além mar com o peso até 4 oitavas. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca 
bem batida. MB e MR.

350.00

COLEÇÃO IMPÉRIO PORTUGUÊS

     Angola 

297 F * Angola * Correios-Mores – Carta datada de Luanda (12.09.1639) para o Procurador Régio 
da Cidade do  Porto. Á data era correio-mor António Gomes da Mata Coronel * 6.º Correio-
-Mor do Reino e 2.º Correio-Mor das Cartas do Mar de 1607 a 1641. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, muito bem conservado. MR.

4.500.00

298 F PRV 1870/77 – Coroa. MF4, 25 reis, rosa. Prova de cor e papel, em rosa sobre papel porcelana 
colorido verde-claro, não denteada, sem goma. B e R.

40.00

299 F  1870/77 – Coroa. MF1d, 5 reis, preto, papel espesso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, 
assinado no verso, com corte de 9mm seguro com charneira, com adelgaçamento no bordo supe-
rior, com boa cor e com duas variedades de cliché na letra “A” de “ANGOLA” e nos arabescos do 
canto inferior direito. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 150.00.

30.00
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300 F  1870/77 – Coroa. MF 2d, 10 reis, amarelo-laranja, denteado 12 ¾, PAPEL ESPESSO. Exem-
plar novo, assinado no verso, com goma original e charneira, sem reparações, com dois 
dentes curtos e denteado superior farpeado, normal. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

301 F () 1870/77 – Coroa. MF 4c, 25 reis, carmim rosa, papel liso médio, denteado 14. Exemplar novo, 
com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 900.00.

200.00

302 F 8 1870/77 – Coroa. MF 4b, 25 reis, rosa, papel liso fino, denteado 14. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo de barras mudo. R. Valor de 
catálogo € 500.00.

75.00

303 F 8 1870/77 – Coroa. MF 4d, 25 reis, rosa, papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo nominativo linear, batido a 
preto, do período pré-adesivo “CORREIO DE MOSSAMEDES”. B.

20.00

304 F () 1870/77 – Coroa. MF 6b, 50 reis, verde-claro, tipo I, papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, com goma não original, sem reparações, com leve adelgaçamento num dente, com boa 
cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.900.00.

400.00

305 F 8 1870/77 – Coroa. MF 6b, 50 reis, verde-claro, papel liso fino, tipo I, denteado 13 ½. Exemplar 
usado, sem reparações, com um dente curto, obliterado com carimbo de palmas de “BEN-
GUELLA / 20.07.1880”. Valor de catálogo € 600.00.

75.00

306 F R Reimpressões de 1885 * 1870/77 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, 
denteado 13 ½, papel liso, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com a sobrecarga “SPECIMEN”, horizontal a preto. Valor de catálogo €450.00.

90.00

307 F  1881/85 – Coroa. MF 11b, 40 reis, rosa, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar isolado, 
novo, com goma original e charneira, sem reparações, com ligeira transparência. Nas chapas 
que começaram a imprimir os selos de 20 reis rosa, montou-se por engano um cunho de 40 
reis na 2.ª linha da 2.ª coluna. Detetado o erro inutilizaram-se com dois traços em crus os se-
los de 40 reis, aproveitando-se os restantes selos de 20 reis. Exemplar muito raro. Certificado 
de peritagem de Briefmarkenprufstelle Basel. Valor de catálogo do selo isolado € 3.500.00.

700.00

308 F / 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF11, 20 reis, carmim, papel liso médio, denteado 12 ¾. 
Folha completa com 28 selos, com as quatro margens, nova, com goma original, a maioria 
dos selos sem charneira, com boa cor, sem reparações, mas com os selos a soltar-se. Valor 
de catálogo € 1.120.00.

200.00

309 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. Novos valores e cores. MF 10/14. Série completa 
de reimpressões de 1885, denteado 13 ½, papel liso, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 175.00.

40.00

310 F R Reimpressões de 1905 * 1881/85 – Coroa. Novos valores e cores. MF 10/14. Série completa 
de reimpressões de 1905, denteado 13 ½, papel liso, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com exceção reimpressão de 50 reis com um ligeiro ponto de óxido 
no verso. Valor de catálogo € 225.00.

60.00

311 F PRV 1886 – D. Luís I. Fita direita. Conjunto com 10 provas de cor na taxa de 5 reis, nas cores preto, 
verde, rosa, violeta, castanho-vermelho, azul, castanho-amarelo, cinzento-violeta, laranja (cores 
aprovadas para a emissão de Angola) e cinzento (não aprovada para Angola, mas aprovada para 
as colónias da Ásia). Exemplares não denteados, em papel porcelana, não gomados. MR e MR.

300.00

312 F  1887 – D. Luís I, fita direita. MF15/23. Série completa em papel porcelana, com os selos MF 
32/36 em denteado 12 ¾, e os restantes em denteado 13 ½. Exemplares novos, com goma 
original e charneira, sem reparações, com boa cor e relevo, com a sobrecarga “TRAÇO” grosso 
com 10x1,25 mm. Sobrecarga raríssima colocada em selos pela Casa da Moeda durante a Ex-
posição 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 acessó-
rios, 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.

400.00

313 F  1886 – D. Luís I, fita direita. MF 15/23. Série completa, nova, com goma original e charneira, os 
selos de 5, 10 e 20 reis em denteado 13 ½ e os restantes em denteado 12 ¾, papel de porcelana, 
sem defeitos nem reparações, com excelente cor e qualidade, com sobrecarga “PROVA” peque-
na, a preto na horizontal. Exemplares distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

200.00
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314 F  1886 – D. Luís I, fita direita. MF15, 5 reis preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Tira horizon-
tal, canto de folha, com 3 selos novos, goma original sem charneira, sem reparações, com 
dois pontos de óxido no 1.º selo e com tintagem sobre o algarismo “5” do último selo. Muito 
raros os múltiplos desta emissão. Valor de catálogo € 96.00+++

25.00

315 F  1886 – D. Luís I, fita direita. MF 20c, 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações, com ligeiro adelgaçamento e “cabeça parcialmente aber-
ta”, com DUPLA IMPRESSÃO DE COR. Muito raro. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 330.00.

75.00

316 F  1886 – D. Luís I, fita direita. MF 18d, 25 reis, lilás, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com DUPLA IMPRESSÃO 
DE COR. Muito raro. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 330.00.

80.00

317 F JRN 1890 – Selos fixos de recurso para jornais. Jornal “Correio de Loanda” de 27 de Julho de 1890 
circulado de Luanda (01.08.90) para Pungo Andongo, com selo fixo de recurso batido a preto 
“JORNAES / 2 ½ REIS” para pagar o primeiro porte para jornais políticos, literários, científicos 
e industriais circulados no interior da Província com o peso até 50g, de acordo com a tabela 
de portes publicada no Boletim Oficial de Angola de 15.06.1885. Exemplar bem conservado 
de grande raridade.

400.00

318 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 24/32. Lote com 9 selos, das taxas de 2 ½ reis a 
80 reis, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com exceção selo de 2 ½ reis, com falta de um dente num canto, todos com a so-
brecarga “SPECIMEN”, horizontal a preto, distribuídos com as reimpressões de 1905. Raro. 

125.00

319 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 25b, 29c e 30c, 5 reis, amarelo, 25 reis, verde e 50 
reis, azul-claro. Exemplares novos, com goma original, e charneira, em papel pontinhado, den-
teado 13 ½, sem defeitos nem reparações, com muito boa qualidade. Valor de catálogo € 133.00.

30.00
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320 F  1894 – JORNAES. Emissão de 1893 com sobretaxa. MF 37c, 25 s/ 2 ½ reis, castanho, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, como emitidos quase todos, sem defeitos 
nem reparações. Raro. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

321 F  1894 – JORNAES. Emissão de 1893 com sobretaxa. MF 37f, 25 s/ 2 ½ reis, castanho, papel 
liso, denteado 11 ¾ x 12. Exemplar novo, sem goma, como emitidos quase todos, sem defei-
tos nem reparações. Raro. Valor de catálogo € 180.00.

45.00

322 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF53, 65 s/ 40 reis, castanho, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo I. Bloco horizontal com 8 selos novos (4x2), goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Muito raro os múltiplos destes selos e 
com esta qualidade. Valor de catálogo € 432.00.

100.00

323 F () 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF53, 65 s/ 40 reis, castanho, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar novo, assinado no verso, com goma não original, com ade-
rências no verso, sem reparações, com manchas de óxido no verso, com a SOBRETAXA 
INVERTIDA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da MotaMR.

100.00

324 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF55b, 115 s/ 10 reis, verde-claro, papel por-
celana, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar novo, goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. MB. Valor de catálogo € 105.00.

25.00

325 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF56, 115 s/ 200 reis, cinzento violeta, papel por-
celana, denteado 12 ¾, tipo I. Bloco com 8 selos novos (4x2), goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Muito raro os múltiplos destes selos e 
com esta qualidade. Valor de catálogo € 192.00.

50.00

326 F R Reimpressões de 1905 * 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Lote com 3 reimpressões em 
denteado 13 ½, de 400 s/ 5 reis, preto + 130 s/ 50 reis, azul claro + 400 s/ 20 reis, rosa. Exemplares 
com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecar-
ga “SPECIMEN” oblíqua a preto. Exemplares de luxo. Valor de catálogo € 270.00.

75.00

327 F R Reimpressões de 1905 * 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. Série completa de 
reimpressões de 1905, denteado 13 ½, papel porcelana, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com exceção reimpressão de 400 s/ 20 reis com um ligeiro ponto 
de óxido no verso. Valor de catálogo € 360.00.

100.00

328 F 8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF57, 130 s/ 50 reis, azul-escuro, tipo I, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar usado, assinado no verso, sem reparações, com 
ligeiro adelgaçamento, com leves manchas de óxido, com boa cor e relevo, com DUPLA SO-
BRETAXA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MR.

75.00

329 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF57a, 130 s/ 50 reis, azul-claro, papel porce-
lana, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar novo, goma original e charneira, assinado no verso, 
sem reparações, com vestígios de óxido no verso, com boa cor e relevo, com SOBRETAXA I)
NVERTIDA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MR.

100.00

330 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF57a, 130 s/ 50 reis, azul-claro, papel porcela-
na, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e COM REPINTE. Não catalogado.

30.00

331 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF58, 130 s/ 100 reis, castanho amarelo, tipo I, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e charneira, 
redenteado na margem direita, com vestígios de óxido no verso, com boa cor e relevo, com a 
SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MR.
 

75.00

332 F () 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF60, 400 s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar novo, com goma não original, duplamente assinado no verso, 
sem reparações e leves pontos de óxido, com boa cor e relevo, com a SOBRETAXA INVER-
TIDA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MR++++.

300.00

333 F /8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF60a, 400 s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo II. Lote com dois selos: um em estado de novo, goma original e char-
neira e outro em usado, todos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 400.00.

80.00

334 F   1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF60a, 400 s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, dentea-
do 12 ¾, tipo II. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, 
com a SOBRETAXA DESLOCADA SEM O ARABESCO INFERIOR. Não catalogado. MR.

50.00
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335 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF60b, 400 s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, dentea-
do 13 ½, tipo I. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, de 
excelente qualidade. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 600.00.

125.00

336 F * 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF60a, 400 s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo II, em sobrescrito circulado registado de Luanda (11.02.03) para Lisboa 
(08.03.03), transportada pelo paquete Portugal II. Porte de 400 reis para pagar: 50 reis pelo 
premio de registo e 350 reis pelo 7.º porte para cartas remetidas para Portugal com o peso 
de 91 a 105g (Tabela publicada no Boletim Oficial de Angola n.º 2 de 14.01.1899). MB e MR.

500.00

337 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF61, 400 s/ 25 reis, violeta, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e charneira, sem 
reparações, com vestígios de óxido no verso, com boa cor e relevo, com a SOBRETAXA IN-
VERTIDA e REPINTE. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MR+++

125.00

338 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF61a, 400 s/ 25 reis, violeta-castanho, papel porce-
lana, denteado 12 ¾, tipo II. Folha completa com 28 selos, com duas margens. Exemplares novos, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. MR. Valor de catálogo € 1.400.00.

300.00

339 F / 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 53/61. Série completa com goma original 
e charneira, com exceção selos de 400 s/ 25 (goma não original) e de 400 s/ 20 reis (sem 
goma). Primeiros 6 selos tipo I e restantes 3 em tipo II. Valor de catálogo € 468.00.

110.00

340 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF62, 65 s/ 5 reis, amarelo, papel porce-
lana, denteado 11 ¾, tipo I. Exemplar novo, com goma original, duplamente assinado no ver-
so, sem reparações e com ligeiros pontos de óxido no verso, com boa cor e relevo, com DU-
PLA SOBRETAXA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MR+++.

100.00

341 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF62, 65 s/ 5 reis, amarelo, papel porce-
lana, denteado 11 ¾, tipo I. Bloco com 8 selos (4x2) novos, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Raros os múltiplos destes selos e com 
esta qualidade. Valor de catálogo € 200.00.

50.00
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342 F * 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF62, 65 s/ 5 reis, amarelo, papel por-
celana, denteado 11 ¾, tipo I. Exemplar em sobrescrito circulado de Benguela para Malvern 
(11.07.05) e reexpedido para Falmouth, com trânsito por Lisboa, para pagar o porte simples 
para cartas remetidas para os países da UPU com o peso até 15g (Tabela publicada no Bo-
letim Oficial de Angola n.º 10 de 07.03.1903).

100.00

343 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF63, 65 s/ 10 reis, violeta-vermelho, papel por-
celana, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar novo, com goma original e charneira, duplamente assinado 
do verso, sem reparações e com alguns pontos de óxido no verso, com boa cor e relevo e com a SO-
BRETAXA INVERTIDA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MR+++.

100.00

344 F * 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF63, 65 s/ 10 reis, violeta-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar em sobrescrito circulado de Benguela 
para Waterlooville (12.09.03) e reexpedido para Dorking (12.09.03), com trânsito por Lisboa 
(07.09.03), para pagar o porte simples para cartas remetidas para os países da UPU com o 
peso até 15g (Tabela publicada no Boletim Oficial de Angola n.º 10 de 07.03.1903).

100.00

345 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF64, 65 s/ 20 reis, violeta-azul, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, tipo I. Exemplar novo, com goma original, duplamente assinado no 
verso, sem reparações e com ligeiros pontos de óxido no verso, com boa cor e relevo, com DU-
PLA SOBRETAXA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MR+++.

100.00

346 F * 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF64, 65 s/ 20 reis, violeta-azul, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, tipo I. Exemplar em sobrescrito circulado de Benguela para Paris 
(28.09.03), com trânsito por Lisboa (24.09.03), para pagar o porte simples para cartas re-
metidas para os países da UPU com o peso até 15g (Tabela publicada no Boletim Oficial de 
Angola n.º 10 de 07.03.1903).

125.00

347 F 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF65c, 65 s/ 25 reis, verde, papel porce-
lana, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo linear nominativo, batido a verde-azul “BANANA”. R.

30.00

348 F * 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF65, 65 s/ 25 reis, verde, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo I. Par horizontal em sobrescrito circulado de Benguela para Malvern (17.07.05), 
com trânsito por Lisboa (13.06.05), para pagar o 2.º porte de cartas remetidas para os países da 
UPU com o peso de 16 a 30g (Tabela publicada no Boletim Oficial de Angola n.º 10 de 07.03.1903).

150.00

349 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF66, 115 s/ 80 reis, verde-claro, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, tipo I. Bloco com 8 selos (4x2) novos, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Raros os múltiplos destes 
selos e com esta qualidade. Valor de catálogo € 280.00.

70.00

350 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 67a, 115 s/ 100 reis, castanho s/ 
castanho-claro, tipo I, papel porcelana, denteado 11 ¾ x 12. Exemplar novo, com goma origi-
nal e pesada charneira, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor e relevo. Excelente 
qualidade. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 550.00.

140.00

351 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF67, 115 s/ 100 reis, castanho s/ 
castanho-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I. Bloco com 8 selos (4x2) novos, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Raros os 
múltiplos destes selos e com esta qualidade. Valor de catálogo € 280.00.

70.00

352 F 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF67, 115 s/ 100 reis, castanho s/ 
castanho-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾, tipo I. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. Excelente qualidade. Valor de catálogo € 380.00.

90.00

353 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF68a, 115 s/ 150 reis, carmim s/ rosa, 
papel porcelana, denteado 11 ¾, tipo I. Bloco com 8 selos (4x2) novos, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Raros os múltiplos des-
tes selos e com esta qualidade. Valor de catálogo € 368.00.

90.00

354 F * 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF68a, 115 s/ 150 reis, carmim s/ rosa, 
papel porcelana, denteado 11 ¾, tipo I. Exemplar em sobrescrito circulado registado de Loan-
da para Amesterdão (12.12.04), com trânsito por Lisboa (04.12.04), para pagar: 50 reis pelo 
prémio de registo + 65 reis pelo primeiro porte de cartas remetidas para os países da UPU 
com o peso até 15g (Tabela publicada no Boletim Oficial de Angola n.º 10 de 07.03.1903). 
Exemplar sem reparações, com pequena falha na porcelana do selo.

150.00

355 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF69a, 130 reis s/ 15 reis, castanho, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, tipo I. Exemplar novo, sem goma, duplamente assinado no verso, 
sem reparações, com ligeiros afloramentos de óxido, com boa cor e relevo, com a SOBRETAXA 
INVERTIDA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MR++++.

100.00
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356 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF71, 130 s/ 300 reis, azul s/ laranja, pa-
pel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I. Bloco com 8 selos (4x2) novos, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Raros os múltiplos destes 
selos e com esta qualidade. Valor de catálogo € 360.00.

90.00

357 F / 1902 – D. Carlos I. Emissão JORNAES, com sobretaxa. MF74, 400 s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, 
denteado 12 ¾, tipo I. Par horizontal com goma original sem charneira no 1.º selo e goma original 
e charneira no 2.º selo, sem defeitos nem reparações, com o denteado farpeado, normal neste tipo 
de selo, com boa cor e com a SOBRETAXA EM TÊTE-BÊCHE. Único exemplar conhecido. 

500.00

358 F * 1903/05 – D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Carlos I, com sobretaxa. Sobrescrito com o peso 
de 22g, circulado registado de Luanda (27.06.10) para Timor, com trânsito por Lourenço 
Marques (27.07.10) e por Singapura (02.09.10) com selo de 50 reis, castanho, MF81 e 50 s/ 
65 reis, azul, MF87, para pagar: 50 reis pelo primeiro e segundo portes de cartas circuladas 
entre colónias com o peso até 40g + 50 reis pelo prémio de registo. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com circulação muito rara para Timor, via Moçambique. 

200.00

359 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF83a, 75 reis, castanho violeta-claro, papel liso a leve-
mente pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal novo, com goma original e charneira, sem 
reparações, com os selos a separarem-se e fixados com charneira, com boa cor e com a 
legenda e valor MUITO DESLOCADOS.

30.00

360 F  1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, com 
sobretaxa. MF113, 2 ½ s/ 15 reis, verde. Lote com dois selos, papel liso a levemente ponti-
nhado, denteado 11 ¾, novos, goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, um 
com DUPLA SOBRETAXA e outro com a SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogados.

20.00
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361 F / 1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, com so-
bretaxa. Lote com dois selos: MF113, 2 ½ s/ 15 reis, verde, papel liso, denteado 11 ¾, novo, 
goma original e charneira, com a SOBRETAXA INVERTIDA + MF115, 10 s/ 15 reis, verde, 
papel liso, denteado 11 ¾, sem goma, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogados.

20.00

362 F IC 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. OM4, 10 reis, verde, sobre cartolina camurça, circulado 
de Benguela (19.08.12) para Moudon / Suíça (15.09.12) com selo adicional da emissão D. 
Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa local, MF115, 10 s/ 15 reis, verde, para pagar o porte 
de um bilhete-postal simples circulado para o estrangeiro. B e R.

45.00

363 F  1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas 
localmente. Lote composto por 3 selos: MF116, 25 s/ 75 reis carmim, PROVISORIO, com 
goma original e charneira e vestígios de óxido no verso + MF117, 25 s/ 75 reis, castanho vio-
leta, com goma original e leve charneira + MF117b, 25 s/ 75 reis, castanho-violeta, com goma 
original sem charneira com erro “REUPBLICA”. Valor de catálogo € 366.00.

80.00

364 F  1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO da Casa da Moeda e sobre-
carga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas localmente. MF 116c, 75 reis  carmim, papel leve-
mente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, como emitidos na sua grande 
maioria, sem defeitos nem reparações, SEM IMPRESSÃO DA SOBRETAXA e com o erro “E” de 
“REPUBLICA” invertido, tido como saído clandestinamente da Imprensa Nacional em Angola.

25.00

365 F  1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas lo-
calmente a violeta e preto. MF 117, 25 s/ 75 reis, castanho-violeta, papel lisa a levemente pon-
tinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor, com a SOBRECARGA E SOBRETAXA INVERTIDAS. Não catalogado.

75.00

366 F PRV 1914 – Ceres. MF142, 143, 145, 146, 147 e 151, ¼ c, ½ c, 1 ½ c, 2c, 2 ½ c e 10c. Lote com 
6 quadras de provas de cor, nas cores aprovadas para as respetivas taxas, não denteadas, 
papel liso, não gomadas. Interessante conjunto sem defeitos nem reparações.

90.00

367 F  1914 – Ceres. MF142, ¼ c sépia-escuro + MF151, 10c, laranja-vermelho. Lote com dois selos 
em papel porcelana, médio, denteado 15x14, ambos novos, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA E LEGENDA. MB.

20.00

368 F PRV 1914 – Ceres. MF145d, 1 ½ c, castanho, papel liso fino. Bloco com 8 selos completos e quatro 
incompletos, não denteado, na cor aprovada, com impressão sobreposta de estampilha fiscal 
da Alfândega do Porto. Primeira fila de 4 selos com a legenda “ANGOLA” deslocada. B e R.

50.00

369 F  1914 – Ceres. MF142, ¼ c sépia-escuro + MF149, 7 1(2 c, bistre + MF151, 10c, laranja-ver-
melho. Lote com dois selos em papel porcelana médio, denteado 15x14, ambos novos, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com IMPRESSÃO 
INVERTIDA DA TAXA E LEGENDA. MB.

30.00

370 F / 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a ver-
melho. MF158 * 158b, 10 reis verde-amarelo, papel liso, denteado 11 ¾. Lote com dois exem-
plares novos, sem defeitos nem reparações, um com a SOBRECARGA INVERTIDA, com 
goma original e charneira e outro com DUPLA SOBRECARGA, não catalogada, sem goma.

25.00

371 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a ver-
melho. MF158, 10 reis, verde-amarelo, papel liso, denteado 11 ¾. Lote com dois exemplares 
novos, goma original e charneira, sem defeitos nem reparações e boa cor, um com “R” de 
“REPUBLICA” invertido e outro com “REPUBLIAC” em vez de “REPUBLICA”. Tidos como 
tendo saído clandestinamente da Imprensa Nacional em Angola.

20.00

372 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a ver-
melho ou verde. MF 158/161. Lote com 5 selos das taxas de 10 reis, 15 reis, 20 reis (2) e 75 
reis, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações e com boa cor, todos com 
a SOBRECARGA INVERTIDA, incluindo dois exemplares do 20 reis, um com a sobrecarga a 
VERDE e outra a VERMELHO (não catalogada).

50.00

373 F / 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a 
vermelho. MF161c, 75 reis, castanho-violeta, papel liso, denteado 11 ¾. Par horizontal novo, 
com goma original, sem charneira num selo e muito ligeira charneira no outro, sem defeitos 
nem reparações e boa cor, com DUPLA SOBRECARGA. Valor de catálogo € 190.00.

40.00

374 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a 
vermelho. MF162, 100 reis, azul s/ azul + MF163, 200 reis, lilás s/ rosa. Lote com dois exem-
plares novos, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogadas.

30.00
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375 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a 
vermelho. MF164, 400 reis, azul s/ amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, sem goma com emitidos na sua grande maioria, sem reparações, com um 
dente curto, boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogada.

35.00

376 F / 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a vermelho 
e verde. MF 158/166. Série completa com selos em estado de novo, com goma original e charnei-
ra, com exceção selos de 400 e 500 reis sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
incluindo selo de 20 reis com sobrecarga a vermelho (não catalogado). Valor de catálogo € 175.00.

45.00

377 F  1914 – D. Carlos I. Selos de 1902, com sobretaxa e com sobrecarga REPUBLICA tipografada lo-
calmente a vermelho. MF170, 115 s/ 80 reis, verde-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exem-
plar novo, com goma original e charneira, sem reparações e com pontos de óxido no verso, boa 
cor e com DUPLA SOBRECARGA. Muito raro. Certificado de J. Miranda da Mota. Não catalogado.

150.00

378 F  1914 – D. Carlos I. Selos de 1902, com sobretaxa e com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente a verde. MF171, 115 s/ 100 reis, castanho s/ castanho-claro, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos na grande maioria, com um canto 
reparado, e com muito boa cor. Qualidade excecional. Certificado de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 330.00.

70.00

379 F  1914 – D. Carlos I. Selos de 1902, com sobretaxa e com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente a verde. MF171b, 115 s/ 100 reis, castanho s/ castanho-claro, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos na grande maioria, sem defeitos 
nem reparações, e com muito boa cor. Qualidade excecional. Certificado de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 1.200.00.

300.00
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380 F  1914 – D. Carlos I. Selos de 1902, com sobretaxa e com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente a verde. MF172, 115 s/ 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como emitidos na grande maioria, sem reparações, com dois dentes 
curtos, e com muito boa cor. Certificado de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 350.00.

85.00

381 F  1914 – D. Carlos I. Selos de 1902, com sobretaxa e com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente a verde. MF172a, 115 s/ 150 reis, carmim s/ rosa, tipo I, papel porcelana, dentea-
do 11 ¾ x 12. Exemplar novo, sem goma como emitidos na grande maioria, sem defeitos nem 
reparações, e com muito boa cor. Qualidade excecional. Certificado de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 340.00.

85.00

382 F  1914 – D. Carlos I. Selos de 1902, com sobretaxa e com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente a vermelho. MF175, 400 s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 12 ¾. Par 
horizontal novo, com goma original parcial, sem charneira, sem defeitos nem reparações e 
com boa cor, com a SOBRETAXA DESLOCADA.

30.00

383 F 8 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de com sobrecarga PROVISORIO da emissão de 
1902, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 176/177. Série completa com 
selos usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVER-
TIDA. Não catalogados.

20.00

384 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, da emissão de 1905, com sobrecarga REPU-
BLICA tipografada localmente. MF178, 50 s/ 65 reis, azul-cinzento, papel liso, denteado 11 ¾. Lote 
com dois exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Um deles com DUPLA SOBRECARGA e outro com a SOBRECARGA INVERTIDA. Raros.

25.00

385 F  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, com sobretaxa e com sobrecarga RE-
PUBLICA da Casa da Moeda. MF187a, 130 s/ 300 reis, azul s/ laranja, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Par horizontal, novo, com goma original e charneira, sem reparações, com 4 
muito ligeiros pontos de óxido no verso, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. 
Valor de catálogo € 70.00.

30.00

386 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobre-
taxa tipografada localmente. MF188, ½ c s/ 75 reis, castanho-violeta. Lote com dois selos 
novos, goma original e charneira: um com a SOBRETAXA INVERTIDA e outro com DUPLA 
SOBRETAXA (um ponto de óxido num dente). Não catalogados.

25.00

387 F  1921 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobre-
taxa tipografada localmente. MF188, ½ c s/ 75 reis, castanho-violeta, papel liso, denteado 11 
¾. Folha completa com 28 selos e com duas margens, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. 1.º e 4.º selos com “2” mais fino, 10.º, 14.º e 22.º selos 
com “traço de fração partido”, 15.º e 22.º selos com “traço de fração curto”. Selos com traço 
de fração partido não catalogados. Muito raras as folhas com goma original sem charneira e 
com esta qualidade. Valor de catálogo € 557.00.

100.00

388 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, e sobretaxa e 
sobrecarga tipografadas localmente. MF 189b + 189c + 193a, 2 ½ s/ 100 reis, azul s/ azul claro, 
papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Três exemplares novos, um com “traço de fração 
curto” goma não original, outro com a SOBRETAXA INVERTIDA, goma original e charneira e ainda 
outro com DUPLA SOBRECARGA, goma original e charneira. Valor de catálogo € 105.00.

25.00

389 F / 1919 – D. Manuel II com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada 
localmente. MF 191a + 191b + 191c, 2 ½ s/ 100 reis, castanho s/ verde, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Três exemplares novos, um com “traço de fração curto” sem goma, outro com 
a SOBRETAXA INVERTIDA, goma original e charneira e ainda outro com DUPLA SOBRE-
CARGA, goma original e charneira. Valor de catálogo € 105.00.

30.00

390 F  1921 – Ceres com sobretaxa tipografada localmente a preto. MF199, $04 s/ 15c, lilás-verme-
lho, papel porcelana, denteado 15x14. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defei-
tos nem reparações, com a variedade “0” da sobretaxa de tipo diferente. NÃO CATALOGADO 
NESTE SELO. MR. Acompanha selo normal para comparação.

30.00

391 F /8 1921/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF201, 4c carmim-rosa + MF203, 6c lilás. Ambos 
em papel liso, denteado 12x11 ½, o primeiro em estado de novo, com goma original e char-
neira, com vestígio de óxido no bordo superior e o segundo em estado de usado, todos com 
o VALOR E LEGENDA MUITO DESLOCADOS.

15.00

392 F PRV 1932 – Padrões. Emissão projetada, mas não emitida. Lote com duas provas de cunho em 
laranja-castanho e sépia, não denteadas, em papel porcelana, a primeira sem abertura do 
valor no cunho, e a segunda sem abertura do valor e da legenda “CENTAVOS”. MB e MR.

100.00
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393 F PRV 1932 – Ceres. Novo tipo. Prova de cunho em bloco medindo 71/57mm, na cor preta, papel 
levemente pontinhado e calandrado, sem impressão do valor. MB e MR.

40.00

394 F  1932 – Ceres. Novo tipo. MF228, 1c bistre, papel filigranado, denteado 12x11 ½. Quadra 
nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com ligeiros vestígios de óxido no 
verso, com boa cor e com o VALOR MUITO DESLOCADO.

25.00

395 F  1932 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF 232a, 20c. cinzento-azul, papel filigranado, 
denteado 12x11 ½. Bloco 15 selos, novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com a IMPRESSÃO DO VALOR MUITO DESLOCADO. MR.

50.00

396 F () 1932 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF 239, 80c. verde-esmeralda, papel filigranado, 
denteado 12x11 ½. Exemplar isolado, novo, com goma não original, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e com IMPRESSÃO DO VALOR DESLOCADA.

15.00

397 F  1932 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF 246, 20Ags. laranja, papel filigranado, dentea-
do 12x11 ½. Quadra, bordo de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 475.00.

120.00

398 F  1938 – Primeira Viagem Presidencial às Colónias. MF 276/278. Série completa, nova, com goma 
original e muito leve charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 117.00.

25.00

399 F  1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa tipografada localmente. MF286, 5c s/ 
80c, amarelo-laranja. Tira de horizontal de 4 selos, bordo superior de folha, novos, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, COM DUPLA SOBRETAXA, UMA DE-
LAS ALBINA e com DUPLAS BARRAS. MB e MR. 

25.00
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400 F / 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa tipografada localmente. Lote com dois 
selos: MF286, 5c s/ 80c, amarelo-laranja, sem goma, com DUPLA SOBRETAXA + MF287, 50c 
s/ 1,75Ags, azul, com goma original sem charneira e DUPLA SOBRETAXA. Não catalogadas.

20.00

401 F  1955 – Mapa de Angola. MF 384a, 4$00, policromo, papel esmalte. Exemplar novo, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a variedade 
“MAPA AZUL ESCURO”. Acompanha selo normal para comparação. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

402 F 8 1963 – Escudos de Armas de Angola. MF439, $50. Exemplar usado, sem defeitos nem repa-
rações, com o DENTEADO MUITO DESLOCADO, aparecendo a legenda “PORTUGUESA” 
no bordo esquerdo em vez do bordo direito.

15.00

403 F  1963 – Igrejas de Angola. MF491, 4$00, Igreja de Vila de Folgares. Exemplar novo, bordo de 
folha, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações com O VALOR E LEGEN-
DA OMISSOS. Valor de catálogo € 50.00+++.

25.00

404 F  1964 – Centenário do Banco Nacional Ultramarino. MF498, 2$50, policromo. Exemplar novo, 
goma original sem charneira, sem reparações, com leves vestígios de óxido no verso e com 
ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR PRETA, visível na deslocação da legenda “REPUBLI-
CA PORTUGUESA”. Não catalogado.

20.00

405 F  1967 – Cinquentenário de Carmona. MF520, 1$00, policromo. Exemplar novo, com goma 
original sem charneira, bordo de folha, sem defeitos nem reparações com ACENTUADA 
DESLOCAÇÃO DA COR VERMELHA, originando a deslocação da TAXA sobre a legenda 
“REPUBLICA”. Acompanha selo normal para comparação.

15.00

406 F BLC 1950 – 1.ª Exposição Filatélica de Angola. MF BLC2. Exemplar novo, com série completa de 3 
selos, com goma original sem charneira, sem reparações, com alguns leves pontos de óxido no 
verso, NÃO DENTEADO, e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e MR.

150.00

407 F  1939/40 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO IN-
TERNACIONAL DE NOVA York / 1939-1940”. MF CA7A, 5Ags, castanho-avermelhado. Par 
horizontal, novo, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com selos as-
sinados no verso. Valor de catálogo € 420.00.

100.00

408 F 8 1947 – Correio Aéreo. Emblema dos C.T.T. MF CA10/20. Série completa em usado, sem de-
feitos nem reparações, com denteado farpeado em alguns selos, normais na emissão, com 
boa cor. MB e MR. Valor de catálogo € 2.200.00.

700.00

409 F PRV 1965 – Correio aéreo. Empreendimentos em Angola. MF CA25, 4$50, policromo. Quadra de 
provas de cor, com diferentes cores no valor e legendas em relação às cores aprovadas e 
com a legenda “CORREIO AÉREO” do lado esquerdo do selo, quando no aprovado se en-
contra no lado direito. MB e MR.

30.00

410 F PRV 1965 – Correio aéreo. Empreendimentos em Angola. MF CA30, 12$50, policromo. Quadra de 
provas de cor, com diferentes cores no valor e legendas em relação às cores aprovadas. MB e MR.

30.00

411 F 8 1936 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe Perçue”. MF SCA1, preto s/ azul, usada, 
bordo superior de folha, sem defeitos nem reparações, com a taxa manuscrita de 0,49 Frs, 
com variedade de 19 pontos depois de Frs. Valor de catálogo € 220.00.

55.00

412 F  1945 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇUE / TAXA COBRADA”. MF 2/31. 
Série completa, nova, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Muito rara e bonita. Valor 
de catálogo € 3.300.00.

1.650.00

413 F Q 1938/1945 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇUE / TAXA COBRADA” + Ceres. 
Novo tipo. Sobrescrito circulado do Lobito (23.09.46) para Luanda (24.09.46), com o peso não 
mencionado de 46 a 50g, com selos de 50c e 1$00 MF 236 e 241, para pagar o 3.º porte do cor-
reio ordinário de cartas circuladas internamente com o peso entre 46 e 50g + 10 selos de 0,90Ag, 
MF SCA2, no total de 9,00Ags, para pagar o 10.º porte da sobretaxa aérea para cartas circuladas 
internamente com o peso de 46 a 50g. Exemplar sem defeitos nem reparações. B.

15.00

414 F Q 1938/1945 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇUE / TAXA COBRADA” + Im-
pério Colonial Português + Império Colonial Português, com sobretaxa. Sobrescrito circulado de 
Nova Redondo (27.05.46) para Luanda (28.05.46), com o peso de 25g, com selos de $40 (2), 
MF265 e 5c s/ 80c (4), MF286, no total de 1Ag, para pagar o 2.º porte do correio ordinário de 
cartas circuladas internamente com o peso entre 21 e 40g + 5 selos de 0,90Ag, MF SCA2, no total 
de 4,50Ags, para pagar o 5.º porte da sobretaxa aérea para cartas circuladas internamente com 
o peso de 21 a 55g. Exemplar reparações, com ligeiro defeito no sobrescrito. B.

18.00
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415 F Q 1938/1945 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇUE / TAXA COBRADA” + 
Império Colonial Português. Sobrescrito circulado de Nova Redondo (10.07.49) para Luanda, 
com o peso de 35g, com selo de 1$00 MF270, para pagar o 2.º porte do correio ordinário de 
cartas circuladas internamente com o peso entre 21 e 40g + selo de 2,70Ags e 3,60Ags, MF 
SCA 4/5, no total de 7,30Ags, para pagar o 7.º porte da sobretaxa aérea para cartas circula-
das internamente com o peso de 31 a 35g. Exemplar sem defeitos nem reparações. B.

18.00

416 F  1949 – Porteado. Ceres, papel filigranado, com sobretaxa tipografada localmente a preto. MF 
POR34, 40c s/ 1Ag, lilás-vermelho. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA DESLOCADA.

15.00

417 F  1955 – Imposto Postal. Assistência. COLONO. MF IP7c, $50, castanho-ocre e sépia, papel médio, 
denteado 13. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, boa 
cor com a variedade CABEÇA DO COLONO INVERTIDA. Certificado de peritagem de Leilões P. 
Dias, Lda. Muito raro. São conhecidos apenas 3 exemplares. Valor de catálogo € 1.200.00++++.

750.00

418 F  1962 – Imposto Postal. Povoamento. Homens de 3 raças. MF IP16a, 1$00, policromo. Qua-
dra, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com OMIS-
SÃO DO VALOR E LEGENDA “ANGOLA”. MB e R. Valor de catálogo € 200.00.

50.00
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419 F PRV 1965 – Imposto Postal * Povoamento * Mapa de Angola. Lote com 10 provas de cor, todas 
diferentes, denteadas, papel liso médio, gomadas, sem impressão do valor. Conjunto muito 
raro, provavelmente único.

150.00

420 F  1965 – Imposto Postal. Povoamento. Mapa de Angola. MF IP19, 1$00. Bloco horizontal com 
15 selos (5x3), novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a cor 
verde-claro MUITO DESLOCADA. B e R.

30.00

421 F  1920 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e nova 
sobretaxa tipografada localmente. NÃO EMITIDOS. MF NE3, 1c s/ 115 reis s/ 200 reis, cinzento-
-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem repara-
ções, com um canto curto. Exemplar muito raro. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

125.00

422 F  1920 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas 
localmente. NÃO EMITIDOS”. MF NE4, $00,5 s/ 75 reis, castanho-violeta. Exemplar novo, 
com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 250.00.

65.00

423 F  1920 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas lo-
calmente. NÃO EMITIDOS”. MF NE4a, $00,5 s/ 75 reis, castanho-violeta. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem reparações, com pontos de óxido no verso, com boa cor e com 
a SOBRETAXA INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não cotado.

150.00

424 F 8 1920 – Ceres, com sobretaxa tipografada localmente. NÃO EMITIDOS. MF NE8, $04 s/ 8c 
ardósia, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Par horizontal, com obliteração de cor-
tesia, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Selos mandados emitir pela Portaria Go-
vernamental n.º 198 de 21.06.1920 mas posteriormente suspensa a sua circulação. Exemplar 
muito raro. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

425 F  1920/21 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. NÂO 
EMITIDOS. MF NE10, 115 laranja s/ rosa, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Bloco com 16 
selos novos (4x4), sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Maior 
bloco conhecido. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 2.880.00.

750.00

426 F  1920/21 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
NÂO EMITIDOS. MF NE10, 115 laranja s/ rosa, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

45.00

427 F  1920/21 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente a 
vermelho. NÃO EMITIDOS. MF NE11, 130 reis, castanho s/ amarelo, papel liso, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com falta parcial de im-
pressão da letra “B”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

428 F 8 1920 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA da Casa da 
Moeda e nova sobretaxa tipografada localmente. Selo de 4c s/ 130 reis s/ 15 reis, castanho, 
papel porcelana, denteado 11 ¾, com obliteração de cortesia, sem defeitos nem reparações 
e com boa cor. Selo tido como saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola. A 
portaria 198 de 21.06.20 mandou sobretaxar estes selos com o valor de 6c em vez do valor 
de 4c. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

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

75.00

430 F * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Expedição Militar a Angola. Sobrescrito circulado isento de franquia 
de Nova Lisboa (21.06.47) para Belver (15.07.47) com trânsito por Lisboa (14.07.47). Isenção de 
franquia por carimbo linear batido a violeta “EXPEDIÇÃO MILITAR ÁS COLÓNIAS / ISENTO DE 
FRANQUIA” e carimbo da unidade militar também batido a violeta “2.º BATALHÃO INDEPEN-
DENTE / DE / INFANTARIA N.º 18 / COMPANHIA DE ACOMPANHAMENTO”. MB e MR.

100.00

     Congo

431 F PRV 1894 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Lote com duas provas de cor de 15 reis em castanho 
e 20 reis em violeta azul (cores aprovadas para as taxas), não denteadas, papel porcelana, 
sem goma. B e MR.

30.00

432 F / 1894 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/13. Série incompleta, faltando selo de 80 reis, nova, com 
e sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 186.20.

40.00
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433 F / 1894 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/13. Série completa, alguns selos com goma original 
e charneira, a maioria sem goma, papel porcelana e liso, sem reparações, com selos de 5 
reis e 20 reis com cantos curtos, todos com a sobrecarga “SPECIMEN”, distribuídos com as 
reimpressões de 1905. B e MR.

250.00

434 F  1894 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 9a, 80 reis, verde-claro, papel pontinhado vertical, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com três muito ligeiros pontos 
de óxido no verso, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

435 F  1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 14/26. Série completa emitida no ano de 1898, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Exemplares originais distribuídos com 
as reimpressões de 1905. Acompanha sobrescrito que continham os selos, com a indicação 
impressa do ano de emissão e dos valores emitidos. B e R.

100.00

436 F () 1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 27/28. Série completa emitida no ano de 1901, com 
goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Exemplares originais distri-
buídos com as reimpressões de 1905. Acompanha sobrescrito que continham os selos, com 
a indicação impressa do ano de emissão e dos valores emitidos. B e R.

40.00

437 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF36, 130 s/ 75 reis, carmim, tipo I, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, duplamente assinado no verso, sem 
reparações e leves pontos de óxido no verso, com boa cor. Não catalogado. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

100.00
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438 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF38, 400 s/ 80 reis, verde-claro, tipo I, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, duplamente assinado no verso, 
sem reparações e ligeiros pontos de óxido no verso, com boa cor. Não catalogado. Certifica-
do de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

100.00

439 F  1902 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF44b, 50 reis, azul, papel 
liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA. MR. Valor de catálogo €110.00++.

50.00

440 F  1902 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF42/45. Série completa 
com selos novos, goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
com sobrecarga “SPECIMEN” a preto e oblíqua no canto superior esquerdo. Selos originais 
distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

75.00

441 F PRV 1910 – D. Manuel II. Emissão projetada. Bloco com 12 provas de cor em castanho-claro, em papel 
porcelana, não denteadas, sem goma, com as taxas de 2 ½, 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100, 200 reis com 
a efígie do monarca, e das taxas de 400 e 500 reis apenas com a moldura, sem a efígie. NB e MR.

300.00

442 F  1910/11 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de Angola, com sobrecarga “CONGO” e “REPU-
BLICA”, tipografadas localmente. MF 59 + 59a. Lote com três selos novos, com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor: um normal, outro com a SOBRE-
CARGA REPUBLICA DESLOCADA e outro com a SOBRECARGA REPUBLICA INVERTIDA.

20.00

443 F FRG 1910/11 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de Angola, com sobrecarga “CONGO” e “REPU-
BLICA”, tipografadas localmente. MF 59a+59b, 25 s/ 200 reis, lilás s/ rosa. Lote com dois 
selos usados sobre fragmentos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um com DUPLA 
SOBRECARGA “CONGO” e outro com a SOBRETAXA E SOBRECARGA INVERTIDAS.

20.00

444 F  1911 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 60/74. Série com-
pleta em quadras com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 320.00.

80.00

445 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de África, Macau e Timor. Lote composto por 7 selos 
diferentes, 4 com sobrecargas sobre selos de África (5c s/ 50r + 7 ½ c s/ 75r + 10c s/ 100r e 
15c s/ 150r), 2 sobre selos de Macau (5c s/ 8a + 15c s/ 24a) e 1 sobre selos de Timor (10c s/ 
16a), MF 79/82 + 87 + 90 + 97. Todos com sobrecarga manual “SPECIMEN” a violeta, para 
oferta a entidades oficiais nas Convenções Postais.

70.00

446 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de Timor. MF 95a, 5c s/ 8 avos. Exemplar novo, com 
goma original e muito ligeira charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
SOBRECARGA DUPLA. Valor de catálogo € 70.00++.

35.00

447 F / 1914 – Ceres. MF99, ¼ c sépia, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Lote com 10 
selos novos, com e sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com estrelas I/I, 
I/II, I/III, I/IV, IV/III, II/II (2), IV/I, IV/IV e II/III. Valor de catálogo € 80.50++++.

40.00

448 F  1914 – Ceres. MF112a, 40c castanho s/ rosa + MF114a, 1E verde s/azul. Selos novos, papel 
porcelana, denteado 15x14, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, ambos com estrelas I/I. Valor de catálogo € 125.00.

35.00

449 F  1914 – Ceres. MF99/100 + 103/113. Lote com 13 pares de selos novos, com goma original e 
charneira, sem reparações e com aflorações de óxido, com boa cor. Cada para é composto 
por um selo com as estrelas II/II ou I/I e outro com as variedades de estrelas catalogadas: III/
II no selo de ¼ c, III/I no selo de ½ c, I/II no selo de 2c, II/I no selo de 2 ½ c e I/I nos restantes 
selos. Valor de catálogo € 489.00.

100.00

450 F  1914 – Ceres. MF 99/114. Série incompleta (faltam selos de ¼ c e 10c) em estado de novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas 
entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

200.00

451 F  1914 — D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente a violeta. 
Selo de 75 reis carmim, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Embo-
ra considerado como com sobrecarga clandestina, entendemos que o mesmo derivou de se 
ter impresso alguns exemplares juntamente com os selos em castanho violeta.

40.00

452 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF 
115/120. Série completa, nova, sem goma com emitidos a maioria dos selos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 373.50.

90.00
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453 F 8 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente a 
verde. MF122, 75 reis, carmim, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, impresso sobre selos SEM SOBRE-
CARGA “PROVISORIO”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Classificado como 
clandestino no certificado, é nosso entendimento que estes selos foram sobrecarregados 
em 1914 juntamente com os selos do mesmo tipo porém com a sobrecarga “PROVISÓRIO”. 
Deveria constar no catálogo especializado como tal. B e R.

50.00

454 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1905 com sobretaxa e com sobrecarga REPUBLI-
CA tipografada localmente. MF123b + 123c, 50 s/ 65 reis, azul. Quadra com selos novos, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com fenda tipo III (5 com bandeira curta) 
no 2.º selo e fenda tipo II no 4.º selo. B e R. Valor de catálogo € 107.00.

25.00

455 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1905, com sobretaxa, e com sobrecarga RE-
PUBLICA tipografada localmente. MF123a, 50 s/ 65 reis, azul. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “5” fendido tipo I. Valor 
de catálogo € 50.00.

25.00

     Cabo Verde

456 F * Cabo Verde / S. V. de Cabo Verde – A preto, LF SVI1 em capa de carta datada de S. Vicente 
(28.03.71) para Marselha (24.04.71) com trânsito por Londres (21.04.71), onde foi porteada 
com 10p e carimbo batido a preto de 1F a abonar aos correios franceses. Exemplar raro, sem 
defeitos nem reparações.

500.00

457 F PRV 1877 – Coroa. MF4, 25 reis. Ensaio em sépia, com fundo em quadrícula a sépia, não dentea-
da, papel porcelana, cor e desenho não aprovados. MB e MR.

40.00

458 F () 1877 – Coroa. MF5a, 40 reis, azul-claro, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com 
goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo €170.00.

40.00

459 F  1877 – Coroa. MF6a, verde-amarelo, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor. B e R. Valor de catálogo € 275.00.

70.00

460 F  1877 – Coroa. MF6b, verde-amarelo, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor. Raro nestas 
condições. Valor de catálogo € 400.00.

100.00
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461 F  1877 – Coroa. MF9, 300 reis, castanho-amarelo, denteado 12 ¾, papel parafinado. Tira ho-
rizontal, bordo de folha, com 4 selos novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Tipo de papel NÃO CATALOGADO.

50.00

462 F R Reimpressões de 1885 * 1877 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões em papel espes-
so branco, denteado 13 ½, sem reparações e com ligeiras imperfeições no denteado, normais pois 
muitas destas reimpressões foram separadas com tesoura. Valor de catálogo € 270.00.

65.00

463 F R Reimpressões de 1885 * 1877. Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, 
papel branco espesso, sem goma como emitidos, denteado 13 ½, com boa cor e com sobre-
carga horizontal a preto “PROVA” pequena. Valor de catálogo € 360.00.

80.00

464 F * 1881/86 – Coroa. Novas cores + D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado registado de S. 
Vicente (08.02.86) para Lisboa (14.02.86) com selos de 10 reis, verde, 20 reis carmim, 25 reis 
violeta e 40 reis, amarelo, tipo Coroa, papel liso, denteado 12 ¾, MF 10/13 + selo tipo D. Luís 
I de 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF15, perfazendo o porte de 100 reis para 
pagar: 50 reis pelo primeiro porte de cartas circuladas para Portugal com o peso até 15g + 
50 reis pelo prémio de registo. Sobrescrito com dobra vertical no lado direito e com a etiqueta 
de registo incompleta. Carimbo autêntico, batido três vezes, a amarrar todos os selos à carta, 
com 6 dias de viagem entre a saída de S. Vicente e a chegada a Lisboa, tempo exato que os 
paquetes demoravam a percorrer a distância.

350.00

465 F  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13, 40 reis, amarelo, denteado 12 ¾. Folha completa com 
28 selos, nova, som goma original sem charneira nos selos (charneira na margem superior), 
sem reparações, com vestígios de óxido em 8 selos, com boa cor e com a variedade de clichê 
“MOÇAMBIQUE”, na 2.ª coluna e 5 fila. Valor de catálogo € 376.00.

50.00

466 F  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF14a, azul, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, 
com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações e boa cor, com fenda de cliché 
no bordo direito, e traço duplamente quebrado no bordo superior. Rara variedade de cliché.

25.00

467 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coros. Novas cores. MF 10/14. Série completa em pares 
horizontais de reimpressões de 1885, papel branco espesso, sem goma como emitidos, den-
teado 13 ½, sem reparações, com pequena mancha no par de 20 reis, com a sobrecarga a 
preto na horizontal “PROVA” pequena. Valor de catálogo € 400.00.

80.00

468 F R Reimpressões de 1905 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Série completa de reim-
pressões em papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplares com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

469 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF 15/23. Série incompleta (falta selo de 200 reis) com selos novos, 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com sobrecarga 
horizontal a preto “SPECIMEN”. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e R.

100.00

470 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. Lote com seis selos de 20, 25, 50, 100, 200 e 300 reis, MF 17/18 
e 20/23, novos, com goma original e charneira, sem reparações, com dois dentes curtos no 
selo de 50 reis, com boa cor e relevo, com traço fino de 18mm. Selos originais distribuídos 
com as reimpressões de 1905. MB e R.

60.00

471 F /R Reimpressões de 1905 * 1886 – D. Luís I, fita direita. MF15/21. Série incompleta, composta 
pelas 3 reimpressões de 1905 de 25, 50 e 100 reis (série completa) e 3 selos originais de 5, 
10, 20 e 40 reis distribuídos com as reimpressões, todos com sobrecarga “SPECIMEN” oblí-
qua a preto no canto superior esquerdo. Exemplares sem goma. B e R.

150.00

472 F R Reimpressões de 1905 * 1886 – D. Luís I, fita direita. Série completa com os valores de 25, 
50 e 100 reis em papel porcelana branco, denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações, com 
muito boa cor. Valor de catálogo € 210.00.

60.00

473 F PRV 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Prova de cunho em preto, papel porcelana, não den-
teado, sem abertura da taxa no cunho. Exemplar raro.

30.00

474 F  1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF25/36. Série completa, em pares horizontais, com 
goma original sem sinal de charneira, papel porcelana, em denteado 11 ¾, com exceção se-
los de 150 e 200 reis em denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Lote de excecional qualidade e pouco vulgar. Valor de catálogo € 600.00.

250.00

475 F  1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF37, 2 ½ reis, cinzento, papel liso a levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com 3 selos novos, goma original e charneira, sem repa-
rações, com vestígios de óxido num dos selos, com boa cor, com  IMPRESSÃO DA TAXA E 
LEGENDA MUITO DESLOCADAS.

40.00
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476 F  1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 37a, 2 ½ reis, cinzento-claro, papel liso a levemen-
te pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, bordo de folha, sem reparações 
e ligeiros pontos de óxido, com boa cor e com a TAXA E LEGENDA MUITO DESLOCADOS.

15.00

477 F R Reimpressões de 1905 * 1886 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobretaxa Série com-
pleta com os valores de 65 s/ 5 reis, 400 s/ 25 reis, 400 s/ 40 reis e 400 s/ 50 reis em papel 
porcelana branco, denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor. Valor 
de catálogo € 240.00.

80.00

478 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 56a + 60b. Série completa em denteado 13 ½, 
papel porcelana. Selos novos com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

479 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF59a, 400 s/ 25 reis, violeta-castanho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Bloco com 8 selos (4x2), novos, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. B e MR. Valor de catálogo € 240.00.

75.00

480 F  1902 – D. Luís, fita direita, com sobretaxa. MF60b, 400 s/ 40 reis, castanho, papel porcelana, 
denteado 13 ½, tipo II. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com 
dois pequenos pontos de óxido em dois dentes, com boa cor e relevo. Valor de catálogo €100.00.

30.00

481 F / 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 52/60. Série completa, nova, com goma original e 
charneira (exceto selo de 400 s/ 25 reis sem goma), sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Seis primeiros selos com sobrecarga tipo I e três últimos tipo II. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

482 F () 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF64a, 115 s/ 5 reis, amarelo, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem reparações, com li-
geira imperfeição no denteado do bordo esquerdo, com boa cor e relevo, com a SOBRETAXA 
INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

40.00

483 F  1912 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF66, 115 s/ 150 reis, carmim s/ rosa, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com 
uma muito ligeira transparência no verso, com boa cor e relevo, e com a SOBRETAXA MUITO DES-
LOCADA, com parte no bordo esquerdo e a outra parte no bordo direito. MB e MR. Não catalogada.

75.00
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484 F () 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF66, 115 s/ 150 reis, carmim s/ rosa, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem reparações e 
com vestígios de óxido no verso, com boa cor e relevo, com a SOBRETAXA DESLOCADA.

25.00

485 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF67a, 130 s/ 75 reis, carmim, papel 
porcelana, denteado 13 ½, tipo II. Exemplar novo com goma original e charneira, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor e relevo. Excelente qualidade. Valor de catálogo €360.00.

90.00

486 F 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF69a, 400 s/ 50 reis, papel porcelana, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações e ligeira sujidade, com boa cor e relevo. 
MR. Valor de catálogo € 450.00.

110.00

487 F  1902 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa. MF72b, 400 s/ 2 ½ reis, castanho, papel 
liso, denteado 12 ¾, tipo II. Exemplar novo com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. Excelente qualidade. Valor de catálogo €330.00.

85.00

488 F  1902/03 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF73, 15 reis castanho, 
papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original com char-
neira, sem defeitos nem reparações, com DUPLA SOBRECARGA, uma delas FALSA.

15.00

489 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF78, 25 reis, carmim-rosa. Lote com dois 
exemplares, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um deles 
com a impressão da legenda e valor DESLOCADOS e outro com a legenda e valor INVERTIDOS.

30.00

490 F  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 101/103 + 105. 
Lote composto por 6 selos novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, sendo: 2 x 2 ½ reis com DUPLA SOBRECARGA e DUPLA SOBRECARGA 
UMA DELAS INVERTIDA + 2 x 5 reis, um com DUPLA SOBRECARGA e outro com DUPLA 
SOBRECARGA UMA DELAS HORIZONTAL INVERTIDA + 10 reis com DUPLA SOBRECAR-
GA UMA DELAS INVERTIDA + 25 reis com DUPLO DENTEADO, UM DELAS TRANSVIADO. 

40.00

491 F  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA. MF102, 5 reis preto, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
BARRA PRETA a ocultar a legenda CABO VERDE.

20.00

492 F  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF105, 25 reis castanho. 
Quadra com selos novos, goma original sem charneira, sem reparações, com vinco nos dois selos 
inferiores, com boa cor e IMPRESSÃO PARCIAL,POR DECALQUE, NO VERSO de dois selos. 

30.00
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493 F  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF112, 500 reis, 
castanho e sépia, papel porcelana, denteado 14x15. Quadra com selos novos, goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com o DENTEADO MUITO 
DESLOCADO. São muito raros os erros nesta emissão.

50.00

494 F / 1914 – Ceres. MF138a, ½ c preto, papel liso fino, denteado 15x14. Bloco com 6 selos (3x2), 
novos, canto de folha, com goma original sem charneira nalguns selos e sem goma noutros, 
sem reparações, com mancha de tinta num selo, não aparentando ser da época, com boa cor, 
com DUPLO DENTEADO a meio do bloco. 

30.00

495 F / 1914 – Ceres. MF139, 1c verde, papel porcelana, denteado 15x14. Lote composto por par 
horizontal, novo, com goma original sem charneira com impressão no verso por decalque de 
um dos selos e parte de outro dos selos, antes da impressão da taxa e legenda + selo iso-
lado com deslocação acentuada da legenda e taxa e ainda outro com excesso de tintagem, 
tornando omissa a legenda CORREIO. MB e MR.

35.00

496 F  1914 – Ceres. MF141, 2c, carmim, papel porcelana, denteado 15x14. Quadra, bordo de folha, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com IMPRES-
SÃO PARCIAL POR DECLAQUE NO VERSO de dois selos, antes da impressão da taxa e 
legenda. MB e MR.

25.00

497 F * 1914 – Ceres. MF 144b, 7 ½ c, bistre, papel liso, denteado 12x11 ½. Sobrescrito circulado de S. Vi-
cente (15.06.25) para Londres / Inglaterra com par horizontal de selos na frente e bloco com 20 selo 
no verso, perfazendo o porte de 1$65 para pagar: 1$60 pelo porte simples de cartas remetidas para 
o estrangeiro com o peso até 20g (Tabela aprovada pelo Decreto 9.613 de 23.04.1924 do Ministério 
das Colónias) + 5c de excesso de porte. Exemplar bem sem defeitos nem reparações. MB e R.

100.00

498 F  1913/14 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga “PROVISORIO” da Casa da 
Moeda e sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. MF154, 75 reis, carmim, papel liso 
a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original 
sem charneira, sem reparações, com vestígios de óxido em alguns selos e defeitos na goma de 3, 
com a variedade constante em todas as folhas na letra “U” de “REPUBLICA” sem serifa à esquer-
da no 12.º selo (não catalogada) e “A” de “CABO” partido no 16.º selo (não catalogado). 

75.00

499 F  1913/14 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga “PROVISORIO” da Casa da 
Moeda e sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. MF154, 75 reis, carmim, papel liso 
a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original 
sem charneira, sem reparações, com vestígios de óxido nos 4 selos superiores, com a variedade 
“U” sem serifa à esquerda no 12.º selo (não catalogada) e variedade “REP ÚBLICA” no 26.º selo 
(MF 154a) e “A” de “CABO” partido no 16.º selo (não catalogado). Valor de catálogo € 521.00.

100.00

500 F  1913/14 – D. Carlos I, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 153/154. 
Série completa sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a sobrecarga 
“SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remeti-
dos pela União Postal Universal. MR.

35.00
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501 F / 1921 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Selos de 1913 da emis-
são de África, com sobretaxa tipografada localmente. MF 166a, 4c s/ 10c s/ 100 reis, castanho-
-amarelo, papel pontinhado leve em losangos, denteado 15 ½ x 15 de linha. Quadra com selos 
novos, goma original, com charneira nos dois selos superiores e sem charneira nos dois infe-
riores, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com DUPLA IMPRESSÃO DA SOBRETAXA 
LOCAL. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 500.00.

150.00

502 F  1921 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Selos de 1913, com 
nova sobretaxa tipografada localmente, sobre selos de Macau (ERRO). MF166A, 4c s/ 10c s/ 
16 avos, castanho-amarelo. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e charnei-
ra, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

503 F  1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga. MF168, ¼ c s/ 0$01, 
verde, papel liso, denteado 15x14. Par vertical, novo, com goma original, sem reparações, 
com leve óxido e com “C” de “ ¼ C”, descaído no 2.º selo. Variedade não catalogada.

25.00

504 F  1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobretaxa. Lote composto por 3 
selos novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor: um 
MF 168b, ¼ c s/ 0$01 com SOBRETAXA INVERTIDA + 169b, ½ c s/ 0$01 com AOBRETAXA 
INVERTIDA + 169c, ½ c s/ 0$01 com DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

505 F  1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga, tipografada localmente. 
MF169 + 169a, ½ c s/ 0$01 verde, papel liso, denteado 15x14. Par horizontal, novo, com 
goma original sem charneira, sem reparações, com os selos a separarem-se, com boa cor, e 
com os números “1” e “2” de ½ nivelados. Valor de catálogo € 42.00++++.

20.00

506 F / 1922 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1913/15 com sobretaxa tipografada localmente. 
Lote com 4 selos: MF184c, $04 s/ 130 reis s/ 80 reis, denteado 11 ¾ + MF184, $04 s/ 130 reis 
s/ 80 reis, denteado 13 ½ + MF186, $04 s/ 130 reis s/ 200 reis, denteado 13 ½, todos com “$” 
pequeno + MF183, $04 s/ 130 reis s/ 75 reis, denteado 13 ½, com “$” partido (não catalogado).

40.00

507 F  1922 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa, tipografada localmente. MF 183b (den-
teado 12 ¾), 184b (denteado 11 ¾), 185 e 186 (denteado 13 ½). Série completa, novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, 
aplicada pelas entidades postais de Bechuanalândia nos sobre os selos recebidos da UPU e 
acordo comas convenções postais. B e MR.

75.00

508 F  1922 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1913/15 com sobretaxa tipografada localmente. 
Lote com 4 quadras: MF184c, $04 s/ 130 reis s/ 80 reis, denteado 11 ¾ + MF184, $04 s/ 130 
reis s/ 80 reis, denteado 13 ½ + MF186, $04 s/ 130 reis s/ 200 reis, denteado 13 ½, + MF183, 
$04 s/ 130 reis s/ 75 reis, denteado 13 ½, todos com um selo com “$” pequeno e duas com 
um selo com “$” partido. Valor de catálogo € 240.00.

60.00

509 F  1925 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF 187/188. Série completa, nova, sem goma, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor, com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas 
entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

35.00

510 F  1926 – Ceres. Novas cores e valores. MF 189/197. Série completa, nova, com goma original 
e leve charneira, sem reparações, com um ponto de óxido em cada um dos selos de 50c e 
1E, com boa cor. Valor de catálogo € 162.00.

30.00

511 F  1931 – Ceres, com sobretaxa. MF198, 70 s/ 80c, carmim rosa, papel liso, denteado  12x11 ½. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a sobrecarga 
“SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remeti-
dos pela União Postal Universal. MR.

75.00

512 F PRV 1934 – Ceres. Novo tipo. Lote com 8 pares de provas de cor, nas cores bistre, verde-oliva, 
preto, laranja-vermelho, verde, verde-esmeralda e azul claro, todos em papel pontinhado 
vertical, não gomados, sem impressão do valor. MB e MR.

80.00

513 F  1934 – Ceres. Novo tipo. MF199, bistre, papel filigranado liso, denteado 12x11 ½. Par hori-
zontal com selos novos, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR. Não catalogado.

25.00

514 F  1934 – Ceres. Novo tipo. MF199, 1c, bistre, papel filigranado, liso médio, denteado 12x11 ½. 
Bloco com 6 selos (3x2), com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, SEM DENTEADO NO BORDO SUPEIROR. MB e MR.

50.00

515 F  1934 – Ceres. Novo tipo. MF211, 85c, carmim, papel filigranado, denteado 12x11 ½. Exem-
plar novo, com goma original e muito ligeira charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor 
e com a TAXA DESLOCADA.

15.00



61

516 F  1951 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF259, 2$ s/ 10E, azul-violeta. Exemplar 
novo, canto de folha, com goma original sem charneira, sem reparações, com vestígios de 
óxido na margem, com a SOBRECARGA DESLOCADA. Não catalogada.

20.00

517 F  1952 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF261, $10 s/ 1$75, azul. Bloco com 6 
selos (3x2), com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
todos os selos com DUPLA SOBRETAXA. Não catalogada.

60.00

518 F  1961 – Escudos de Armas de Cabo Verde. MF292, $05, Cidade da Praia. Exemplar novo, 
com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a COR VER-
DE DESLOCADA. Não catalogado.

20.00

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

100.00

520 F  1939 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobretaxa “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-avermelhado. Quadra com 
selos novos, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e 
MR. Valor de catálogo € 840.00.

220.00

521 F  1939 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA7b, 5E, castanho-vermelho. Exemplar com 
goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SO-
BRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 300.00.

80.00

522 F  1939 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL 
DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho. Exemplar com goma original, sem 
charneira, sem reparações e com vestígios de óxido no verso, com SOBRECARGA FALSA. MR.

100.00

523 F 8 Correio Aéreo * Etiquetas. Lote com duas etiquetas publicitárias do Aero Clube de Cabo Verde, 
uma a vermelho e outra a azul, ambas obliteradas com marcas de dia de S. Vicente. B e MR.

25.00
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524 F  1921 – Porteado. Emissão regular. Tipo de 1904, com valor em centavos. MF POR 21/30. 
Série completa, nova, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
sobrecarga oblíqua a violeta “SPECIMEN”. B e R.

150.00

525 F * 1921 – Porteado. Emissão regular, com valor em centavos. Sobrescrito circulado de Ingla-
terra para S. Vicente / Cabo verde (13.05.45) com trânsito por Lisboa, com insuficiência de 
franquia, foi porteado com 10 selo de 5c na frente do sobrescrito + 10 selo de 5c no verso, MF 
POR25, perfazendo o valor de 1$00, dobro do porte em falta de 50c. Sobrescrito censurado 
por cinta pela censura inglesa + cinta e carimbo da censura em Lisboa e por carimbo batido 
a violeta “M. G. / C. M. P. T. / Cabo Verde / 7”. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

150.00

526 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP1, 15c azul (Efígie). Bloco 
com 14 provas de cor em violeta (cor aprovada para a emissão de Cabo Verde), bordo infe-
rior de folha, não denteadas, em papel liso fino, com impressão do valor e legenda “CABO 
VERDE”, com sinalizações para futuras correções na chapa e inscrições marginais a verme-
lho “N.º 124103 / Wording of overptg. L. Correct for 434.410 stamps +overs but spaceing + 
printing must be improved.” MB e MR. Único exemplar possível.

140.00

527 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP2, 15c, violeta (Plano). Blo-
co com 12 provas de cor em violeta (cor aprovada para a emissão de Cabo Verde), canto infe-
rior esquerdo de folha, não denteadas, em papel liso fino, com impressão do valor e legenda 
“CABO VERDE” em 4 selos e sem nas restantes provas, com sinalizações para futuras corre-
ções na chapa e inscrições marginais a vermelho “N.º 124103 / Overptg. Correct for 433.410 
stamps / + overs / Improve spaceing + printing / 4/3/25””.  MB e MR. Único exemplar possível.

120.00

528 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP3, violeta (Monumento). 
Bloco com 12 provas de cor em violeta (cor aprovada para a emissão de Cabo Verde), bordo 
inferior de folha, não denteadas, em papel liso fino, sem impressão do valor e legenda “CABO 
VERDE”, com sinalizações para futuras correções na chapa e inscrições marginais a verme-
lho “N.º 124103 / Wording lay Correct (violet – Cabo Verde) / 5493910 stamps / 5.500 pulls”.  
MB e MR. Único exemplar possível.

120.00

529 F  1969 – Imposto Postal. Selos fiscais de “Especialidades Farmacêuticas”, com sobretaxa. MF 
IP15a, $50 s/ 0$02, preto, laranja e verde, papel liso, denteado 12 ¼. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA 
INVERTIDA. Valor de catálogo € 55.00.

25.00

530 F  1973 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Rainha Santa Isabel. Novas cores. MF IP 21A/23. 
Série completa com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Muito rara com excelente qualidade. Valor de catálogo € 805.00.

400.00

531 F /() 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 com sobretaxa da Casa da Moeda e com 
sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. Selos emitidos, mas não circulados. MF 
ENC1, 115 s/ 150 reis, carmim s/ rosa e ENC3, 130 s/ 300 reis, azul s/ azul. Exemplares no-
vos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 130.00.

30.00

532 F  1938 – Império Colonial Português. NÃO EMITIDOS. MF NE1, 2E, lilás-vermelho, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. ÚNICO EXEMPLAR CONHECIDO COM GOMA ORIGINAL SEM CHAR-
NEIRA. Habitualmente aparecem com goma não original. MB e MR.

600.00

533 F  1878 – Imposto do Selo * Armas do Reino. PB 1/25. Série incompleta (falta selo de 80 reis), 
nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catá-
logo € 568.00.

140.00

     Guiné

534 F 8 1879/1882 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ”, pequena. NÃO EMITIDOS. 
MF1, 5 reis preto, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, com anotações a lápis no ver-
so, obliterado com carimbo de circunferência concêntrica a preto, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.500.00.

400.00

535 F  1879/1882 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ”, pequena. NÃO EMI-
TIDOS. MF2, 10 reis, amarelo-laranja, papel isso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, com denteado irregular, normal nesta emissão, sem reparações, com boa cor. Certifi-
cado de peritagem de Portucale Philatelicus. Valor de catálogo € 2.700.00.

800.00

536 F 8 1879/1882 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ”, pequena. NÃO EMITI-
DOS. MF3, 20 reis, bistre, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 600.00.

150.00
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537 F 8 1879/1882 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ”, pequena. NÃO EMITIDOS. 
MF4, 25 reis vermelho, papel liso, fino, denteado 12 ¾, irregular, normal nestes selos. Exemplar 
usado, sem reparações, com denteado irregular, normal nestes selos em papel fino, com ligeiro 
óxido, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.600.00.

400.00

538 F 8 1879/1882 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ”, pequena. NÃO EMI-
TIDOS. MF5, 40 reis, azul, papel liso, fino, denteado 12 ¾, irregular, normal nestes selos. 
Exemplar usado, obliterado com carimbo de circunferências concêntricas, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, e com DUPLA SOBRECARGA. Não catalogada. Certificado de 
peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 2.300.00.

800.00

539 F 8 1879/1882 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ”, pequena. NÃO EMITI-
DOS. MF6, 50 reis, verde, papel liso fino, denteado 12 ¾, irregular, normal nestes selos em 
papel fino. Exemplar usado, sem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.600.00.

400.00

540 F  1879/1882 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ”, pequena. NÃO EMITIDOS. 
MF7, 100 reis, lilás-malva, papel liso fino, fino, denteado 12 ¾, irregular, normal nestes selos em 
papel fino. Par horizontal, novo, sem goma como postos a circular, sem reparações com ligeiro 
adelgaçamento nas margens superiores dos dois selos, com boa cor, com DUPLA SOBRECARGA 
no selo da esquerda, não catalogada.. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MR+++ 

500.00
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541 F  1879/1882 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ”, pequena. NÃO EMITIDOS. 
MF7, 100 reis, lilás-malva, papel liso, fino, denteado 12 ¾, irregular, normal nestes selos. Exem-
plar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA INVER-
TIDA, não catalogada. Certificado de peritagem de Portucale Philatelicus. Ex - John Sussex.

300.00

542 F  1879/1882 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ”, pequena. NÃO EMITI-
DOS. MF8, 200 reis, laranja, papel liso, fino, denteado 12 ¾, irregular, normal nestes selos. 
Exemplar novo, assinado no verso, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 1.200.00.

350.00

543 F  1879/1882 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ”, pequena. NÃO EMITIDOS. 
MF9, 300 reis, chocolate, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 1.200.00.

350.00

544 F  1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF11, 10 reis, 
amarelo, papel liso, médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 320.00.

80.00

545 F 8 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF11, 10 reis, 
amarelo, papel liso, médio, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 320.00.

70.00

546 F / 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF12a, 20 reis, 
bistre, papel liso médio, denteado 13 ½. Dois exemplares novos, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, um com goma original e charneira, com a SOBRECARGA INVERTIDA, e 
outro sem goma, com DUPLA SOBRECARGA. Erros não catalogados.

40.00

547 F  1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF13a, 25 reis, 
carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Bloco com 6 selos (3x2), novos, com goma original 
sem charneira, sem reparações, com defeito na goma de um dos selos, com boa cor, SEM 
ACENTO EM “GUINÉ”. Não catalogado.

30.00

548 F  1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF13b, 25 reis, rosa, 
papel liso, médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, com a SOBRECARGA DESLOCADA. Valor de catálogo sem o erro € 160.00.

60.00

549 F / 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF14a, 40 reis, 
azul-escuro, papel liso médio, denteado 13 ½. Folha completa com 28 selos, nova, com goma 
original com charneira em todos os selos, reparada em alguns pontos e muitos selos seguros 
com charneira, com boa cor. Exemplar muito raro. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 11.200.00.

2.500.00

550 F 8 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF14a, 40 reis, 
azul, papel liso, médio, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com dois dentes 
mais curtos, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

40.00

551 F  1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF15a, 50 reis, 
verde, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma espelhada e charneira, 
sem reparações, com canto ligeiramente curta e ligeiros vestígios de óxido no verso. Valor 
de catálogo € 400.00.

50.00

552 F FRG 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF 17/18, 200, 
laranja e 300 reis, castanho-vermelho, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Fragmento com 
dois selos, com sobrecarga “SPECIMEN” a violeta retirado de álbum de coleção de selos 
remetidos pela UPU para pais não identificado.

35.00

553 F R Reimpressões de 1885 * 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ” 
grande. MF 10/18. Série completa em pares horizontais de reimpressões de 1885, em papel 
espesso branco, denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações, com boa cor, e com a sobre-
carga “PROVA” pequena. Valor de catálogo € 630.00.

150.00

554 F / 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF20, 20 reis, 
bistre, papel liso médio, denteado 12 ¾. Dois exemplares novos, sem reparações, com boa cor, um 
com goma original e charneira, pequeno corte do bordo superior, com a DUPLA SOBRECARGA, e 
outro sem goma, com SOBRECARGA INVERTIDA  E DESLOCADA. Erros não catalogados.

30.00

555 F  1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF22, 
40 reis, amarelo, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO TOTAL. 
Não catalogada. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. MB e R.

60.00
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556 F () 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF22, 
40 reis, amarelo, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma não original, 
com DUPLA SOBRECARGA, uma delas DESLOCADA. Não catalogada.

20.00

557 F  1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF22, 40 reis, ama-
relo, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Par horizontal, novo, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, com variedade de cliché “MOÇAMBIQUE” no 2.º 
selo. Valor de catálogo € 110.00.

25.00

558 F 8 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF23a, 50 reis, azul-
-claro, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com pronunciada variedade de cliché no canto superior esquerdo. B e R.

20.00

559 F R Reimpressões de 1885 * 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” 
grande. MF 19/23. Série completa de reimpressões, papel espesso, branco, denteado 13 ½, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, com sobrecarga “SPECIMEN” a preto, obliqua, 
com exceção reimpressão de 20 reis na horizontal. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

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

250.00
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561 F PRV 1886 – D. Luís I. Prova de cor e papel da taxa de 25 reis lilás-malva, papel liso fino, não den-
teada, sem reparações, com transparências. R.

20.00

562 F  1887 – D. Luís I, fita direita. MF24/33. Série completa em papel porcelana, em denteado 12 ¾, com 
exceção selos de 10, 40 e 80 reis em denteado 13 ½. Exemplares novos sem goma, sem defeitos, 
com exceção selo de 50 reis com canto curto, sem reparações, com boa cor e relevo, com a so-
brecarga “TRAÇO” grosso com 10x1,25 mm. Selo de 40 reis com dupla impressão do “TRAÇO”. 
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. Referenciado na página 29 do 
livro “Estudo das Reimpressões de Selos Portugueses” de José da Cunha Lamas.

500.00

563 F / 1886 – D. Luís I. MF 24/33. Série completa nova, mista com selos sem goma e com goma ori-
ginal e charneira, em denteado 12 ¾, com exceção selos de 19, 40 e 80 reis em denteado 13 
½, sem reparações, alguns com pequenos defeitos, boa cor, todos com sobrecarga “TRAÇO” 
fino a preto (vermelho no de 5 reis) com 18,8mm, distribuídos com as reimpressões de 1885. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 

350.00

564 F / 1886 – D. Luís I. MF 24/33. Série completa em papel porcelana, denteado 12 ¾, com exceção 
selo de 10 reis em 13 ½, com goma original e charneira, com exceção selos de 25, 100 e 
200 reis sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 857.00.

160.00

565 F / 1886 – D. Luís I. MF25c, 28a, 30a, 31a e 33a. Série completa em denteado 13 ½, papel porcelana. 
Exemplares sem goma, com exceção selos de 10 reis com goma original e charneira e 300 reis 
com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 595,00.

140.00

566 F  1886 – D. Luís. MF24, 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Bloco com 8 selos (2x4), 
canto de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 168.00.

30.00

567 F  1902 – D. Luís I, com sobretaxa. MF 62/71. Série completa, nova, em papel porcelana, den-
teado 12 ¾, com exceção selo de 130 s/ 80 reis em denteado 13 ½. Exemplares com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, excelente qualidade, com boa cor e com 
sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua a preto no canto superior esquerdo. Selos originais distri-
buídos com as reimpressões de 1905.

250.00

568 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF72a, 65 s/ 10 reis, violeta-vermelho, 
papel porcelana, denteado 11 ¾, tipo I. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem 
reparações, com ligeiro óxido, com boa cor, com a SOBRECARGA DESLOCADA PARA 
CIMA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00

569 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 72/84. Série completa com goma 
original e charneira, em denteado 12 ¾, com exceção selo de 115 s/ 2 ½ reis em denteado 
13 ½. Exemplares novos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e excelente qualidade, 
com a sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua a preto, no canto superior esquerdo. MB e MR.

250.00

570 F  1902 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 85/88. Série comple-
ta, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
sobrecarga “SPECIMEN” oblíqua a preto no canto superior esquerdo. Selos originais distri-
buídos com as reimpressões de 1905. MB e R.

50.00

571 F  1902 – D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO”. Selo de 10 reis, verde-amarelo, papel 
liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA OBLÍQUA, tido como 
saído clandestinamente  da Casa da Moeda. B e MR.

50.00

572 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 89/93. Série completa, sem goma como emitidos, sem 
reparações, com um dente curto no selo de 65 reis, com boa cor. Valor de catálogo €110.00.

25.00

573 F  1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF97 + 97a, 50 s/ 65 reis, papel liso, 
denteado 11 ¾. Bloco com 6 selos (3x2) novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com “5” fendido no 4.º selo. Valor de catálogo € 110.00.

30.00

574 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF101, 
15 reis, verde, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Tira horizontal com 3 selos, 
canto de folha, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Quando a sobrecar-
ga, esta foi impressa nos selos com a margem dobrada sobre os selos, pelo que apenas foi 
impressa parcialmente nos selos, e a restante sobrecarga no verso da margem. MB e MR.

50.00
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575 F / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF103, 
25 reis, carmim-rosa, papel liso a pontinhado leve, denteado 11 ¾. Quadra com selos novos, 
com goma original, com charneira nos selos superiores e sem charneira nos selos inferiores, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA DESLOCADA.

30.00

576 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de Macau. MF127a, 10c s/ 16 avos, castanho-amarelo. 
Par vertical, sem goma, com charneira a reforçar a integridade do par, com ligeiras manchas 
no verso, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 140.00.

45.00

577 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 
137/142. Série completa, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 245.00.

60.00

578 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
MF138, 75 reis, castanho violeta-claro. Quadra, sem goma como emitidos, com o denteado 
farpeado, normal nesta taxa, com boa cor, sem reparações. Valor de catálogo € 140.00.

35.00

579 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF142, 
75 reis carmim (sobrecarga PROVISÓRIO). Par horizontal, sem goma como emitidos, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogada. 

50.00

580 F / 1914 – Ceres. MF147 + 147a, 2c, carmim, papel porcelana médio, denteado 15x14. Par horizontal 
com selos novos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com estrelas II/I no primeiro selo, 
com goma original sem charneira e I/I no 2.º selo com goma original e leve charneira.

12.00

581 F  1914 – Ceres. MF147 + 147a, 2c, carmim, papel porcelana médio, denteado 15x14. Quadra com 
selos novos, bordo de folha, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com estrelas I/II no primeiro selo e I/I nos restantes três selos. Valor de catálogo € 78.00.

25.00
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582 F / 1914 – Ceres. Lote com 5 pares de selos de ¼ c, 2c, 7 ½ c, 8c e 20c, MF142, 147, 150, 151 e 154, 
todos em papel liso a pontinhado, médio, denteado 12x11 ½, com goma original, sem charneira no 
primeiro selo do par e com charneira no segundo selo, sem defeitos nem reparações, com variedades 
de estrelas III/II, I/III (não catalogado), I/III (não catalogado), I/II e I/III (não catalogado). MB e MR.

60.00

583 F  1925 – Ceres. Novas cores e valores. MF 153a, 15c, lilás-vermelho, papel porcelana médio, 
denteado 15x14. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, com estrelas tipo I/I. Valor de catálogo € 200.00. MB e MR.

50.00

584 F  1914 – Ceres. MF156 + 156a, 40c, castanho s/ rosa, papel porcelana, denteado 15x14. Par 
horizontal, novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, e estrelas tipo I/I no 1.º selo e II/II no 2.º selo. Valor de catálogo € 93.50+++.

40.00

585 F / 1914 – Ceres. MF147/158. Série incompleta em pares, faltando os primeiros 4 valores (¼, 
½, 1 e 1 ½ c), sem goma os valores de 2c, 2 ½c, 5c, 7 ½c, 10c e 20c e com goma original e 
charneira os restantes, sem reparações, e com vestígios de óxido no verso em alguns selos, 
todos com boa cor. Cada par com um selo com estrelas normais e outro selo com variedade 
de estrelas, II/I nos selos de 2c  e 2 ½ c e I/I nos restantes pares. Valor de catálogo € 848.00.

300.00

586 F / 1915 – D. Luís I. Selos de 1902 com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. 
MF 159/162. Série completa, com goma original e charneira, com exceção selo de 115 s/ 40 
reis sem goma, sem reparações, com um canto curto no selo de 115 s/ 50 reis, porém de 
grande qualidade o selo de 130 s/ 80 reis. Valor de catálogo € 111.50.

25.00

587 F  1915 – D. Carlos I, tipo JORNAES. Selos 1902 com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA da 
Casa da Moeda. MF163, 115 s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 12 ¾. Bloco com 6 
selos, bordo de folha, com goma original sem charneira, sem reparações, com goma espelha-
da e aflorações de óxido, todos com a SOBRECARGA “REPUBLICA” DESLOCADA.

25.00

588 F  1915 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1905, com sobretaxa. MF171, 50 s/ 65 reis, azul-es-
verdeado, papel liso, denteado 11 ¾. Bloco com 12 selos (3x4) novos, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, com “5” fendido tipo IV, não catalogado na posição, 
tipo II nas posições 3, 9 e 12 e tipo I na posição 11. Raro conjunto. Valor de catálogo € 250.00.

75.00

589 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. MF 
172/173. Série completa, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 123.00.

30.00

590 F  1920 – Ceres, com sobretaxas. MF 174/175. Série completa em papel porcelana, denteado 
15x14, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com sobrecarga “SPECIMEN” 
a preto, aplicada pela Administração Postal da Bechuanalândia em selos recebidos da UPU 
para as suas coleções, retirando assim o poder de franquiar as correspondências.

40.00

591 F  1920 – Ceres, com sobretaxa. MF 174/175. Série completa, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, em denteado 12x11 ½, papel liso, estrelas III/IV, tido 
como FALSOS.

15.00

592 F  1920 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e so-
bretaxa tipografada localmente. MF 176+176ª, $12 s/ 115 reis, laranja s/ rosa, papel liso a 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Lote com dois exemplares, sem goma como emitidos, com 
boa cor e com um dos selos com “$” em tipo mais espesso. Valor de catálogo € 75.00.

25.00

593 F  1925 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, com sobrecarga REPUBLICA e nova 
sobretaxa, tipografadas localmente. MF189 + 191. Lote de dois selos novos sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com sobrecarga “SPECIMEN” a preto, aplicada pela 
Administração Postal da Bechuanalândia em selos recebidos da UPU para as suas coleções, 
retirando assim o poder de franquiar as correspondências.

30.00

594 F  1925 – Ceres. Novas cores e valores. MF 200c, 20E, verde-claro, papel lustrado espesso, 
denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e excelente qualidade, com estrelas tipo III/III. Valor de catálogo 
€260.00. MB e MR.

75.00

595 F PRV 1933 – Ceres. Novo tipo. Lote com 20 provas de cor, denteadas (denteado 12), em papel liso, 
com filigrana, sem impressão do valor. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e excelente qualidade. Conjunto muito raro.

200.00

596 F PRV 1933 – Ceres. Novo tipo. Lote com duas provas de cor em vermelho-laranja, não denteadas, em pa-
pel pontinhado, com o valor impresso de 20c e 10E. Cor não aprovada para estes valores, nem para 
qualquer outro valor. Exemplares com margens de luxo, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

40.00
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597 F * 1938/48 – Império Colonial Português + Motivos da Guiné. Sobrescrito circulado de Bissau 
(28.03.62) para o Porto por via aérea, com selos de 40c (2), 60c, 80c, MF230,232,234 e 80c, 
MF254, perfazendo o porte de 3$00 para pagar o primeiro porte da sobretaxa do correio aéreo, 
para cartas circuladas para Portugal, com o peso até 20g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

18.00

598 F  1946 – 5.º Centenário da Descoberta da Guiné. MF244, 1$75 azul e azul-claro. Quadra com 
selos novos, bordo superior de folha, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
COM DENTEADO HORIZONTAL OMISSO. Raros os erros nestes selos. Não catalogado.

40.00

599 F * 1938/48 – Império Colonial Português + Motivos da Guiné + 75.º Aniversário da UPU. So-
brescrito circulado de Bolama para Maryland / EUA, com selos de 5c, 10c, MF224/25, 3x$05, 
MF248 e 2$00, MF262 Exemplar sem defeitos nem reparações.

16.00

600 F 8 1966 – Uniformes do Exército. MF315, 2$50, Capitão de Fuzileiros * 1740. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com impressão deslocada da cor azul, tornando a imagem do 
selo difusa. B e R.

20.00

601 F  1968 – Viagem Presidencial. MF323a, 1$00, policromo. Quadra com selos novos, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com a legenda “CORREIOS” desloca-
da para a margem esquerda em vez da margem direita.

25.00

602 F  1939 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho. Par horizontal, 
novo, com goma original, sem charneira, assinado no verso, sem defeitos nem reparações. 
MB e MR. Valor de catálogo € 420.00.

100.00
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603 F  1939 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIO-
NAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho. Exemplar novo, com goma 
original, e muito leve charneira, sem defeitos nem reparações, com SOBRECARGA FALSA. MR.

100.00

604 F  1919 – Porteado. Emissão regular. Selos do tipo de 1904, com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. MF POR21, 10 reis, ardósia, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Folha 
completa com 28 selos, novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com DUPLA SOBRECARGA. Não catalogada.

150.00

605 F  1919 – Porteado. Emissão regular. Selos de 1904, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada local-
mente. Lote com 4 selos de 20, 30, 50 e 100 reis, MF POR22, 23, 24 e 25. Exemplares sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA.

40.00

606 F  1919 – Porteado. Emissão regular. Selos de 1904, com sobrecarga “REPUBLICA” tipogra-
fada localmente. MF 21/28. Série completa, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 165.00.

40.00

607 F  1919 – Porteado. Emissão regular. Selos de 1904, com sobrecarga “REPUBLICA” tipogra-
fada localmente. MF POR27, 200 reis, carmim, papel pontinhado horizontal, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
a sobrecarga impressa com a margem da folha sobrada sobre o selo, tendo a mesma sido 
impressa parcialmente sobre o selo e sobre o verso da margem. Bonito erro. Provavelmente 
apenas 4 erros podem existir. B e MR

25.00

608 F  1921 – Porteado. Emissão regular. Selos de 1904, com valor em centavos. MF POR36a, 13 
avos, azul, papel pontinhado horizontal, denteado 11 ¾. Quadra com selos novos, canto de 
folha, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e excelente qualidade, 
com DUPLA IMPRESSÃO a azul em todos os selos. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 1.200.00.

400.00

609 F FRG 1921 – Porteado. Emissão regular. Tipo de 1904, com valor em centavos. MF POR 29/38. 
Série completa em fragmentos retirados de álbum com coleção de selos de uma Direção de 
Correios de Província Ultramarina Portuguesa não identificável, com a sobrecarga “COLÓ-
NIAS” oblíqua a violeta, utilizadas, a partir de 1912, pelo Ministério das Colónias, para retirar 
o poder de circulação. Obrigatoriamente à data as diversas Administrações Postais filiadas na 
UPU teriam que remeter cerca de 700 séries de cada emissão para serem distribuídos pelos 
diversos países. Portugal através do Ministério das Colónias recebia em retorno 19 coleções 
dos seus selos para serem distribuídos pelas coleções das direções postais das colónias. 
Estas séries eram previamente sobrecarregadas com COLÓNIAS, evitando assim poderem 
ser usadas para franquiar correspondências. MB e MR.

200.00

610 F  1921 – Porteado. Emissão regular. Tipo de 1904, com valor em centavos. MF POR 29/38. Sé-
rie completa, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga 
“SPECIMEN” a violeta. B e R.

100.00

611 F  1919 – Imposto Postal. Estampilha fiscal, com sobrecarga “TAXA DE GUERRA”, sem sobre-
carga “REPUBLICA”. ES176, 40 reis, castanho e bistre. Exemplar novo, sem goma como 
emitidos, sem reparações e com um ponto de óxido num dente. Não catalogado no Mundifil, 
mas referenciado no catálogo Eládio dos Santos.

30.00

612 F  1919 – Imposto Postal. Taxa de Guerra. Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA 
DE GUERRA”. MF IP4, $05 s/ 60 reis, castanho e bistre. Exemplar novo, sem goma como emitido, 
sem reparações, com dois pontos de óxido no verso e boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

40.00

613 F  1919 – Imposto Postal * Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE GUER-
RA”. Lote composto por 5 selos de 10 reis, 50 reis e $05 s/ 60 reis, MF IP1, 2 e 4 + selos de 40 
reis e $04 s/ 5 reis, não catalogados. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem repara-
ções, nem defeitos, com exceção selo de 10 reis com ligeira mancha, com boa cor.

150.00

614 F  1934 – Imposto Postal. Assistência. MF8 + 8a, 50ctv, castanho-verde e castanho verde-ama-
relo. Lote com 3 selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações com 
boa cor: dois selos em castanho e verde-amarelo, com diferenças no cliché na impressão ca 
cor de fundo e um terceiro em castanho e verde. Valor de catálogo € 72.00.

20.00

615 F  1942 – Imposto Postal. Assistência, novo tipo. Formato pequeno. MF11a, 50c, amarelo e pre-
to, papel liso. Quadra, canto inferior esquerdo de folha, NÃO DENTEADA, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, COM A COR PRETA DESLOCADA.

40.00

616 F  1968 – Imposto Postal. Defesa. MF IP30, 1$00, policromo, papel esmalte. Folha completa, 
nova, com 12 selos com goma original sem charneira, sem reparações, com dobra horizontal 
ao meio da folha, NÃO DENTEADA. Não catalogada.

40.00
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617 F  1968 – Imposto Postal. Defesa. MF IP30C, 3$00, policromo. Par horizontal novo, com goma 
original sem charneira, sem reparações, com ligeiros defeitos na goma, boa cor e com o 
DENTEADO ACENTUAMENTE DESLOCADO A MEIO DA CADA SELO. B e R.

20.00

618 F  1919 – Porteado. Emissão regular. Selos de 1904, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografa-
da localmente. NÃO EMITIDOS. MF NE1, 60c, castanho-lilás, papel pontinhado horizontal, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 460.00.

110.00

     Índia

619 F DOC Goa * Cautela de seguro – Cautela de seguro em papel verde pontinhado, com escudete 
simples sem legendas, de carta particular remetida do Correio de Goa em 3 de Agosto de 
1870 (assinada “Rego”) para o Porto pelo Correio de Lisboa. Cautela com legenda “Porte 
pago” e com a menção no verso “Recibo do destinatário”. Única cautela do seguro conhecida 
da Índia. Exemplar sem defeitos nem reparações, muito raro.

1.000.00

620 F 8 1871 – Nativos. Tipo I. MF2, 20 reis, carmim-tijolo, papel fino, denteado 14 a 18. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 550.00.

125.00

621 F  1871 – Nativos. Tipo I. MF5, 200 reis, amarelo-ocre, papel pontinhado leve, fino, denteado 13 
a 18 de linha. Exemplar novo, sem goma, com corte na margem esquerda, reparado, e leve 
adelgaçamento também reparado, com boa cor. Valor de catálogo € 1.700.00.

300.00

622 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF8a, 10 reis, preto, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Quadra com selos novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 340.00.

75.00
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623 F  1871 — Nativos. Tipo II. MF10a, 40 reis, azul, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. 
Exemplar novo, sem goma, sem reparações e com ligeiro adelgaçamento, na zona da char-
neira, com DUPLA IMPRESSÃO do valor. MB e MR. Valor de catálogo € 2.500,00.

500.00

624 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF10c, 40 reis, azul-escuro, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ 
de linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com canto curto, e 
boa cor. Valor de catálogo € 190.00.

40.00

625 F 8 1871 – Nativos. Tipo II. MF12a, 200 reis, amarelo, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

626 F / 1873 – Nativos. Tipo IA. MF16, 10 reis, preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Quadra nova, com goma original, com charneira nos selos superiores e sem charneira 
nos selos inferiores, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 520.00.

100.00

627 F * 1873 – Nativos. Tipo IB. Sobrescrito circulado de Pangim (27.08.74) para Margão (27.08.74) 
com selos de 10 reis, preto, papel azulado, fino, MF16e e selo de 20 reis, laranja-vermelho, 
papel azulado, MF17c, ambos em denteado 12 ½ a 14 ½.. Exemplar sem reparações com 
ligeiro defeito no sobrescrito, obliterado com carimbo de barras “1” de Pangim, bem batido.

125.00
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628 F  1873 – Nativos. Tipo IA. MF17, 20 reis, laranja-vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ 
a 14 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

629 F * 1873 – Nativos. Tipo IB. Sobrescrito circulado para Pangim (24.05.76) com trânsito por Sa-
wantwari (23.05.76) com selo de ½ anna para pagar o porte inglês e 20 reis, laranja-vermelho, 
papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½, MF17c. Exemplar com canto curto no sobrescrito, 
sem reparações. B e R.

100.00

630 F () 1873 – Nativos. Tipo IA. MF17a, 20 reis, laranja-vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ 
a 14 ½ de linha. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR. Valor de catálogo € 800.00.

200.00

631 F  1873 – Nativos. Tipo IB. MF17c, 20 reis, laranja-vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ 
a 14 ½ de linha. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 35.00.

15.00

632 F / 1873 – Nativos. Tipo IB. MF17c, 20 reis, laranja-vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 
½ de linha. Quadra nova, com goma original, com charneira nos selos superiores e sem charneira 
nos selos inferiores, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

633 F  1873 — Nativos. Tipo IA. MF20a, 900 reis violeta, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ 
de linha. Par horizontal, com selos novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com muito boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR no primeiro selo. MB 
e MR. Valor de catálogo € 1.700.00.

450.00

634 F  1875 – Nativos. Tipo IIA. MF23, 10 reis, preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½. Tira 
horizontal com 3 selos novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 340.00.

65.00

635 F  1877 – Nativos. Tipo IIIA. MF38, 10 reis, preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½. 
Quadra com selos novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com o 
DENTEADO QUASE OMISSO. Valor de catálogo € 400.00.

90.00

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

40.00

637 F  1877 – Coroa. MF52, 40 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 360.00.

75.00

638 F  1877 – Coroa. MF56, 300 reis, castanho-vermelho, papel liso, fino, denteado 13 ½. Quadra, 
nova, com goma original, sem charneira, sem reparações, com leves defeitos na goma, com 
boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

50.00

639 F R Reimpressões de 1885 * 1877 – Coroa. MF 48/56. Série completa de reimpressões de 1885, den-
teado 13 ½. Sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 225.00.

50.00

640 F R Reimpressões de 1905 * 1877 – Coroa. MF 48/56. Série completa de reimpressões de 1905, 
denteado 13 ½. com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 270.00.

55.00

641 F 8 1880/81 – Coroa. Novas cores. MF58a, 25 reis, cinzento, papel fino, denteado 13 ½. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações com boa cor, COM IMPRESSÃO RETRO-VERSO 
POR DECALQUE. Certificado de peritagem da Royal Philatelic Society. B e R.

25.00

642 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo II. MF62, 5 s/ 10 reis, preto, papel avergoado, 
denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma, assinado no verso, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

643 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo IA. MF62a, 5 s/ 10 reis, preto, papel azula-
do fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma, assinado no verso, sem 
reparações, com leve adelgaçamento, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

644 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo IA. MF62a, 5 s/ 10 reis, preto, papel azulado fino, 
denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma, assinado no verso, sem reparações, 
com ligeiros pontos de óxido, com goma na parte da frente, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

100.00
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645 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo ID. MF62f, 5 s/ 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 DENTEADO HORIZONTAL MUITO DESLOCADO.

30.00

646 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo ID. MF62f, 5 s/ 10 reis, preto, papel azula-
do, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Quadra com selos novos, com goma original com (2) 
e sem charneira (2), sem defeitos nem reparações, com boa cor com deslocação do dentea-
do vertical e QUASE OMISSO. Ex-Roger Lawson. 

50.00

647 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo ID. MF62f, 5 s/ 10 reis, preto, papel azulado 
fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Quadra com selos usados, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor com DUPLA SOBRETAXA NO 2.º SELO. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Não catalogada. Ex - Roger Lawson. 

60.00

648 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo ID. MF62g, 5 s/ 10 reis, preto, papel azu-
lado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, 
sem reparações, com dois vincos e ligeiro óxido, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO 
PARCIAL DO QUADRO. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogado..

125.00

649 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo III. MF62h, 5 s/ 10 reis, preto, papel azu-
lado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

35.00

650 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo IIIA. MF62i, 5 s/ 10 reis, preto, papel azulado fino, 
denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM 
DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogada.

200.00

651 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo IIIB. MF62j, 5 s/ 10 reis, preto, papel azu-
lado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com 
ligeiro óxido e um leve adelgaçamento na margem esquerda, com boa cor, COM DUPLA IM-
PRESSÃO DO QUADRO. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogada.

150.00
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652 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo III. MF62j, 5 s/ 10 reis, preto, papel azulado 
fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Bloco com 8 selos novos (4x2), canto superior esquerdo 
de folha, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MAIOR BLOCO CONHECI-
DO. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 800.00+++.

250.00

653 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo IIA. MF63, 5 s/ 15 reis, rosa-vermelho, papel 
azulado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Par vertical novo, com goma original sem charneira 
no segundo selo e com charneira no primeiro selo, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
COM ACENTUADO “PLIÉ” NO SEGUNDO SELO, não catalogado. Ex – Roger Lawson.

100.00

654 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo IIA. MF63, 5 s/ 15 reis, rosa-vermelho, papel 
azulado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Quadra usada, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, obliterado com carimbo de barras “J – CHINCHINIM”. MB e R. Ex – Roger Lawson.

40.00

655 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo IIA. MF63a, 5 s/ 15 reis, rosa, papel azulado, 
fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Quadra com selos novos, com goma original sem char-
neira nos selos inferiores e com charneira nos selos superiores, sem reparações, com ligeiro 
óxido, com pequena impressão em “plié” nos dois selos da direita, com boa cor, COM DUPLA 
SOBRETAXA NO 1.º SELO. Não catalogada. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

656 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo IIA. MF63a, 5 s/ 15 reis, rosa, papel azula-
do, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, com goma original com charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e TRIPLA SOBRETAXA. Não catalogado.

30.00

657 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo IIA. MF63a, 5 s/ 15 reis, rosa-vermelho, 
papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Tira horizontal com 4 selos novos, bordo 
inferior de folha, com goma original com charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, COM DENTEADO VERTICAL QUASE OMISSO. Ex – Roger Lawson.

50.00

658 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo IIA. MF63a, 5 s/ 15 reis, rosa, papel azula-
do, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Bloco com 10 selos novos (5x2), canto superior es-
querdo de folha, com goma original sem charneira, sem reparações, com ligeiras aflorações 
de óxido, com boa cor e COM FILIGRANA “HODGKINSON & CO”, SOB A PRIMEIRA FILA DE 
SELOS. B e MR. Acompanha desenho da filigrana. Ex – Roger Lawson.

150.00

659 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo IIB. MF63c, 5 s/ 15 reis, lilás-rosa, papel 
azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 320.00.

80.00

660 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo IIB. MF63b, 5 s/ 15 reis, rosa, papel azu-
lado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Par vertical novo, bordo de folha, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com parte do denteado vertical omisso. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 640.00. Ex – Roger Lawson.

175.00

661 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa B, tipo IIA. MF63d, 5 s/ 15 reis, rosa-vermelho, 
papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Par horizontal, novo, com goma original 
e charneira, sem reparações, com defeito no 2.º selo, com boa cor, com DUPLO DENTEADO 
VERTICAL, entre os selos. B e R. Ex – Roger Lawson.

50.00

662 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa B, tipo IIA. MF63e, 5 s/ 15 reis, rosa, 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, COM DUPLA IMPRESSÃO DA SOBRETAXA. Não catalogada.

25.00

663 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa B, tipo IIA. MF63f, 5 s/ 15 reis, rosa, 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, COM DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA PRIMITIVA. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.200.00.

350.00

664 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo ID. MF64c, 5 s/ 20 reis, vermelho, papel 
azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Par horizontal, novo, com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e SOBRETAXA INVERTIDA NOS DOIS 
SELOS. Não catalogado. MB e R.

40.00

665 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo ID. MF64c, 5 s/ 20 reis, vermelho, papel 
azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Quadra com selos novos, goma original e char-
neira, sem reparações e afloramentos de óxido, com boa cor e SOBRETAXA INVERTIDA em 
todos os selos. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00
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666 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa B, tipo ID. MF64c, 5 s/ 20 reis, vermelho, papel 
azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Par vertical usado, com denteado deslocado 
(descentrado), normal nas emissões, sem reparações, com boa cor, COM DUPLA SOBRETA-
XA NO 1.º SELO”, não catalogada e obliterado com carimbo de barras a preto “1 – PANGIM”

35.00

667 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo IIIB. MF64f, 5 s/ 20 reis, vermelho, papel 
azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma, 
sem reparações, com um vinco horizontal, com boa cor e COM DUPLA IMPRESSÃO DO 
QUADRO. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

250.00

668 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. MF65f, 1 ½ s/ 20 reis, vermelho, tipo 
IIB, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Par horizontal, usado, assinado no 
verso, sem reparações, com vincos em dois cantos, pequeno corte e ligeiros pontos de óxido, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 400.00

100.00

669 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa B, tipo IIB. MF64i, 5 s/ 20 reis, vermelho, papel 
azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Par horizontal, novo, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, SEM DENTEADO VERTICAL ENTRE 
SELOS E SEM DENTEADO HORIZONTAL SUPERIOR, com REPINTE de 2.º selo. Não ca-
talogado. Ex – Roger Lawson.

50.00

670 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa B, tipo ID. MF64k, 5 s/ 20 reis, vermelho, papel 
azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Bloco com 12 selos novos (4x3), com goma ori-
ginal sem charneira em 10 selos, com charneira em dois selos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, COM O DENTEADO DESLOCADO. 

75.00

671 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa C, tipo IA. MF64p, 5 s/ 20 reis, laranja-vermelho, 
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. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 900.00.

200.00

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

160.00

673 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. MF65a, 1 ½ s/ 20 reis, laranja-
-vermelho, tipo I, papel espesso, denteado 13 A 18 de linha. Exemplar usado, com anotações 
no verso, sem reparações, com um pequeno corte na margem esquerda, com um leve adel-
gaçamento na margem inferior, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 550.00

140.00

674 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. MF65e, 1 ½ s/ 20 reis, vermelho, 
tipo IIA, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, assinado no 
verso, sem goma, sem reparações, com leve óxido, com boa cor. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 230.00.

55.00

675 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. MF65f, 1 ½ s/ 20 reis, vermelho, tipo 
IIB, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Par vertical novo, com goma e char-
neira, sem reparações, com adelgaçamento no selo inferior, com boa cor. Valor de catálogo 
€ 460.00. Ex – Roger Lawson.

120.00

676 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. MF65f, 1 ½ s/ 20 reis, vermelho, tipo IIB, 
papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar usado, com anotações no verso, 
com corte reparado na margem direita, com boa cor, obliterado com carimbo de barras a preto 
“K – QUEPÉM”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 200.00

50.00

677 F FRG 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. MF65g, 1 ½ s/ 20 reis, vermelho, 
tipo IIB, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Selo usado sobre fragmento, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo de dupla oval “CORREIO / 
NOVA-GOA”, com SOBRETAXA LOCAL INVERTIDA Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 500.00

125.00

678 F FRG 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. MF65i e 65f, 1 ½ s/ 20 reis, ver-
melho, tipo ID, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½. Fragmento com bloco de 6 selos 
(3x2), tipo MF65i + um par horizontal, tipo MF65f, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
obliterado com carimbo de barras a preto “3 – BICHOLIM” e da Índia Inglesa “D. / BOMBAY 
/ JUN 14.”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR, Ex – Roger Lawson.

600.00

679 F 8 1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF68, 1 ½ reis s/ 20 reis, bistre, papel liso, denteado 12 ½. 
Exemplar usado, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido, com boa cor e COM DUPLA 
IMPRESSÃO DO VALOR “1”. Não catalogado.

50.00
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680 F  Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF69a, 1 ½ reis s/ 25 reis, ardósia, papel 
liso, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitidos na generalidade, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

681 F  Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF70, 1 ½ reis s/ 100 reis, lilás-cinzento, 
papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos na generalidade, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 185.00.

60.00

682 F 8 1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF71, 4 ½ s/ 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, so-
bretaxa a azul. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor COM A VARIE-
DADE “TRAÇO DE FRAÇÃO” DE “½“ OMISSO. Não catalogado. B e MR.

25.00

683 F () 1881 – Coroa, com sobretaxa. MF73, 4 ½ reis s/ 20 reis, bistre, papel liso, denteado 12 ¾. 
Quadra nova, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 4.º 
selos com variedade “traço de fração” de “1/2” comprido, e 2.º selo com “1” deitado em vez 
de “traço”. VARIEDADES NÃO CATALOGADAS.

40.00

684 F  Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF76, 6 reis s/ 10 reis, amarelo laranja, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos na generalidade, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 160.00.

50.00

685 F 8 Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF83, 6 reis s/ 50 reis, verde-amarelo, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 150.00.

50.00

686 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF88, 1T s/ 25 reis violeta, papel liso, denteado 12 ¾. 
Quadra com selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, com “1” DIFERENTE” no 2.º selo. Não catalogado.

55.00

687 F  Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF90, 1 tanga s/ 50 reis, verde-azul, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos na generalidade, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 165.00.

50.00
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688 F  Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF91a, 1 tanga s/ 50 reis, azul, papel liso, 
denteado 12 ¾, com “1” grosso. Exemplar novo, sem goma como emitidos na generalidade, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 115.00.

35.00

689 F  Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF96, 2 tangas s/ 40 reis, azul, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos na generalidade, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 185.00.

60.00

690 F  Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF99a, 2 tangas s/ 50 reis, azul, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitidos na generalidade, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 250.00.

75.00

691 F  Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF106, 8 tangas s/ 20 reis, bistre, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos na generalidade, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 145.00.

45.00

692 F  Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF109, 8 tangas s/ 100 reis, lilás malva, 
papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos na generalidade, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 110.00.

35.00

693 F  Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF110, 8 tangas s/ 200 reis, laranja, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos na generalidade, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 110.00.

35.00

694 F PRV 1882 – Coroa. MF115, 1 1/5 reis. Quadra, bordo de folha, com provas de cor em preto (cor 
aprovada), não denteada, em papel liso, tipo I, “REIS” com letras espessas e “E” com acento 
agudo, correspondente à primeira tiragem. Exemplar com boa cor, sem reparações, com 
ligeiras manchas. R.

25.00

695 F  1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF117i, 6 reis, verde, papel liso, denteado 13 ½, tipo 
II, com “REIS” sem acento. Quadra com selos novos, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 104.00.

25.00

696 F  1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF120, 4 tangas, lilás-claro, papel liso, denteado 12 
½, tipo I. Folha completa com 28 selos novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, COM O DENTEADO MUITO DESLOCADO. Valor de catálogo € 280.00.

60.00

697 F R Reimpressões de 1905 * 1882. Coroa. Valores em moeda local. MF 115/121. Série completa de reim-
pressões de 1905, denteado 13 ½, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com SOBRECARGA “SPECIMEN”, horizontal a preto. Valor de catálogo € 315.00.

75.00

698 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 122f, 1 ½ reis s/ 10 reis, preto, tipo IIIB, 
papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, assinado no verso, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. MB e MR. Ex- Roger Lawson. Não cotado em novo, apenas em usado.

400.00

699 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 122f, 1 ½ reis s/ 10 reis, preto, tipo IIIB, 
papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar usado, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 640.00.

160.00

700 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 123b, 4 ½ reis s/ 40 reis, azul-escuro, 
tipo II, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, sem reparações, com 
dois adelgaçamentos no lugar da charneira, com boa cor, obliterado com carimbo de oval de 
barras, a preto. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 500.00.

90.00

701 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 123d, 4 ½ reis s/ 40 reis, azul, tipo IIB, 
papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Par horizontal, novo, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 140.00++.

35.00

702 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 123d, 4 ½ reis s/ 40 reis, azul, tipo IIB, papel 
azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Par horizontal novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Ex – Roger Lawson. Valor de catálogo € 200.00++.

50.00

703 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 123f, 4 ½ reis s/ 40 reis, azul, tipo IIB, 
papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com “2” de “½“ INVERTIDO. MB e MR. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 500.00.

125.00
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704 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 123g, 4 ½ reis s/ 40 reis, azul, tipo IIB, 
papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar usado, assinado no verso, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, COM DUPLA SOBRETAXA. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. MB e MR. Valor de catálogo € 500.00.

125.00

705 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 124a + 124c, 4 ½ reis s/ 100 reis. Lote 
com dois selos: um, tipo II, verde, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha e outro tipo 
IIB, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½, de linha. Exemplares com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 135.00.

35.00

706 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 124c, 4 ½ reis s/ 100 reis, verde-amare-
lo, tipo IIB, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLA SOBRETAXA. Certi-
ficado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogado.

250.00

707 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. Tipo IIB. MF 124c, 4 ½ reis s/ 100 reis, verde, pa-
pel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Par horizontal, novo, com goma original e charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor, SEM SOBRETAXA NO 1.º SELO E COM SOBRE-
TAXA NO 2.º SELO. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

500.00

708 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 124e, 4 ½ reis s/ 100 reis, verde-amare-
lo, tipo IIB, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR PRIMITIVO “100”. B e 
MR. Sem cotação para usado. Certificado de peritagem do NFACP.

300.00

709 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 125, 6 reis s/ 100 reis, verde-amarelo, 
tipo I, papel pontinhado vertical fino, denteado 14 a 18 de linha. Exemplar usado, assinado no 
verso, sem reparações, com pequeno adelgaçamento no canto superior esquerdo, com boa 
cor, obliterado com marca numérica oval de narras “1 – PANGIM”. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

710 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 125d, 6 reis s/ 100 reis, verde, tipo IIB, 
papel fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, obliterado com carimbo de barras a preto “1 – PANGIM”. Valor de catálogo € 350.00.

75.00
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711 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 125b, 6 reis s/ 100 reis, verde-amarelo, 
tipo II, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, assinado no verso, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo de barras a preto “1 – 
PANGIM”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 600.00.

150.00

712 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 125d, 6 reis s/ 100 reis, verde, tipo IIB, 
papel fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

713 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 126, 6 reis s/ 200 reis, amarelo-ocre, 
tipo I, papel pontinhado vertical fino, denteado 14 a 18 de linha. Exemplar usado, assinado no 
verso, sem reparações, com pequeno corte na margem superior, com boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

714 F FRG 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 126b, 6 reis s/ 200 reis, amarelo, tipo 
II, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado sobre fragmento, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo nominativo com barras “DIU”. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

715 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 126c, 6 reis s/ 200 reis, amarelo, tipo 
IIB, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, assinado no verso, 
sem goma, sem reparações, com dois leves vincos num canto, com boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 820.00.

200.00

716 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 126c, 6 reis s/ 200 reis, amarelo, tipo IIB, 
papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar usado, assinado a lápis no verso, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo de barras, batido a preto 
“5 – MARGÃO”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 720.00.

175.00

717 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 126d, 6 reis s/ 200 reis, amarelo, tipo 
IIIB, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, assinado a lápis no 
verso, sem goma, sem reparações, com pequeno corte na margem direita fora do quadro de 
impressão, com pequeno defeito na margem inferior, com boa cor. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 820.00.

200.00

718 F  1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIIC. MF 127, preto, 1 ½ reis, papel azulado 
fino, não denteado. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.  Valor de catálogo € 400.00.

100.00

719 F 8 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIIC. MF 127a, 1 ½ reis, preto, papel azulado 
fino, não denteado. Exemplar usado, sem reparações, e com ligeiras manchas, com boa cor 
e COM O VALOR OMITIDO. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 800.00.

200.00

720 F  1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIIC. MF 128 + 128a, 6 reis, verde e verde-
-amarelo respetivamente, papel azulado fino, não denteado. Dois exemplares novos, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

721 F 8 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIIC. MF128a,  6 reis, verde-amarelo, papel 
azulado fino, não denteado. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e COM DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota.  Não catalogado.

150.00

722 F  1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF 129, 1 ½ reis, preto, papel azulado 
fino, não denteado. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, e com ligeiras manchas, 
com boa cor e COM O VALOR OMITIDO. Não catalogado.

250.00

723 F 8 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF 130a, 4 ½ reis, verde-oliva, papel azu-
lado fino, não denteado. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, SEM 
TRAÇO DE FRAÇÃO. Valor de catálogo € 250.00.

65.00

724 F  1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF 131b, 6 reis, verde-escuro, papel azu-
lado fino, não denteado. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, COM VALOR OMITIDO. MB e MR. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.100.00.

280.00

725 F  1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIID. MF131c, 6 reis, verde-escuro, papel azulado 
fino, não denteado, com boas margens. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e COM SELOS EM “TÊTE-BÊCHE”. MB e MR. Certificado de peritagem de J. Miran-
da da Mota. Valor de catálogo € 3.000.00.

750.00
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726 F  1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF 131d, 6 reis, verde-escuro, papel azu-
lado fino, não denteado. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO. Certi-
ficado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR. Valor de catálogo € 500.00.

125.00

727 F () 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF 132a, 1 ½ reis, preto, papel porcelana, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certifi-
cado do NFACP. Valor de catálogo € 3.000.00.

750.00

728 F R Reimpressões de 1905 * 1886 – D. Luís I, fita direita. MF 136/137. Reimpressões de 1905 em 
denteado 13 ½, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR. 
Valor de catálogo € 170.00.

45.00

729 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF 132/138. Série completa, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
com exceção selo de 8T em denteado 13 ½. Exemplares novos, com goma original e charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 116.00.

25.00

730 F  1886 – D. Luís I, fita direita. MF 132/138. Série completa de selos originais em denteado 12 
¾, papel porcelana, com sobrecarga “SPECIMEN”, horizontal a preto, distribuídos com as 
reimpressões de 1905. Exemplares sem reparações, com muito leves vestígios de óxido no 
local da charneira. MB e MR.

150.00

731 F PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF153, 4 Tgs. Prova 
de cunho e de cor, em preto-castanho, impressa a talhe-doce, não denteada, montada sobre 
bloco medindo 59x47mm, obliterada com dois traços a pena. MB e MR.

100.00

732 F  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 147/154. Série 
completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com SOBRECARGA “SPECIMEN”, oblíqua no canto superior esquerdo. Selos originais 
distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

120.00

733 F  1898/1900 – D. Carlos, tipo Mouchon. Lote com 6 selos de 1 ½ reis, 4 ½ reis, 1Tg, 8Tgs, 
12>Tgs e 1Rp, MF155, 156, 159, 162, 163,164. Exemplares novos, sem goma, sem repa-
rações e um selo com canto curto (12Tgs), com boa cor, com a sobrecarga manual “SPE-
CIMEN” a violeta, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos 
pela União Postal Universal. MR.

60.00

734 F 8 1900 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF 166d, 1 ½ reis s/ 2Tgs, azul, papel liso 
a levemente pontinhado, denteado 11 ¾, sobrecarga tipo I. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

735 F 8 1900 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF 166f, 1 ½ reis s/ 2Tgs, azul-claro, papel 
liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾, sobrecarga tipo II. Exemplar usado, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

35.00
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736 F () 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 177a, 3 reis s/ 4 ½ reis, amarelo, papel porce-
lana, denteado 12 ¾. Par horizontal, com goma não original, sem reparações, com dois pontos de óxi-
do no verso, com boa cor e SOBRETAXA INVERTIDA NOS DOIS SELOS. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

737 F 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 180, 5T s/ 2T, rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com o denteado irregular, normal nestes 
selos, com boa cor. Exemplar muito raro. Valor de catálogo € 260.00.

70.00

738 F R Reimpressões de 1905 * 1886 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobre-
taxa. Série completa de reimpressões de 1905 em denteado 13 ½, com goma original, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR. Valor de catálogo € 280.00.

75.00

739 F  1902 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF184, 2 tangas, azul-claro, pa-
pel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Quadra, nova, sem goma, sem reparações, com 5 dentes 
mais curtos, com boa cor e com a SOBRECARGA MUITO DESLOCADA. B e MR. Não catalogado.

40.00

740 F PRV 1910 – D. Manuel II. Emissão projetada. Bloco medindo 109x68mm, com 8 provas de cor, em 
verde-escuro, não denteadas, papel porcelana, as duas primeiras sem abertura do valor no 
cunho e as restantes com o valor de 1 real, 1 tanga, 2 tangas, 4 tangas, 5 tangas e 8 tangas. 
A emissão de D. Manuel II não foi autorizada para a Índia. MB e MR.

100.00

741 F / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”. MF206, 6 reis verde, papel 
liso a levemente pontinhado. Folha completa com 28 selos NÃO DENTEADOS, com goma 
original, sem charneira em 19 selos e com charneira em 9 selos, sem reparações, com defei-
tos em dois selos e com dobra horizontal entre a 2.ª e 3ª filas. B e MR.

60.00

742 F / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF208, 
1T, rosa, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, 
novos, com goma original sem charneira em 22 selos e com charneira em 6 selos, sem de-
feitos (com exceção de 2 pontos de óxido no verso), nem reparações, com boa cor, COM O 
DENTEADO MUITO DESLOCADO NA MAIORIA DOS SELOS. MB e R.

60.00

743 F / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote com 8 
selos de 1 real, 1 ½ reis, 2 reis, 2 ½ reis, 4 ½ reis, 9 reis, 2 tangas e 5 tangas, MF 200/203, 205, 
207, 209 e 211. Exemplares novos, a maioria com goma original e charneira (3 sem goma), sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, COM A SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogadas.

50.00

744 F / 1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1900, perfurados ao meio e com so-
bretaxa em cada metade, tipografada localmente. MF 216/221. Série completa, nova, com 
goma original e charneira em 2 selos (MF217 e 220), sem goma nos restantes, sem defeitos 
nem reparações e TODOS COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogada a sobrecarga 
invertida no selo de 1 ½ reis s/ 4 ½ reis.

50.00

745 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto sobretaxados na Casa da Moeda. Selos de 1902, perfurados 
ao meio e com sobretaxa em cada metade, tipografada localmente. MF225/229. Série completa em 
denteado 11 ¾ e 12 ¾ (MF227), papel porcelana, nova, sem goma como emitidos, sem reparações, 
com ligeiras aflorações de óxido em dois selos, com boa cor. Valor de catálogo € 230.00.

50.00

746 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto sobretaxados na Casa da Moeda. Selos de 1902, 
perfurados ao meio e com sobretaxa em cada metade, tipografada localmente. MF227a, 2 
reis s/ 2 ½ reis, lilás, denteado 12 ¾, papel porcelana, sobretaxa A. Exemplar novo, bordo 
de folha, sem goma, como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM “S” 
INVERTIDO. Valor de catálogo € 220.00.

65.00

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

25.00

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

25.00

749 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados ao meio, com sobretaxa em 
cada metade. MF237, 6 reis s/ 8Tgs, lilás s/ rosa, papel liso a levemente pontinhado, den-
teado 11 ¾, sobretaxa B. Folha completa com 28 selos completos (56 metades), sem goma 
como emitidos, com 4 selos seguros com charneira, com “E” de “REIS” maior no 4.º 8.º e 9.º 
selos, “I” de “REIS” maior no 15.º selo, “S” de “REIS” maior no 18.º e 19.º selos, “6” pequeno 
esquerdo no 20.º e 28 selos. MB e MR. Valor de catálogo € 297.00.

60.00
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750 F  1911/13 – D, Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, perfurados ao meio e com sobretaxa em 
cada metade, tipografada localmente. Lote composto por 4 selos, 1 real s/ 2 reis, 1 ½ reis s/ 2 
½ reis, 2 reis s/ 2 ½ reis, 3 reis s/ 2 ½ reis e 2 reis s/ 2T, MF238e, 241, 244, 245g, sobretaxa 
A, novos, sem goma como emitidos alguns selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
COM A SOBERTAXA INVERTIDA. Não catalogados os erros nos selos 241 e 244.

30.00

751 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “REPU-
BLICA”. MF 246/253. Série completa em quadras, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Excelente qualidade. MB e MR. Valor de catálogo € 320.00+++.

140.00

752 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA. MF247, 4 ½ reis, vermelho, papel pontinhado leve. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLA SOBRECAR-
GA. Não catalogada.

40.00

753 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPU-
BLICA. MF248, 6 reis, violeta, papel pontinhado leve. Exemplar novo, com goma original e charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLA SOBRECARGA. Não catalogada.

45.00

754 F PRV 1914 – Ceres. Lote com 4 provas de cor em verde-escuro, violeta-escuro, castanho-escuro e 
rosa-escuro, respetivamente com a taxa aberta no cunho de 1T, 1T, 3T e 3T, não denteadas 
em papel pontinhado. Exemplares sem goma, sem reparações, com adelgaçamento numa 
delas, sem reparações, com boa cor. MB e MR.

35.00

755 F / 1914 – Ceres. Lote com 5 selos em papel porcelana, denteado 15x14, dos valores de 1 real, 3 
reis, 4 1/5 reis, 1T e 2T, MF254, 258, 259, 264 e 265. Selos novos, sem goma os dois últimos, 
com goma original e charneira dos três primeiros, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
todos COM A LEGENDA E O VALOR INVERTIDOS. B e R.

30.00
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756 F  1914 – Ceres. MF271a, 2R, laranja s/ salmão, papel porcelana, denteado 15x14, estrelas II/I. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 70.00.

30.00

757 F PRV 1914 – Ceres. MF272, 3Rp, verde s/ azul, papel porcelana. Bloco com 6 provas de cor (cor 
e papel aprovados), não denteadas, em papel porcelana colorido. Exemplar sem goma, sem 
defeito nem reparações, com boa cor. MB e MR.

50.00

758 F  1914 – Ceres. MF 254/272. Série completa em papel porcelana, denteado 15x14. Exempla-
res novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 180.00.

50.00

759 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1903, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada 
localmente. MF 273/281. Série completa, nova, sem goma como emitidos na generalidade, sem 
reparações, com um dente curto em dois selos, com boa cor. Valor de catálogo € 572.50.

120.00

760 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1903, com sobrecarga REPUBLICA, tipo-
grafada localmente. Lote com 3 selos de 2 ½ reis, 4 ½ reis e 9 reis, MF 274/276, novos, sem 
goma como emitidos na generalidade, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM 
DUPLA SOBRECARGA. Não catalogadas.

40.00

761 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1903, com sobrecarga REPUBLICA, tipo-
grafada localmente. Lote com 4 selos de 2 ½ reis, 4 ½ reis, 9 reis e 12 tangas, MF 274/276 e 
278, novos, sem goma como emitidos na generalidade, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e COM SOBRECARGA INVERTIDAS. Não catalogadas.

50.00

762 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon de 1898, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada local-
mente. MF280, 2R, violeta s/ amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Bloco 
com 6 selos, novos, sem goma como emitidos, sem defeitos (exceto um canto curto num 
selo) nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 720.00.

100.00

763 F  1914 – D. Luís, fita direita, de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
MF283a, 5T s/ 8T laranja, papel porcelana, denteado 13 ½, sobrecarga vermelha. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, COM 
DUPLA SOBRECARGA. Não catalogado.

40.00

764 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto de 1902, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada lo-
calmente. MF284 + 285 + 285a e 286. Lote com os quatro selos, novos, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

765 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto de 1902, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmen-
te. MF285, 5T s/ 4T, azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emi-
tido, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM DUPLA SOBRETAXA. Não catalogado.

30.00

766 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon de 1911/13, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada 
localmente. MF 289/294. Série completa nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 108.00.

25.00

767 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon de 1911/13, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada lo-
calmente. MF 289/294. Série incompleta nova (falta selo de 1 ½ s/ 4 ½ reis), sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Não catalogadas.

40.00

768 F / 1914 – D. Carlos I, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda, com sobretaxa, tipo-
grafada localmente. Lote com dois selos: MF295g, 1 ½ s/ 4 ½, verde-amarelo, novo, goma 
original e charneira + MF296, 1 ½ s/ 9 reis, lilás-malva, sem goma. Ambos sem defeitos nem 
reparações com boa cor e SEM SOBRECARGA “REPUBLICA”. 

20.00

769 F / 1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLI-
CA e sobretaxa, tipografada localmente. Lote com 4 selos de 1 ½ reis s/ 4 ½ reis, 1 ½ reis s/ 9 reis + 
3 reis s/ 1T e 3 reis s/8T, MF305a, 306a, 307a e 310b. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

770 F  1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLI-
CA e sobretaxa, tipografada localmente. MF307, 3 reis s/ 1 tanga, azul. Par horizontal, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, SEM SOBRETAXA NO 2.º SELO. Não catalogado.

40.00

771 F  1922 – Ceres. MF 314/321. Série completa em papel liso e lustrado espesso, denteado 12x11 
½, estrelas III/IV, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 232.00,

45.00
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772 F PRV 1933 – Padrões. MF 333/347. Série completa de provas de cor, nas cores aprovadas, não 
denteadas, papel liso, com filigrana “Cruz de Cristo”, sem goma. Exemplares sem defeitos 
nem reparações e com boa cor. MB e MR.

150.00

773 F PRV 1946 – Motivos históricos. Lote com duas provas de cor: uma da taxa de 2 reis (Luís de Ca-
mões) em violeta, MF377, cor não aprovada para esta taxa  e outra da taxa de 9 reis (Arco 
dos Vice-Reis) em vermelho, cor também não aprovada para esta taxa, MF380. MB e MR.

30.00

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

30.00

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

30.00

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

30.00

777 F PRV 1948 – Monumentos de Diu. Emissão projetada. Conjunto com 9 provas, em papel liso, mé-
dio, denteadas, todas com o valor de 3T e com gravura da Fortaleza de Diu, conjugando 
diversas cores de molduras e de gravuras. B e R.

30.00

778 F PRV 1948 – Monumentos de Diu. Emissão projetada. Conjunto com 17 provas, em papel liso, mé-
dio, denteadas, todas com o valor de 14T e com gravura do Forte do Mar - Diu, conjugando 
diversas cores de molduras e de gravuras. B e R.

50.00

779 F * 1948/49 – Vultos da Índia + Nossa Senhora de Fátima, coroada. Sobrescrito de reduzidas 
dimensões, circulado aberto de Nova Goa (13.12.??) para Hoopeston / EUA, com selos de 
3 reis, MF384, 1 real, 3 reis e 9 reis, MF 390/392. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00
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780 F  1959 – 450.º Aniversário da Fundação do estado da Índia. Vice-Reis. Com sobretaxa. MF479, 
$80 s/ 3Rps. Quadra com selos novos, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, COM DUPLA SOBRETAXA. Não catalogada.

60.00

781 F  1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA4a, 4 ½ Tgs, azul. Par horizontal, assinado no 
verso, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 420.00.

100.00

782 F  1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA4a, 4 ½ Tgs, azul. Exemplar novo, com goma 
original e muito leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM A SOBRE-
CARGA INVERTIDA. Não catalogada. MB e MR

100.00

783 F PRV 1925 – Imposto Postal * Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP3 (Efígie), 6 reis carmim. 
Bloco, fundo inferior de folha, com 12 provas de cor, na cor aprovada, papel liso, não den-
teadas, com furos de segurança da casa impressora, com impressão da taxa e legenda, com 
anotações manuscritas a tinta violeta “Nr. 124103 / Overptg correct for 433, 410 stamps + 
overs/ Improve spaceing / 20/2/25”. Provável exemplar único. MB e MR.

175.00

784 F PRV 1925 – Imposto Postal * Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP4 (Plano), 6 reis carmim. 
Bloco, canto inferior direito de folha, com 15 provas de cor, na cor aprovada, papel liso, não 
denteadas, com furos de segurança da casa impressora, com 6 provas com impressão da 
taxa e legenda e as restantes sem essa impressão, com anotações manuscritas a tinta violeta 
“Nr. 124103 / Overptg. Correct for 433, 410 stamps + overs. / Improve spaceing + printing / 
20/2/25”. Provável exemplar único. MB e MR.

200.00

785 F PRV 1925 – Imposto Postal * Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP5 (Monumento), 6 reis 
carmim. Bloco, fundo inferior de folha, com 12 provas de cor, na cor aprovada, papel liso, não 
denteadas, com furos de segurança da casa impressora, com impressão da taxa e legenda, 
com anotações manuscritas a tinta violeta “Nr. 124103 / Overprinting. correct for 433, 410 
stamps / Improve spaceing + imp….”. Provável exemplar único. MB e MR.

175.00

786 F CRT 1958 – Brasões de Vice-Reis e de Governadores. NÃO EMITIDOS. MF NE 1/8. Série com-
pleta com goma original e charneira, carteira editada pelo Ministério das Colónias. Exemplar 
muito bem conservado, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

400.00

787 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon, selos de 1898/1903, com sobrecarga REPUBLICA local clan-
destina. Lote com 5 selos, dos valores de 1 ½ reis, 3 reis, 6 reis, 5 tangas e 8 tangas, MF SC1, 
2, 4, 8 e 9. Selos novos, sem goma, como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 155.00.

40.00

788 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon. Selos 1903, com sobrecarga PROVISORIO e sobrecarga  RE-
PUBLICA local clandestina. MF SC3, 6 reis, castanho. Exemplar novo, sem goma como emi-
tido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

789 F  1914 – D. Luís I, fita direita, selos de 1902 com sobretaxa e com sobrecarga REPUBLICA 
local clandestina. Lote com 3 selos, dos valores de 2 reis s/ 4 ½ reis, 3 reis s/ 1 tanga e 1 
real s/ 2 tangas, MF SC 12/14. Selos novos, sem goma, como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 135.00.

30.00

790 F  1914 – D. Carlos I, Diogo Neto, selos de 1902, com sobretaxa e com sobrecarga REPUBLICA 
local clandestina. Lote com 2 selos, dos valores de 1 real s/ 6 reis e 3 reis s/ 1 tanga, MF SC16 
e 18. Selos novos, sem goma, como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 110.00.

25.00

791 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon, selos de 1911, perfurados ao meio e com sobretaxa em cada 
metade e com sobrecarga REPUBLICA local clandestina. Série completa com os 7 valores, 
MF SC 23/29. Selos novos, sem goma, como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 245.00.

65.00

792 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon, selos de 1914, com sobretaxa e com sobrecarga REPUBLICA 
local clandestina. Série completa com os 4 valores, MF SC 30/33. Selos novos, sem goma, 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 195.00.

50.00

793 F IC 1886 – D. Luís, tipo Mouchon. OM3, ¼ tanga, verde, sobre cartolina creme. Circulado de 
Damão-Pequeno (29.10.91) para Dadrá, com trânsito por Nagar Avely. Exemplar com muito 
rara circulação, sem defeitos nem reparações, com carimbos batidos a preto “DAMAO-PE-
QUENO” e “NAGAR AVELY”.

750.00
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794 F * 1961 – Índia (Invasão Indiana). Sobrescrito remetido por militar português internado no Cam-
po de Detenção C (Charlie Pow Comp.ª) em Alpargueiros, com marca de isenção de franquia 
batida a violeta “INTERNEES MAIL FREE POSTAGE / GOA (INDIA)”, na frente e censura 
manuscrita no canto inferior esquerdo, circulado para Arco da Baúlhe. R. MB.

50.00

     Macau

795 F / 1884 – Coroa. MF 3a, 20 reis bistre, papel liso, médio, denteado 13 ½. Quadra com selos 
novos, com goma original, sendo dois sem charneira e dois com charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 194.00.

50.00

796 F  1884 – Coroa. MF5d, 40 reis, azul, papel liso, médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

45.00

797 F  1884 – Coroa. MF6c, 50 reis, verde-claro, papel liso, fino, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem reparações, com dois dentes curtos, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

45.00

798 F  1884 – Coroa. MF 7b, 100 reis, lilás-malva, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Tira horizontal 
com 4 selos, novos sem goma, sem reparações, com denteado irregular, normal nestes selos 
em papel fino, com boa cor. Valor de catálogo € 184.00.

45.00

799 F  1884 – Coroa. MF 8b, 200 reis, laranja, papel liso, médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com FALHA 
IMPRESSÃO PARCIAL DO VALOR. MB e R.

40.00
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800 F  1884 – Coroa. MF9b, 300 reis, castanho-vermelho, papel liso, médio, denteado 13 ½. Exem-
plar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certi-
ficado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 600.00.

150.00

801 F R Reimpressões de 1885 * 1884 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, papel 
liso branco espesso, denteado 13 ½, sem defeitos, (com exceção da reimpressão de 100 reis, 
com defeito num canto) nem reparações, com boa cor, com sobrecarga “SPECIMEN” a preto e na 
horizontal. MB e R. Valor de catálogo, sem a cotação da reimpressão defeituosa € 840.00.

160.00

802 F R Reimpressões de 1885 * 1884 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões em quadras, 
bordo de folha, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “PROVA” 
pequena, horizontal a preto. Valor de catálogo € 3.420.00.

850.00

803 F R Reimpressões de 1885 * 1884 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, 
papel liso branco espesso, denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB. 
Valor de catálogo € 630.00.

150.00

804 F  1884 – Coroa. MF 1/9. Série completa em denteado 12 ¾, papel liso. Exemplares novos, sem 
goma, com denteado farpeado nalguns selos, normais nesta emissão, sem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 768.00.,

190.00

805 F  1884 – Coroa. Com sobretaxa. MF10 + 10a, lilás-malva, papel liso, fino, denteado 12 ½. Lote 
com dois exemplares novos, sem goma como emitidos, com denteado irregular num dos selos, 
normal nestes selos, um com acento e outro sem acento em “réis”. Valor de catálogo € 180.00.

45.00

806 F 8 1884 – Coroa. Com sobretaxa. MF10 + 10a, lilás-malva, papel liso, fino, denteado 12 ½. Lote 
com dois exemplares usados, com denteado irregular, normal nestes selos, um com acento 
e outro sem acento em “réis”. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

807 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF 11a, 5 s/ 25 reis, rosa, papel liso, fino, denteado 12 ¾, 
barra grossa. Lote com dois selos, novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor, com “e” de “Reis” com acento e sem acento. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

808 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF11, 5 s/ 25 reis, rosa, papel liso, fino, denteado 13 ½, barra 
grossa. Tira horizontal com 4 selos, topo de folha, novos, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com as 4 barras com fenda. Valor de catálogo € 80.00.

30.00

809 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF 11a, 5 s/ 25 reis, rosa, papel liso, fino, denteado 12 ¾, 
barra grossa, com “e” de “Reis” com acento. Tira horizontal com 3 selos novos, sem goma 
como emitidos, sem reparações, com denteado irregular, normal nestes selos em papel fino, 
com um canto curto no 3.º selo, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

810 F 8 1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF 11a, 5 s/ 25 reis, rosa, papel liso, fino, denteado 13 ½, 
barra grossa. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

811 F 8 1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF 11e, 5 s/ 25 reis, rosa, papel liso, fino, denteado 12 ¾, bar-
ra grossa. Exemplar usado, sem reparações, com denteado irregular, normal nestes selos, 
com boa cor, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

812 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF 13a, 10 s/50 reis, verde, papel liso, fino, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 400.00.

100.00

813 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF 15a, 40 s/50 reis, verde, papel liso, fino, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, com transparência no verso, com 
boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

814 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF 11/15. Série completa, em papel liso, fino ou médio, em 
denteado 12 ¾, com exceção dos selos de 20 s/ 50 reis e 40 s/ 50 reis em denteado 13 ½. 
Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem reparações, com denteado irregular, nor-
mal nestes selos, com boa cor. Valor de catálogo € 780.00.

200.00

815 F  1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF 18a, 25 reis, violeta, papel liso médio, denteado 
12 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, com o DENTEADO MUITO DESLOCADO. MB e MR.

75.00
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816 F  1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF19a, 40 reis, amarelo, papel liso, médio, dentea-
do 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, COM DENTEADO DESLOCADO.

30.00

817 F  1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF 20c, 50 reis, azul-escuro, papel liso médio, den-
teado 12 ¾. Par vertical, bordo de folha, novo, com goma sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

30.00

818 F  1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF21, 80 reis, cinzento, papel liso, médio, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 230.00.

60.00

819 F R Reimpressões de 1905 * 1885/86 – Coroa. Novas cores. MF 16/21. Série incompleta em den-
teado 13 ½ (falta reimpressão de 50 reis), com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua a preto, no canto superior 
esquerdo. Valor de catálogo € 650.00.

130.00

820 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF23, 10 s/ 50 reis, verde, papel liso, fino, denteado 12 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, com ligeira mancha de óxido, 
com boa cor e com a SOBRETAXA DESLOCADA.
 

40.00

821 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF23a, 10 s/ 50 reis, verde-claro, 
papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, 
com denteado irregular, normal nestes selos, e canto curto, com BARRA GROSSA e DUPLA 
SOBRETAXA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e MR.

75.00

822 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF23a, 10 s/ 50 reis, verde, papel liso, fino, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, com denteado irregular, normal 
nestes selos, e canto curto, com BARRA FINA e “PLIÉ” pronunciado, na vertical. B e R.

40.00

823 F 8 1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF 23c, 10 s/ 50 reis, verde, papel liso, fino, denteado 13 ½. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRETAXA INVERTI-
DA. MB e MR. Valor de catálogo € 250.00.

75.00
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824 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF 22/23. Lote composto por série completa, papel liso, fino, 
denteado 12 ¾, com barra grossa na sobretaxa + exemplar de 10 s/ 50 reis, verde, papel liso, 
fino, denteado 13 ½, com BARRA FINA, e com “0” de “10”, partido. Exemplares novos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

60.00

825 F 8 1887 – Coroa. Com sobretaxa. MF24, 5 s/ 80 reis, cinzento, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com OMISSÃO PARCIAL DA SOBRETAXA.

25.00

826 F  1887 – Coroa. Com sobretaxa. MF 27a, 10 s/ 200 reis, laranja, papel liso, médio, denteado 
13 ½, sobretaxa tipo B, com “e” sem acento. Exemplar novo, sem goma como geralmente 
emitidos, sem reparações e com acentuada transparência no verso, com boa cor. Valor de 
catálogo € 350.00.

60.00

827 F  1887 – Coroa. Com sobretaxa. MF 24/28. Série completa em papel liso, fino a médio, den-
teado 13 ½, com exceção selo de 5 s/ 100 reis em denteado 12 ¾, sobretaxa A. Exemplares 
novos, sem defeitos nem reparações, com exceção selo de 5 s/ 80 reis com ponto de óxido 
no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 433.00.

100.00

828 F 8 1887 – Coroa. Com sobretaxa. MF 24, 26 e 28. Lote com 3 selos em papel liso, médio, den-
teado 13 ½, sobretaxa tipo B. Exemplares usados, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 460.00.

150.00

829 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29b, 5 s/ 30 reis, verde e amarelo, papel 
liso, denteado 12 ¾ de linha. Exemplar novo, completo, sem goma como emitidos, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor. MB e MR. Valor de catálogo € 550.00.

125.00

830 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29, 29a, 29c, 5 s/ 10 reis, 5 s/ 20 reis e 5 s/ 
60 reis, verde e amarelo, papel liso, denteado 12 ¾ de linha. Exemplares novos, completos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 450.00.

90.00

831 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF30, 30c, 10 s/ 10 reis e 10 s/ 60 reis, 
verde e amarelo, papel liso, denteado 12 ¾ de linha. Exemplares novos, completos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 380.00.

75.00

832 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF31a, 20 s/ 40 reis, verde e amarelo, 
papel liso, denteado 12 ¾ de linha. Exemplar novo, completo, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com “R” de “REIS” e “R” de “CORREIO”, “partidos. MB 
e MR. Valor de catálogo € 290.00+++.

100.00

833 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF31b, 30 s/ 40 reis, verde e amarelo, 
papel liso, denteado 12 ¾ de linha. Exemplar novo, completo, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR. Valor de catálogo € 650.00.

150.00

834 F / 1887 – D. Luís I. MF 32/41. Série completa em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares 
novos, sem goma como emitidos na sua grande maioria, com exceção selos de 10, 20 e 300 
reis com goma original e charneira, sem reparações, nem defeitos, com exceção selo de 80 
reis com ligeira mancha, todos com boa cor. Valor de catálogo € 487.00.

125.00

835 F / 1887 – D. Luís I. MF 33/41. Série completa em papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplares 
novos, sem goma como emitidos na sua grande maioria, com exceção selos de 80, 200 e 300 reis 
com goma original e charneira, sem reparações, nem defeitos, com exceção selo de 10 reis com 
ligeira transparência e denteado irregular, todos com boa cor. Valor de catálogo € 439.00.

100.00

836 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 46/58. Série completa em papel porcelana, den-
teado 11 ¾, 12 ¾ e 13 ½. Exemplares novos, sem goma como emitidos na generalidade, sem 
defeitos nem reparações, com exceção selo de 150 reis 3 dentes curtos, todos com boa cor. 
Valor de catálogo € 480.00.

120.00

837 F  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. Lote com 3 selos de ½ avo s/ 2 ½ reis, MF59a + 1 avo s/ 
5 reis, MF60a + 4 avos s/ 40 reis, MF62b, todos em denteado 12 ¾, com a variedade de cliché 
“AYOS”. Exemplares sem de feitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

35.00

838 F  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF42, 2 ½ s/ 10 reis, verde-claro, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Folha completa com 28 selos, novos, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

50.00

839 F  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF43d, 2 ½ s/ 40 reis, castanho-claro, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Folha completa com 28 selos, novos, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com selos 21, 22, 23 e 24, com “1” de 
“½“ com “ponta curta”. Não catalogado.

60.00
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840 F 8 1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF44, 2 ½ s/ 80 reis, cinzento, papel porce-
lana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, usados, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Selos tidos como sido adquiridos diretamente 
de refugos dos Correios de Macau. Valor de catálogo € 280.00.

50.00

841 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Lote composto por 6 selos em denteado 11 ¾, MF 
46b, 2 ½ reis (denteado 13 ½), MF50, 20 reis, MF53, 75 reis, MF54, 80 reis, MF55, 100 reis e 
MF58, 300 reis, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a 
sobrecarga manual “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalân-
dia nos selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

200.00

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

200.00

843 F 8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. MF 64b, 5 s/ 50 avos, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar usado, sem reparações, com um canto curto e ligeira transparência, com boa cor e 
DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 115.00.

30.00
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844 F  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. MF 59/68. Série completa em denteado 11 ¾ e 12 ¾, 
papel porcelana. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções, com muito boa cor. Valor de catálogo € 318.50.

75.00

845 F  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografadas lo-
calmente. MF69, 5 avos s/ 30 s/ 300 reis, cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 160.00.

40.00

846 F  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografadas local-
mente. MF69a, 5 avos s/ 30 s/ 300 reis, cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
com variedade “AYOS”. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

847 F  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF69b, 5 avos s/ 30 s/ 300 reis, cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

848 F  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF72, 2 avos, 
violeta, papel pontinhado leve. Exemplar novo, com goma original e grande charneira, sem 
defeitos nem reparações com boa cor e DUPLA IMPRESSÃO “2 AVOS” no canto esquerdo. 
Não catalogado no Mundifil, nem no YANG.

40.00

849 F  1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF79, 1 avo laranja, papel liso médio, não dentado. Folha com-
pleta com 28 selos, nova, sem goma como emitidos parte dos selos desta taxa, sem reparações, 
com papel ligeiramente enrugado, dobra horizontal entre a 3.ª e 4ª fila, e dois ligeiros vincos, com 
pequenas manchas de tinta de origem, com boa cor, NÃO DENTEADA. Exemplar provavelmente 
único e de extrema raridade, não catalogado no Mundifil, mas catalogado no YANG’S com o valor 
de catálogo de HK $56.000.00. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

1.500.00

850 F PI 1898 – D. Carlos I, Mouchon. MF79, 1 avo, laranja, papel liso a levemente pontinhado, den-
teado 11 ¾. Par de selos em postal ilustrado circulado de Macau (17.08.07) para Lisboa, para 
pagar o porte de bilhete-postal simples, circulados para Portugal.

8.00

851 F  1899 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF91, 5 s/ 13 avos, lilás-vivo, papel pon-
tinhado leve, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

60.00

852 F  1900 – D. Carlos I. Novos Valores. MF 95/99. Série incompleta, faltando selo de 15 avos, 
novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a sobre-
carga manual “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos 
selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

90.00

853 F  1900 – D. Carlos I Mouchon. MF 95/99. Série completa, sem goma como emitida, sem repa-
rações e com ligeira mancha no selo de 78 avos, com boa cor. Valor de catálogo € 190.00.

45.00

854 F  1902 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF103, 6 avos s/ 10 reis, verde + MF104, 6 avos 
s/ 40 reis, castanho + MF108, 18 avos s/ 100 reis, castanho-amarelo. Exemplares em papel 
porcelana, denteado 12 ¾, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com a 
sobrecarga manual “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalân-
dia nos selos remetidos pela União Postal Universal. MR.
 

50.00

855 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa da Casa da Moeda. MF106, 18 avos s/ 25 reis, 
violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par horizontal novo, sem goma como emitido, com 
corte no bordo lateral direito do 2.º selo, motivado pela batida co cunho, reparado com char-
neira. B e MR. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

856 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa da Casa da Moeda. MF 109a + 110a, 18 avos 
s/ 200 reis e 18 avos s/ 300 reis, ambos em papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplares 
novos, sem goma como emitidos na generalidade, sem defeitos nem reparações, com muito 
boa cor. Valor de catálogo € 175.00.

45.00

857 F  1902 – Coroa e D. Luís I, fita direita, com sobretaxa da Casa da Moeda. MF 100/110. Série 
completa em papel liso e porcelana, denteado 11 ¾ (Coroa) e 12 ¾ (D. Luís I). Exemplares 
novos, sem goma como emitidos na generalidade, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 673.50.

175.00

858 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Lote composto por 6 selos em denteado 11 ¾, 
MF113, 118 (denteado 13 ½), 119, 120, 121 e 123, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com a sobrecarga manual “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entida-
des postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

150.00
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859 F R Reimpressões de 1905 * 1902, D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. 
MF125, 4 avos, verde-azul. Reimpressão de 1905, denteado 13 ½, sem reparações, com 
adelgaçamento no local de anterior charneira, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

25.00

860 F  1902 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 124/128. Série com-
pleta, sem goma como emitidos na generalidade, sem reparações e com ligeira transparência 
no selo de 10 avos. Valor de catálogo € 135.00.

25.00

861 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 129b, 2 avos, verde, papel liso, denteado 11 ¾. Quadra 
com selos novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e VALOR E LEGENDA INVERTIDOS. Valor de catálogo € 280.00.

90.00

862 F 8 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF131, 4 avos, carmim, papel levemente pontinhado, den-
teado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor com variedade de 
cliché, não catalogada nesta taxa. MR.

30.00

863 F  1903 – D. Carlos I, Mouchon. Novas cores e valores. MF134, 8 avos, castanho-cinzento, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com variedade de cliché, não catalogada nesta taxa. MB e MR.

50.00

864 F  1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada na Casa da Moeda. MF 140 + 
140a, 10 s/ 12 avos, lilás malva, papel liso a pontinhado leve, denteado 11 ¾. Lote com dois 
exemplares novos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um com a sobrecarga normal 
e outro com “1” PONTA CURTA. Valor de catálogo € 88.00.

22.00

865 F 8 1910 – Selos de Porteado, com sobretaxa. MF142, 1 avo, verde-amarelo, papel liso, dentea-
do 11 ¾. Folha incompleta com 27 selos, usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 270.00.

30.00

866 F / 1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga, tipografada localmente. MF 141a/143a. Série com-
pleta, com goma original sem charneira, com exceção selo de 1 avo com charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 195.00.

50.00
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867 F  1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga, tipografada localmente. MF 143a, 2 avos, ardó-
sia, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como geralmente emitido, sem defeitos nem 
reparações, com a SOBRETAXA INVERTIDA E OBLÍQUA.

30.00

868 F / 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa, tipografada localmente. Lote com três selos de 1 
avo s/ 5 reis: um normal, sem goma como emitido geralmente, MF144, outro com a sobretaxa 
invertida com goma original e charneira, MF144a e outro sem “1” em “1 avo”, com goma ori-
ginal e charneira e pontos de óxido no verso. Valor de catálogo € 156.00.

35.00

869 F  1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144a, 1 avo s/ 5 avos, castanho, bistre e preto, 
papel liso, denteado 12x12 ½. Bloco com 6 selos novos (3x2), com goma original, sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. MR. 
Valor de catálogo € 540.00.

150.00

870 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente. MF 145a, 2 avos, 
carmim, papel liso, denteado 11 ¾. Metade inferior de selo novo, sem goma como emitido, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e SEM ALGARISMO 2, na sobretaxa.  

30.00

871 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente. MF 145a, 2 avos, 
carmim, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, completo, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

20.00

872 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1902 “PROVISORIO”, com sobretaxa, tipografada 
localmente a vermelho. MF 146, 5 avos s/ 10 avos, azul esverdeado, papel liso, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, completo, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

60.00

873 F FRG 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1902 “PROVISORIO”, com sobretaxa, tipografada 
localmente a vermelho. MF 146a, 5 avos s/ 10 avos, azul esverdeado, papel pontinhado leve, 
denteado 11 ¾. Exemplar usado sobre fragmento, bipartido, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA, na metade superior. Valor de catálogo € 400.00.

75.00

874 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1900, com sobretaxa, tipografada localmente a 
preto. MF 146Ab, 5 avos s/ 10 avos, azul esverdeado, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, completo, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Não cotado no Mun-
difil e cotado por HK$ 90.000.00 no Yang’s. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

2.000.00

875 F  1911 – Etiqueta. MF147, 1 avo, preto, papel pontinhado, denteado 12 de linha. Exemplar 
novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catá-
logo € 540.00.

125.00

876 F  1911 – Etiqueta. MF147, 1 avo, preto, papel avergoado, denteado 12 de linha. Exemplar 
novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com letra “O” 
de “CORREIO” quase OMISSO. Valor de catálogo € 540.00.

150.00

877 F  1911 – Etiqueta. MF148, 2 avo, preto, papel avergoado, denteado 12 de linha. Exemplar 
novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catá-
logo € 600.00.

150.00

878 F FRG 1911 – Etiqueta. MF148, 2 avos, preto, papel pontinhado, denteado 12 de linha. Exemplar 
usado sobre fragmento, datado de 26.08.11, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 600.00.

150.00

879 F FRG 1911 – Etiqueta. MF148, 2 avos, preto, papel pontinhado, denteado 12 de linha. Dois exem-
plares usados sobre fragmento, com obliterações chinesas, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, com numeração sequencial 1341 / 1342. Valor de catálogo € 1.200.00.

250.00

880 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF149, 
½ avo cinzento, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com DUPLA SOBRE-
CARGA. Não catalogado. 

30.00

881 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF151, 
2 avos verde, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, NÃO DENTEADO NO BOR-
DO ESQUERDO por deslocação do denteado. Não catalogado.

40.00

882 F / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF151, 
2 avos, verde, papel liso e levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 se-
los novos, com goma original, 10 selos com charneira e 18 selos sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 88.00.

20.00
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883 F  1913 – Coroa. Selos de 1902, sobretaxados na Casa da Moeda, com sobrecarga REPU-
BLICA tipografada localmente. MF 165b, 6 avos s/ 10 reis, verde, papel liso, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a 
SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 220.00.

55.00

884 F  1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 sobretaxados na Casa da Moeda, com sobrecar-
ga REPUBLICA tipografada localmente. MF 166a, 6 avos s/ 5 reis, preto, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70.00.

30.00

885 F FRG 1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 sobretaxados na Casa da Moeda, com sobrecarga 
REPUBLICA tipografada localmente. MF 167b, 6 avos s/ 10 reis, verde, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Exemplar usado sobre pequeno fragmento, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

886 F 8 1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 sobretaxados na Casa da Moeda, com sobrecarga 
REPUBLICA tipografada localmente. MF 168b, 6 avos s/ 40 reis, castanho, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com a 
SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 65.00.

25.00

887 F  1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 sobretaxados na Casa da Moeda, com sobrecarga 
REPUBLICA tipografada localmente. MF 169a, 18 avos s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70.00.

30.00

888 F  1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 sobretaxados na Casa da Moeda, com sobrecarga 
REPUBLICA tipografada localmente. MF 171b, 18 avos s/ 300 reis, laranja, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, com adelgaça-
mento, com boa cor e relevo, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

30.00
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889 F 8 1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 sobretaxados na Casa da Moeda, com sobrecarga 
REPUBLICA tipografada localmente. MF 171b, 18 avos s/ 300 reis, laranja, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com muito ligeira transparência, com boa 
cor e relevo, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 90.00.

30.00

890 F  1913 – D. Luís I, fita direita, sobretaxados na Casa da Moeda e com sobrecarga “REPUBLI-
CA” tipografada localmente. MF171c, 18 avos s/ 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 
13 ½. Bloco com 6 selos (2x3), canto de folha, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com “S” de “AVOS” partido no 1.º selo. Valor de catálogo € 162.00.

40.00

891 F  1913 – Coroa e D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados na Casa da Moeda e sobre-
carga “REPUBLICA tipografada localmente. MF 165/171. Séries completas, novas, sem goma, 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com denteado 11 ¾ (coroa) e 12 ¾ (D. Luís I), 
com exceção selo de 18 avos s/ 300 reis em denteado 13 ½. Valor de catálogo € 353.00.

85.00

892 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados na Casa da Moeda, com sobre-
carga REPUBLICA tipografada localmente, a VERMELHO. MF172b, 6 avos s/ 10 reis, violeta-
-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, com a SOBRECARGA VERMELHA INVERTIDA. Valor de catálogo € 150.00.

50.00

893 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, sobretaxados na Casa da Moeda e com sobrecarga 
REPUBLICA tipografada localmente. MF176a, 6 avos s/ 100 reis, castanho s/ laranja, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplar, novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. MB e MR.

25.00

894 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, sobretaxados na Casa da Moeda, com sobrecarga RE-
PUBLICA tipografada localmente. MF178b, 18 avos s/ 50 reis, azul-claro, papel pontinhado 
vertical, denteado 13 ½. Folha incompleta com 27 selos, novos, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 459.00.

75.00

895 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados na Casa da Moeda, com so-
brecarga REPUBLICA tipografada localmente, MF 180a, 18 avos s/ 150 reis, carmim s/ rosa, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor e relevo, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70.00.

30.00

896 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados na Casa da Moeda, com 
sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente, MF 172/181 + 172a. Série completa, in-
cluindo selo de 6 avos s/ 10 reis com sobrecarga vermelha, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 281.00.

70.00

897 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1913, com nova sobretaxa. MF 182a, 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 relevo, com a NOVA SOBRETAXA INVERTIDA. 
Valor de catálogo € 120.00.

35.00

898 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1913, com sobrecarga REPUBLICA local e nova 
sobretaxa. MF183, 2 avos s/ 18 avos s/ 50 reis, azul-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
IMPRESSÃO POR DECALQUE NO VERSO DA TAXA, INVERTIDA. Não catalogado.

20.00

899 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. MF 
189A, 10 avos, azul esverdeado, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, sem reparações, com dois dentes curtos, com boa cor. Exem-
plar muito raro, não cotado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.
 

4.000.00

900 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. 
MF190a, 13 avos, lilás-vivo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, 
sem goma, como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e SOBRECARGA 
INVERTIDA. Valor de catálogo € 280.00.

90.00

901 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobre-
taxa tipografada localmente. MF198a, ½ avo s/ 5 avos, castanho-amarelo, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 55.00.

20.00

902 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobre-
taxa tipografada localmente. MF198, ½ avo s/ 5 avos, castanho-amarelo, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com a SOBRETAXA DESLOCADA.

20.00
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903 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF198, ½ avo s/ 5 avos, castanho-amarelo, 
papel liso a pontinhado leve, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma 
original sem charneira, sem reparações, com a goma espelhada e irregular, com boa cor. 7.º 
selo com fenda de cunho e 25.º selo com variedade “1” de “½“. Valor de catálogo € 738.00.

140.00

904 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa 
tipografada localmente. Mf199c, 4 avos s/ 8 avos, castanho-cinzento, papel levemente pontinha-
do, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, com um canto 
e um dente curtos, com boa cor, com VARIEDADE DE CLICHÉ. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

905 F FRG 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobre-
taxa tipografada localmente. Mf199a, 4 avos s/ 8 avos, castanho-cinzento, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sobre fragmento, sem defeitos nem repara-
ções, boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 55.00.

25.00

906 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobre-
taxa tipografada localmente. Mf199a, 4 avos s/ 8 avos, castanho-cinzento, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com dois exemplares novos, sem goma como emitido, sem 
reparações, e vestígios de óxido num dos selos, com boa cor, um deles com a SOBRECAR-
GA DESLOCADA (Avos no canto direito e valor no canto esquerdo oposto) e outro com a 
SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

907 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobre-
taxa tipografada localmente. MF 201a, 1 avo s/ 13 avos, violeta-cinzento, papel pontinhado, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, com ligeiras man-
chas no verso, com boa cor. Exemplar muito raro, sem cotação no catálogo YANG’S e com 
valor de catálogo Mundifil de € 1.500.00, mal cotado atendendo à sua raridade. 
 

1.000.00

908 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa tipografadas 
localmente. MF 201, 1 avo s/ 13 avos, violeta-cinzento, papel pontinhado, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, com denteado irregular, normal 
em alguns selos, com boa cor e com a SOBRETAXA DESLOCADA.

25.00

912909908

907906904902

901898V898F

900897

899

896

895893

896

892

894

911
905

903



98

909 F  1913 - 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e 
sobretaxa tipografada localmente. MF 198/201. Série completa, papel pontinhado e denteado 
11 ¾. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 218.00.

50.00

910 F  1902 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e local 
e sobretaxa tipografada localmente. MF198, ½ avo s/ 5 avos, 199, 4 avos s/ 8 avos e 201, 1 
avo s/ 13 avos. Exemplares sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com a sobrecarga manual “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da 
Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

75.00

911 F PI 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA local e sobretaxa, tipografa-
da localmente. MF 201, 1 avo s/ 13 avos, violeta-cinzento, circulado em Macau (13.10.13). 
Exemplar sem reparações, uma dobra do postal ilustrado, com boa cor.

30.00

912 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA. MF204a, 2 avos, violeta, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com DUPLA SO-
BRECARGA, UMA INVERTIDA. Valor de catálogo € 180.00.

55.00

913 F FRG 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA. MF205, 4 avos, verde-amarelo, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 16 de 
linha. Exemplar bipartido na vertical (metade esquerda) sobre fragmento, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Não catalogado.

30.00

914 F PRV 1914 – Ceres. Bloco com 6 provas de cor (3x2), em azul-claro, não denteadas, em papel 
liso a levemente pontinhado, sem goma, sem impressão do valor e legenda. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. B e R.

30.00

915 F PRV 1914 – Ceres. Quadra com provas de cor em verde-cinzento, em papel porcelana médio, não 
denteadas, sem goma e sem impressão do valor e legenda. Cor e papel aprovados para o 
valor de 2 avos. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

40.00

916 F PRV 1914 – Ceres. Tira com 3 provas de cor em bistre (cor aprovada para o selo de 12 avos), 
sobre papel liso fino (não aprovado para esta emissão), não denteadas, impressas com lar-
gas margens, emolduradas, sem impressão do valor e da legenda, tidas como clandestinas. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

40.00

917 F PRV 1914 – Ceres. Tira com 3 provas de cor em tijolo (cor aprovada para o selo de 20 avos), 
sobre papel liso fino (não aprovado para esta emissão), não denteadas, impressas com lar-
gas margens, emolduradas, sem impressão do valor e da legenda, tidas como clandestinas. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

40.00

918 F PRV 1913/15 – Ceres. Tira horizontal com três provas não denteadas do valor de 20 avos, na cor tijolo 
, papel liso médio, impressas com largas margens, não denteadas, tidas como clandestinas.

25.00

919 F PRV 1914 – Ceres. Prova de cor em violeta sobre papel porcelana colorido em rosa, canto de folha, não 
denteada, sem goma e sem impressão do valor e legenda. Cor não aprovada para qualquer taxa 
em papel aprovado para a taxa de 76 avos. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

40.00

920 F PRV 1914 – Ceres. Tira com 3 provas de cor em castanho, sobre papel porcelana colorido rosa 
(cor e papel aprovados para o valor de 76 avos), não denteadas, impressas com largas mar-
gens, emolduradas, sem impressão do valor e da legenda, tidas como clandestinas. Exem-
plar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

50.00

921 F PRV 1913/15 – Ceres. Tira horizontal com três provas não denteadas do valor de 76 avos, em 
castanho s/ rosa , papel porcelana colorido, impressas com largas margens, não denteadas, 
tidas como clandestinas.

25.00

922 F  1913/15 – Ceres. MF210, ½ avo, sépia, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal, 
novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM A 
LEGENDA E VALOR INVERTIDOS. Não catalogado.

25.00

923 F  1913/15 – Ceres. MF210i, ½ avo, sépia, papel liso, médio, denteado 12x11 ½. Exemplar 
novo, com goma original e muito leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com estrelas II/IV. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

924 F  1913/15 – Ceres. MF211b, 1 avo, preto, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, estrelas 
I/I. Quadra, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM A LEGENDA 
E TAXA MUITO DESLOCADOS. Não catalogado.

30.00
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925 F  1913/15 – Ceres. MF 212c, 2 avos, verde-escuro, papel pontinhado, denteado 15x14. Bloco 
com 8 selos novos (4x2), com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, 7 selos com estrelas I/I e 8 selo com estrelas III/I, não catalogado.

30.00

926 F  1913/15 – Ceres. Lote composto por dois pares horizontais, papel pontinhado, denteado 15x14, 
novos, com goma original e charneira: um de 2 avos verde-escuro, com estrelas II/I e I/II, MF212d + 
outro de 4 avos, carmim com estrelas I/I e I/II, MF213b. B e R. Valor de catálogo € 61.00.

20.00

927 F AR 1913/24 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. Aviso de receção de carta circulada de 
Macau (20.08.31) para Toledo *Ohio / EUA, com 2 selos de 1 avo, papel liso, denteado 12x11 
½, estrelas III/IV, MF211f + selo de 6 avos, violeta, papel porcelana médio, denteado 15x14, 
estrelas I/I, MF215 + selo de 4 avos, amarelo, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas II/II, 
MF249a. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

75.00

928 F  1913/15 – Ceres. MF217f, 10 avos, ultramar, papel liso, médio, denteado 12x11 ½. Exemplar 
novo, com goma original e muito leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com estrelas III/III. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

929 F * 1913/15 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Macau (24.09.25) para Shangai (29.09.25) 
com 4 selos de 1 avo, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV, MF211f, para pagar o primeiro 
porte para cartas remetidas para a China com o peso de 20g + selo de 10 avos, azul-escuro, 
papel porcelana médio, denteado 15x14, estrelas I/I, MF217, para pagar o prémio de registo.

125.00

930 F  1911/15 – Ceres. MF219, 16 avos, ardósia, papel porcelana, denteado 15x14, estrelas I/I. 
Bloco horizontal com 10 selos novos (5x2), com goma original, sem defeitos (com exceção do 
6.º selo com canto curto), nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 320.00.

75.00
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931 F  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLI-
CA da Casa da Moeda. MF232, 6 avos s/ 100 reis, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com a SOBRECARGA DESLO-
CADA, com o arabesco parcialmente impresso no fundo e no topo do selo. Não catalogado.

30.00

932 F / 1915 – D. Luís I, fita direita, D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com 
sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 226/242. Série com-
pleta, nova, selos com goma original e charneira nos selos 227, 228,229 e 234, e sem goma nos 
restantes, como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa. B. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

933 F  1919 – Ceres e D. Carlos I, tipo Diogo Neto, sobretaxados na Casa da Moeda, com sobrecarga 
REPUBLICA, com sobretaxa tipografada localmente. MF243, ½ avo s/ 5 avos, castanho-claro + 
MF245, 2 avos s/ 6 avos s/ 80 reis, verde-claro. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, ambos sem corte de tesoura. Valor de catálogo € 215.00.

50.00

934 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, com 
sobretaxa tipografada localmente. MF246, 2 avos s/ 6 avos, castanho-vermelho, papel pon-
tinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e sem corte de tesoura. Valor de catálogo € 250.00.

75.00

935 F  1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF 247b + 247c, 1 ½ avos, verde-amarelo, papel ponti-
nhado, denteado 12x11 ½. Lote com dois selos novo, com goma original e leve charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com estrelas III/I e III/II. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

936 F  1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF249, 4 avos, amarelo vivo, papel pontinhado, den-
teado 12x11 ½, estrelas III/IV. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com DESLOCAÇÃO ACENTUADA DA TAXA E LEGENDA. 
MB. Não catalogado.

20.00

937 F  1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF255, 72 avos, castanho, papel liso, denteado 12x11 
½, estrelas III/IV. Quadra com selos novos, goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 288.00.

65.00

938 F / 1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF 247/258. Série completa, nova, com goma original 
e leve charneira, com exceção selo de 1P sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, estrelas III/IV, com exceção selo de 1P com estrelas I/I. MB. Valor de catálogo € 630.00.

160.00

939 F  1929 – Ceres. Com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926”. MF258A, ½ avo, sépia, pa-
pel liso, denteado 12 x11 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e estrelas III/IV. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 500.00.

150.00

940 F 8 1929 – Ceres. Com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926”. MF258C, 2 avos, ver-
de-claro, papel liso, denteado 12 x11 ½. Exemplar usado, sem reparações, com um dente 
curto e ligeiro óxido, com boa cor  e estrelas III/IV. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 500.00.

100.00

941 F  1929 – Ceres. Com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926”. MF258F, 12 avos, bistre, 
papel porcelana, denteado 15x14, estrelas I/I. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 660.00.

200.00

942 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF 259/267. Série completa, nova, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com a sobrecarga manual “SPECIMEN” a violeta, aplicado pelas 
entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

250.00

943 F  1931/33 – Ceres. Com sobretaxa. MF 261b, 2 avos s/ 32 avos, tijolo, papel pontinhado, denteado 
12x11 ½. Exemplar novo, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com estrelas III/I, e ainda com estrela pequena esquerda e estrela grande direita. MB e MR. 

25.00

944 F  1931/33 – Ceres. Com sobretaxa. MF 263b, 5 avos s/ 6 avos, cinzento, papel pontinhado, 
denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com estrelas III/I, e ainda com estrela pequena esquerda e estrela 
grande direita. MB e MR. 

55.00

945 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF266, 15 s/ 16 avos ardósia, papel liso, médio, denteado 12x11 ½. 
Bloco com 9 selos novos (3x3), bordo de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com estrelas III/IV e estrelas III/III no 8.º selo. Valor de catálogo € 194.00.

45.00

946 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF266, 15 avos s/ 16 avos, ardósia, papel liso, denteado 
12x11 ½. Bloco com 15 selos novos (5x3), com goma original, sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com estrelas III/IV em 14 selos e estrelas III/I no 8.º selo, com 
a estrela tipo I maior que as restantes. Valor de catálogo € 272.00.

55.00
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947 F  1931/33 – Ceres. Com sobretaxa. MF 259/267. Série completa em papel porcelana e liso, 
denteados 15x14 e 12x11 ½. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 179.00,

50.00

948 F PRV 1934 – Padrões. Lote com três pares de provas de cor, não denteadas, em papel pontinhado, 
sem goma: um par de 1 avo em sépia (cor aprovada), outro de 14 avos em verde-oliva (cor 
aprovada) e ainda outro de 50 avos em castanho-oliva. Exemplares sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor.

60.00

949 F PRV 1934 – Padrões. Lote com dois pares de provas de cor, não denteadas, em papel pontinhado, 
sem goma: um par de 2 avos em verde-escuro (cor aprovada) e outro de 5P em violeta escuro 
(cor aprovada). Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

40.00

950 F 8 1934 – Padrões. MF270, 2 avos, verde-escuro, papel liso com filigrana, denteado 11 ¾. Par horizontal, 
usado, obliterado com carimbo retangular, batido a preto “CORREIOS MACAU / COLOANE”. B e R.

15.00

951 F  1934 – Padrões. MF 268/288. Série completa, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com a sobrecarga manual “SPECIMEN” a violeta, aplicado pelas entidades postais 
da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

250.00

952 F  1934 – Padrões. MF 268/288. Série completa, com goma original e charneira, de boa qualida-
de, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 330.00.

85.00
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953 F * 1938 – Império Colonial Português. MF293, 5 avos carmim, lançado a bordo de paquete para 
Hong Kong (15.03.39), obliterado com marca de denominação de origem, aposto em Hong 
Kong “PAQUEBOT”, (Hosking 1487). Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

40.00

954 F  1940 – Padrões, com sobretaxa, tipografada localmente. MF 306/307. Série completa, nova, 
com goma original e charneira, sem reparações, com goma irregular, com boa cor. Valor de 
catálogo € 110.00.

25.00

955 F  1940 – Padrões, com sobretaxa, tipografada localmente. MF308, 5 avos s/ 8 avos, azul-claro, 
papel pontinhado horizontal leve, com filigrana Cruz de Cristo, denteado 11 ¾. Quadra, nova, 
com goma original sem charneira em parte dos selos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA em todos os selos. Não catalogado. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00

956 F  1942 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia Lda. MF319a, 320a, 320b e 
322a, 2 avos, 6 avos, 6 avos e 20 avos. Lote com 4 selos novos, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Três selos em denteado 11 e selo de 6 avos em denteado 9. 
Valor de catálogo € 128.00.

30.00

957 F  1949 – 75.º Aniversário da União Postal Universal. MF340, 32 avos, lilás-castanho, papel 
esmalte, denteado 14 ¼. Quadra, canto de folha, com selos novos, goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 740.00.

150.00

958 F  1951 – Embarcações Típicas de Macau. MF 363/65. Série completa, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 220.00.

55.00

959 F PRV 1953 – Exposição de Arte Sacra Missionária. MF 371/73. Série completa de provas de cor, em 
tonalidades ligeiramente diferentes da cor final aprovada, em papel esmalte, não denteadas, 
com margens largas, impressas individualmente. Exemplares sem defeitos nem reparações 
e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

90.00

960 F * 1953/56 – Flores de Macau + Carta Geográfica de Macau. Sobrescrito circulado de Macau 
(09.11.66) para a Suíça, com selos de 16 avos, 39 avos e 1P, MF378, 380/381 + selo de 30 
avos, MF390.. Exemplar sem defeitos nem reparações. B.

22.00

961 F PRV 1956 – Carta Geográfica de Macau. Prova fotográfica de parte de folha, presumivelmente 
de 20 selos, com 6 provas completas e duas incompletas, do valor de 1 avo, com legendas 
não aprovadas no desenho final, por exemplo com “TAIPA” em vez de “ILHA DA TAIPA”, sem 
legenda “MAR DA CHINA” entre outras diferenças. MB e MR.

50.00

962 F PRV 1956 – Carta Geográfica de Macau. Prova fotográfica para selo de 50 avos, não emitido, com 
indicação no mapa da longitude e latitude, legendas não aprovadas para o desenho final. B e MR.

40.00

963 F  1975 – 1.º Aniversário do 25 de Abril de 1974. MF438, 10 avos, policromo, papel esmalte, 
denteado 12. Quadra com selos novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, com DESLOCAÇÃO ACENTUADA DA COR PRETA. B e MR.

50.00

964 F  1977 – Assembleia Legislativa. MF 442/444. Série completa, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

50.00

965 F  1979 – Selos do Correio ordinário, sobretaxados. MF 445/448. Série completa em quadras, 
com selos novos, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 360.00.

120.00

966 F  1982 – Edifícios e Monumentos Públicos de Macau. Emissão ordinária (1.º grupo). MF464, 
10P, policromo. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, e COM ACENTUDA DESLOCAÇÃO DA COR VIOLETA. Acompanha selo 
normal para comparação.

30.00

967 F  1983 – Localização Geográfica de Macau. MF469, 50 avos, policromo, papel esmalte, den-
teado 13. Bloco vertical com 6 selos, novos, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com DENTEADO DESLOCADO, originando que os dois selos 
centrais sejam maiores 2mm que os restantes. MR e MB.

40.00

968 F BLC 1985 – Dia Mundial do Turismo * Borboletas da região. MF BLC3. Exemplar novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

30.00

969 F BLC 1986 – Instrumentos Musicais Regionais. MF BLC4. Exemplar novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 220.00.

55.00
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970 F BLC 1987 – Leques da Região. MF BLC6. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

971 F  1936 – Correio Aéreo. Padrões, com sobrecarga. MF CA 1/6. Série completa, nova, papel 
liso, com filigrana, denteado 11 ¾ x 12. Série completa, em quadras, nova, bordos de folha, 
com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R. Valor 
de catálogo € 400.00++.

120.00

972 F  1936 – Correio aéreo. Padrões, com sobrecarga. MF CA 1/6. Série completa, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com a sobrecarga manual “SPECIMEN” a violeta, aplicado 
pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

150.00

973 F  1939 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIO-
NAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF13a, 50 avos, castanho-vermelho, papel liso, denteado 13 
½ x 13. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor.
.

75.00
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974 F  1939 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK / 1939-1940”. MF13a, 50 avos, castanho-vermelho, papel liso, 
denteado 13 ½ x 13. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com DUPLA SOBRECARGA a verde-escuro. MB e 
MR. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

350.00

975 F PRV 1904 – Porteado. Emissão regular. Prova individual de cor, em cinzento sobre papel porce-
lana, com moldura, não denteada, sem goma, sem impressão do valor e legenda. Exemplar 
sem defeitos nem reparações. B e R.

25.00

976 F PRV 1904 – Porteado. Emissão regular. Prova individual de cor, em azul sobre papel liso, não 
denteada, sem goma, sem impressão do valor e legenda, em bloco medindo 51x62mm. Cor 
e papel aprovados para o valor de 20 avos. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

25.00

977 F PRV 1904 – Porteado. Emissão regular. Prova individual de cor, em laranja sobre papel liso, não 
denteada, sem goma, sem impressão do valor e legenda, em bloco medindo 51x62mm. Cor 
e papel aprovados para o valor de 5 avos. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

25.00

978 LOTE RETIRADO

979 F  1914 – Porteado. Emissão regular. Tipo de 1904, com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF POR31a, 40 avos, carmim papel liso e levemente pontinhado, denteado 11 
¼. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM DUPLA 
SOBRECARGA A VERDE E VERMELHO. Valor de catálogo € 42.00.

15.00

980 F  1947 – Porteado. Império Colonial Português. MF POR 34/43. Série completa nova, com goma 
original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

981 F  1919 – Imposto Postal. Selos fiscais das Colónias, com sobrecarga “TAXA DE GUERRA”. 
Exemplar SEM TAXA IMPRESSA, verde, papel pontinhado 15X14, novo, quase sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Rara OMISSÃO DE TAXA. Não catalogado.

50.00

982 F  1919 – Imposto Postal. Selos fiscais das Colónias, com sobrecarga “TAXA DE GUERRA” a 
vermelho. NÃO CATALOGADO. Exemplar de 9 avos, verde, papel pontinhado, denteado 15x14, 
sem goma, sem reparações, com pequeno adelgaçamento, boa cor, com a sobrecarga manual 
“SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos 
pela União Postal Universal. Este exemplar pertencente à coleção de selos remetidos pela UPU 
para cada um dos países pertencentes à organização prova que este selo foi emitido para fins 
postais, pelo que deve ser incluído no catálogo de referência nacional. MR.

50.00

983 F / 1919 – Imposto Postal. Selos fiscais das Colónias, com sobrecarga “TAXA DE GUERRA”, tipografa-
da a preto e vermelho. MF IP 1/2. Série completa, incluindo o valor de 9 avos, não catalogado pelo 
catálogo Mundifil, mas que teve uso postal, pois foram remetidos com os restantes valores pelo 
Ministério das Colónias para a UPU como de uso postal. Exemplares novos, com goma original, 
com muito leve charneira os selos superiores e sem charneira os inferiores, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. MB e MR. Valor de catálogo sem valorizar a quadra de 9 avos € 450.00+++.

150.00

984 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP3, 2 avos, laranja (Efígie). 
Bloco, canto de folha com 6 provas de cor, com impressão da taxa e legenda, não denteadas, 
com furos de segurança, com anotações para correção e ordem de impressão, manuscritas 
a violeta “Nr. 124103 / Wording of overptg. Correct for 434,410 stamps + overs; but spaceing 
+ printing must be improved / 19.2.25”. Único exemplar possível. MB e MR.

150.00

985 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP3, laranja. Bloco, canto de folha 
com 8 provas de cor, sem impressão da taxa e legenda, não denteadas, com furos de segurança, 
com anotações a preto “Color / Ok / 17/2/25 / Macau / Orange”. Único exemplar possível. MB e MR.

200.00

986 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP4, 2 avos, laranja (Plano). 
Bloco, canto de folha com 8 provas de cor, com impressão da taxa e legenda, não denteadas, 
com furos de segurança, com anotações para correção e ordem de impressão, manuscritas 
a violeta “Nr. 124103 / Overptg. Correct for 434,410 stamps (+ overs). Improve spaceing and 
see to batters / 13.2.25”. Único exemplar possível. MB e MR.

200.00

987 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP5, 2 avos, laranja (Monu-
mento). Bloco, fundo de folha com 14 provas de cor, com impressão da taxa e legenda, não 
denteadas, com furos de segurança, com anotações para correção e ordem de impressão, 
manuscritas a violeta “Nr. 124103 / Overprinting correct for 434,410 stamps (+ overs). Impro-
ve register + impression / 12.2.25”. Único exemplar possível. MB e MR.

300.00
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988 F  1930 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. MF IP6, 5 avos, sépia s/ castanho-
-claro, papel liso, denteado 11 de linha. Exemplar sem goma, como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com a sobrecarga manual “SPECIMEN” a violeta, aplicado pelas 
entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

30.00

989 F  1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Emissão de Hong Kong. MF 
IP7, 9, 10 e 11, 5 avos, 10 avos, 15 avos e 20 avos, faltando o selo de 50 avos para completar 
a série. Exemplares sem goma, como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 340.00.

85.00

990 F DOC 1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. MF IP9, 10 avos, verde s/ verde-
-amarelo, denteado 11 ½, emissão de Hong Kong. Recibo de depósito de um telegrama de Ma-
cau (24.05.44) para Cantão, franquiado com dois selos, comprovando que estes selos iniciaram 
a sua circulação em 1944 e não em 1945. Exemplar sem defeitos nem reparações, muito raro. 

250.00

991 F  1958 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Novas cores. MF 16/17. Série 
completa em pares horizontais, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e NÃO DENTEADOS. B.

15.00

992 F  1961/66 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. MF IP18, 1 avo, verde s/ verde-
-claro, papel liso, denteado 11 ½ de linha. Tira horizontal de 4 selos, bordo de folha, novos, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com o DENTEADO 
MUITO DESLOCADO. MB e R.

25.00
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993 F  1950 – Motivos locai. NÃO EMITIDOS. MF NE1, 1P, azul, papel esmalte, denteado 11 de 
linha. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

40.00

994 F () 1955 – 4.º Centenário do Estabelecimento dos Portugueses em Macau. NÃO EMITIDOS. 
MF NE 2/5. Série completa, polícroma, papel porcelana, nova, com goma não original, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR. Valor de catálogo € 8.300.00++.

4.000.00

995 F  1976 – 4.º Centenário da Diocese de Macau. NÃO EMITIDOS. MF NE8, 1P, policromo. Exem-
plar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 200.00.

60.00

996 F  1981 – 4.º Centenário da Morte de Luís de Camões. NÃO EMITIDOS. MF NE11, 1P, policro-
mo, papel esmalte, denteado 13 ½. Par vertical, novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 540.00++.

200.00

997 F BLC 1969 – 4.º Centenário da Santa Casa de Misericórdia de Macau. NÃO EMITIDOS. MF NE 
BLC1. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 110.00.

25.00

998 F  1920 – 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 reparações, com ligeira afloração de óxido no verso e ligeiro adelgaçamento, com 
boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.500.00.

800.00

999 F  1878 – Fiscais. Armas do reino, com valor em reis. PB 1/25. Série incompleta, falta estampi-
lha de 80 reis, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e 
MR. Valor de catálogo € 583.00.

120.00

1000 F  1950 – Fiscais * Imposto de Consumo. Classe II – Vinhos Generosos. Estampilha não den-
teada em azul s/ azul e verde-claro, com Brasão de Armas de Macau. Não catalogado por PB.

25.00

1001 F  1945 – Fiscais. Nossa Senhora das Misericórdias. PB17, 10P, castanho s/ amarelo. Quadra, 
nova, canto inferior direito de folha, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, NÃO DENTEADA. 

40.00

1002 F  1945 – Fiscais * Assistência. PB 16/18. Conjunto com 3 selos de 5P, castanho s/ amarelo, 
10P, castanho s/ creme e 20P, azul-preto s/ amarelo. Exemplares novos, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 125.00.

35.00

1003 F  1889 – Fiscais. Imposto do Selo. Armas do Reino, com valor em reis e denteados. Não emi-
tidos. PB28, 50 reis laranja. Folha completa com 12 selos, com goma original sem charneira, 
com boa cor. Valor de catálogo € 60.00. 

12.00

1004 F  1889 – Fiscais. Imposto do Selo. Armas do Reino, com valor em reis e denteados. Não emi-
tidos. PB31, 200 reis verde. Folha completa com 12 selos, com goma original sem charneira, 
com boa cor. Valor de catálogo € 60.00. 

12.00

     Moçambique

1005 F  1876 – Coroa. MF2b, 10 reis, amarelo, papel liso, médio, denteado 13 ½. Bloco com 12 selos 
(4x3), com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor. 
Valor de catálogo € 252.00.

60.00

1006 F  1876 – Coroa. MF5b, 40 reis, azul-escuro, papel liso, médio, denteado 13 ½. Bloco com 12 
selos (4x3), bordo superior de folha, com goma original sem charneira, sem reparações, com 
um ponto de óxido no 12º selo, com muito boa cor. Valor de catálogo € 900.00.

175.00

1007 F  1876 – Coroa. MF6, 50 reis, verde, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, sem reparações, com denteado farpeado, normal nos selos de papel fino, com boa 
cor. Valor de catálogo € 500.00.

90.00

1008 F 8 1876 – Coroa. MF6a, 50 reis, verde, papel liso, fino, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma, 
sem reparações, com três dentes mais curtos, com boa cor. Valor de catálogo € 1.100.00.

150.00

1009 F / 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Série completa, nova, mista com selos com goma 
original e charneira e sem goma. Selo de 20 reis, com dois vincos e um canto reparado. Valor 
de catálogo € 1.520.00.

150.00
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1010 F / 1886 – D. Luís I. Fita direita. Lote com 5 selos das taxas de 5, 10, 20, 25 e 200 reis, MF15/18 
e 22, papel porcelana, denteado 13 ½. Quatro primeiros selos com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações e selo de 200 reis sem goma com vestígios de óxido no verso. 
Valor de catálogo € 345.00.

70.00

1011 F R Reimpressões de 1905 * 1886 – D. Luís I, fita direita. Série completa de reimpressões, com 
6 valores de 5, 25, 40, 50, 100 e 300 reis, sem goma, sem defeitos nem reparações com boa 
cor. Valor de catálogo € 360.00.

75.00

1012 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF24, 2 ½ s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (1), a preto. Exemplar novo, sem goma como emi-
tido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 110.00.

25.00

1013 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF25, 2 ½ s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (2), a preto. Exemplar usado, com anotações a 
lápis, sem reparações, com afloramentos de óxido, com boa cor. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 270.00.

65.00

1014 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF26, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel por-
celana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (3), a preto. Exemplar novo, sem goma como emitido, 
sem reparações, com muito ligeiro adelgaçamento, com boa cor. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 420.00.

100.00
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1015 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF26, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (3), a preto. Exemplar usado, sem reparações, com 
adelgaçamento, com boa cor. Valor de catálogo € 220.00.

35.00

1016 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF26A, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (3), a azul. Exemplar usado, assinado no verso 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 220.00.

55.00

1017 F FRG 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF26Ac, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, sobrecarga tipo (3) a azul. Exemplar usado sobre fragmento, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, COM SOBRETAXA INVERTIDA e obliterado com 
carimbo de dupla oval “DIRECÇÃO DO CORREIO DE / LOURENÇO MARQUES / 4 JUN 94”. 
Valor de catálogo do selo € 300.00.

75.00

1018 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF26B, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (3), a vermelho. Exemplar novo, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 290.00.

75.00

1019 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF26Bc, 5 s/ 40 reis, chocolate, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (3), a vermelho. Exemplar usado, nem reparações, com leve 
mancha no verso, com boa cor e COM SOBRETAXA INVERTIDA. Certificado de peritagem 
de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 250.00.

70.00

1020 F () 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF27c, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (4), a preto. Exemplar novo, assinado no verso, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM ALGARISMO “5” MAIOR 
À ESQUERDA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 520.00.

130.00

1021 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF27, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel por-
celana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (4), a preto. Quadra com selos novos,, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM ALGARISMOS “5” COM 4,5MM DE 
ALTURA NOS 3 PRIMEIROS SELOS E COM “5” MAIOR À ESQUERDA (5MM). Exemplar de 
grande raridade. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1660.00.

450.00

1022 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF27b, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel por-
celana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (4), a preto. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM ALGARISMOS “5” COM 5MM 
DE ALTURA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 450.00.

120.00

1023 F PRV 1892/94 – D. Carlos i, tipo JORNAES”. MF28, 2 ½ reis. Prova de cor, em preto, sobre cartão 
couché, com margens largas não denteadas, impressa isoladamente. Exemplar com acen-
tuados vincos horizontais, porém muito raro.

25.00

1024 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 34, 50 reis, azul-claro, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com MAIOR 
LARGURA POR DESLOCAÇÃO DO DENTEADO, E NÃO DENTEADO À DIREITA. B e R.

20.00

1025 F  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF44e, 25 reis violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos, sem reparações manchado de rosa, com DUPLA SOBRECARGA. Va-
lor de catálogo € 150.00.

30.00

1026 F  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF44d, 25 reis violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par vertical, com 
selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com DU-
PLA SOBRECARGA, UMA DELAS INVERTIDA, no primeiro selo. Valor de catálogo € 320.00.

70.00

1027 F  1897 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. MF50, 50 s/ 300 reis, azul s/ laranja, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emiti-
dos na sua grande maioria, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 620.00.

150.00

1028 F  1897 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF 51/52. Série completa com selos novos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Selo de 2 ½ s/ 20 reis com 
sobretaxa tipo (1). Valor de catálogo € 185.00.

45.00

1029 F  1897 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF51, 2 ½ s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (1). Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, COM A SOBRETAXA PARCIAL (DESLOCADA). 

25.00
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1030 F 8 1897 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF52a, 5 s/ 40 reis, castanho, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (1). Exemplar usado, sem reparações, com ligeiros pontos de 
óxido, com boa cor, COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miran-
da da Mota. Valor de catálogo € 260.00.

65.00

1031 F () 1902 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF76, 400 s/ 100 reis, castanho-amarelo, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1032 F  1902 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF68a/76a. Série completa com 5 selos em papel pon-
tinhado vertical, denteado 12 ¾. Exemplares novos, sem goma como emitidos alguns deles (115 s/ 
50 reis e 400 s/ 100 reis), sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 156.50.

35.00

1033 F  1902 – D. Carlos I, tipo JORNAES. MF80, 115 s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 11 
¾. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma, sem reparações, com ligeiro adelgaça-
mento, com pontos de óxido, com boa cor, COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Para além da 
não catalogação do erro, este selo também NÃO ESTÁ CATALOGADO NO DENTEADO 11 
¾. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e MR.

150.00

1034 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF 103/106. 
Lote com 4 selos de 2 ½ reis, 5 reis, 10 reis e 15 reis, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e COM A SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogados.

25.00

1035 F  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote com 3 selos de 
10 reis, verde, MF120 + 20 reis, carmim, MF21 e 100 reis, castanho s/ verde, MF125. Todos 
em papel porcelana, sem goma e NÃO DENTEADOS. B e R.

30.00

1036 F * 1912/20 – Ceres, emissão de Lourenço Marques + Taxa de Guerra. Selos de Imposto Postal e Te-
legráfico, com sobretaxa, emissão de Moçambique. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques 
(01.10.20) para Angoche (06.10.20) com selo de 2 ½ c, violeta, papel liso, denteado 15x14, MF122d 
e selo de 1 ½ c s/ 5c, vermelho, papel pontinhado, denteado 12, MF202, para pagar o porte simples 
de cartas circuladas internamente com peso até 20g. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

14.00
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1037 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de África. MF131b, 1c s/ 10 reis, violeta. Exemplar 
novo, assinado no verso, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com DUPLA SOBRETAXA, UMA DELAS TRANSVIADA.

35.00

1038 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga RE-
PUBLICA e sobretaxa, sobre selos de África. MF131b, 1c s/ 10 reis, violeta. Exemplar novo, 
com goma original e charneira, sem reparações, com um ligeiro ponto de óxido no verso, com 
boa cor, com SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 60.00.

30.00

1039 F * 1911/23 – Ceres + D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, das emissões de 
Inhambane e Zambézia + Ceres, com sobretaxa. Sobrescrito circulado registado de Louren-
ço Marques (10.08.26) para a Alemanha, com trânsito por Londres (30.08.26) com selos de 
200 reis da Zambézia (2), MF66, 200 reis e 2x400 reis de Inhambane, MF43/44 + selos de 
Moçambique de ¼ c, ½ c, 1c, 1 ½ c, 4c, 4 ½ c, 6c, e 50c s/ 4c, MF153, 154, 155, 156, 225, 
226, 227 e 247, perfazendo o porte de 2$07,75c, para pagar: 1$60 pelo primeiro porte de 
cartas circuladas para o estrangeiro com peso até 20g + 40c pelo prémio de registo + 7,75c 
de excesso de porte. Exemplar sem defeitos nem reparações.

60.00

1040 F / 1914 – Ceres. MF153c + 153d, ¼ c, sépia, papel pontinhado, denteado 15x14. Conjunto de 
dois pares: um com goma original e charneira, com TRIPLA IMPRESSÃO DA TAXA E LE-
GENDA e outro sem goma, com IMPRESSÃO DESLOCADA DA TAXA E LEGENDA. B e MR.

25.00

1041 F  1914 – Ceres. MF155, 1c, verde, papel acetinado. Bloco vertical com 20 selos (4x5), canto 
inferior direito de folha, novo, com goma original sem charneira, com alguns vestígios de 
óxido, e dois vincos e NÃO DENTEADO.
 

30.00

1042 F  1914 – Ceres. MF166, 40c, castanho s/ rosa, papel porcelana colorido, denteado 15x14. 
Exemplar novo, em canto de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com traços a lápis, SEM IMPRESSÃO DO VALOR E IMPRESSÃO PARCIAL DA 
LEGENDA. No verso, IMPRESSÃO PARCIAL DA TAXA.

15.00

1043 F  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga REPUBLI-
CA tipografada localmente. MF 175a, 115 s/ 150 reis, papel porcelana, denteado 11 ¾. Par 
horizontal, novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM 
DUPLA SOBRECARGA, UMA DELAS INVERTIDA. Valor de catálogo € 120.00.

40.00

1044 F  1917 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF 
189/200. Série completa, nova, a maioria dos selos sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

1045 F  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF201A, 1c 
s/ 1c, verde, papel pontinhado, linhas vincadas. Exemplar, novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Selo a nossa opinião muito mal cotado. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

1046 F * 1914/20 – Ceres, emissão de Lourenço Marques + Taxa de Guerra. Selos de Imposto Postal 
e Telegráfico, com sobretaxa, emissão de Moçambique. Sobrescrito circulado de Lourenço 
Marques (02.02.20) para Lisboa com selo de 5 c, azul, papel pontinhado, denteado 15x14, 
MF123a e selo de 1c s/ 1c, verde, papel pontinhado, denteado 11, MF201b, com SOBRETA-
XA DE 25MM, para pagar o porte simples de cartas circuladas para Portugal com peso até 
20g. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

22.00

1047 F  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa.. MF201c, 
1c s/ 1c, verde-escuro, sobretaxa de 27mm, papel pontinhado, denteado 11. Quadra, com 
selos novos, com goma original e charneira, sem reparações, com boa cor, COM A SOBRE-
TAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 140.00.

40.00

1048 F / 1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa.MF202, 1 ½ 
c s/ 5c, vermelho, papel pontinhado, denteado 12. Par vertical, novo, com goma original sem 
charneira no 2.º selo e charneira no 1.º, sem defeitos nem reparações, com boa cor, SEM 
DENTEADO HORIZONTAL, com “TELFGRAFO” no 2.º selo. MB e R.

30.00

1049 F  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF205, 
6c s/ 5c, vermelho, papel pontinhado, denteado 12. Par vertical, novo, com goma original e 
charneira, sem reparações, com aflorações de óxido, NÃO DENTEADO ENTRE OS SELOS, 
com variedade “PEPUBLICA” e “TELFGRAFO” no 1.º selo.

20.00

1050 F  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF205, 
6c s/ 5c, vermelho, papel pontinhado, denteado 12. Lote com 4 selos, com goma original e 
charneira: um normal, outro com variedade “TELFGRAFO”, outro com “PEPUBLICA” e outro 
com “PETRIA”. Valor de catálogo € 60.00.

15.00
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1051 F  1920 – 280.º Aniversário da Restauração da Independência de Portugal * Mutilados de Guer-
ra. MF210, 3c, violeta-claro, papel pontinhado, denteado 11 ½ de linha. Par horizontal, novo, 
com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, SEM DENTEA-
DO ENTRE OS SELOS. Não catalogado. MB e MR.

25.00

1052 F / 1920 – 280.º Ani0versário da Restauração da Independência de Portugal * Mutilados de 
Guerra. MF220, 3c, verde-oliva, papel pontinhado, denteado 11 ½ de linha. Par vertical, novo, 
com goma original sem charneira no 2.º selo e charneira no 1.º, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, SEM DENTEADO HORIZONTAL. Não catalogado. MB e MR.

25.00

1053 F  1921 – Ceres. MF226a, 4 ½ c, cinzento-claro, papel acetinado, denteado 12x11 ½. Exemplar 
novo, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM 
“4” ABERTO (exemplar 98 da folha). Valor de catálogo € 120.00.

35.00

1054 F  1921 – Ceres. MF232a, 40 c, violeta s/ azul, papel porcelana colorido, denteado 12x11 ½. Par verti-
cal, bordo de folha, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
COM DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA E LEGENDA “MOÇAMBIQUE”. Valor de catálogo € 160.00.

45.00

1055 F / 1921/22 – Ceres, com sobretaxa, sobre selos de Moçambique. MF234b, 10c s/ ½ c, preto, papel 
acetinado, denteado 15x14. Bloco com 10 selos (5x2), novos, com goma original sem charneira, 
sem defeitos (com exceção dois selos com um ponto de óxido cada) nem reparações, com boa 
cor, TODOS COM DUPLA SOBRETAXA, UMA DELAS DESLOCADA. Valor de catálogo € 750.00.

200.00

1056 F * 1914/22 – Ceres* emissão de Lourenço Marques + Ceres. Novas cores e valores + Ce-
res, com sobretaxa, sobre selos de Moçambique e Lourenço Marques. Sobrescrito circula-
do registado de Moçambique (21.03.22) para Marselha (19.04.22) com trânsito por Londres 
(18.04.22) com selos de 15c, MF127a, 6c, MF227, 30c s/ 1 ½ c, MF235 (par) e 10c d/ ½ c, 
MF239. Exemplar sem defeitos nem reparações.

80.00

105810571051

10521050104910481047

1041105410531045

10441043

1042

1040 1056

1046



112

1057 F  1921/22 – Taxa de Guerra, com sobretaxa. MF237, 2$00 s/ 5c, vermelho, papel pontinhado, 
denteado 12. Lote com 5 selos novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor: um deles normal, outro com “TELFGRAFO e 1910 em vez de 1916”, 
outro com “PETRIA”, outro com “TELFGRAFO” e “PEPUBLICA” e ainda outro com “PEPU-
BLICA”. Valor de catálogo € 131.00.

30.00

1058 F  1926 – Ceres. Novas cores e valores. MF 251/254. Lote com 4 selos das taxas de 2c, 24c, 
25c e 50c, novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a sobrecarga 
“SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remeti-
dos pela União Postal Universal. MR.

50.00

1059 F  1926 – Ceres. Novas cores e valores. MF 251/259. Série completa, com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 128.00.

35.00

1060 F  1933 – Lusíadas. MF278, 50c, castanho. Tira horizontal com 5 selos, canto inferior direito de 
folha, com goma original sem charneira, sem reparações, com ligeiro óxido no verso, com 
TAXA DESLOCADA, e inscrições marginais “Máq. L. M. 6 – Taxa – Oliveira Gomes”.

30.00

1061 F  1933 – Lusíadas. MF278, 50c, castanho + MF285, 2E, violeta. Conjunto de duas quadras 
com selos novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e COM A TAXA DESLOCADA. B e R.

25.00

1062 F  1939 – Segunda Viagem Presidencial às Colónias. MF 308/311. Série completa em tiras 
horizontais de 5 selos, novos, com goma original sem charneira, sem reparações, com goma 
irregular nos selos de 3$00 e 20$00. Valor de catálogo € 1.900.00. Lote a ver.

400.00

1063 F  1946 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF316a + 316b, 10 s/ 15c, castanho-
-violeta. Lote com dois selos novos, com goma original sem charneira, sem reparações, com 
boa cor, um com DUPLA SOBRETAXA e outro com SOBRETAXA INVERTIDA (selo com dois 
pontos de óxido no verso). Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1064 F  1948 – Nossa Senhora de Fátima. MF 344/347. Série completa, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 220.00.

55.00

1065 F PRV 1951 – Peixes de Moçambique. MF363, 1$00, policromo. Bloco medindo 157/108mm, com 
prova não denteada, nas cores aprovadas, em papel liso com filigrana. Exemplar sem defei-
tos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

40.00

1066 F PRV 1951 – Centenário do Nascimento de Victor Cordon. MF 381/382. Lote com dois pares ho-
rizontais de provas com as taxas de 1E e 5E, em castanho e azul respetivamente (cores 
aprovadas para as taxas), não denteadas, em papel liso não aprovado para a emissão. B e R.

40.00

1067 F PRV 1953 – Borboletas. Lote com 4 provas de cor, denteadas, em papel liso: uma prova de 4$ nas 
cores aprovadas, mas sem os “00” depois do cifrão + prova de 7$50 com a cor de fundo ama-
rela em vez de sépia claro e duas provas de 10$, ambas sem os “00” depois do cifrão, uma 
delas nas cores aprovadas e outra com a cor de fundo em azul em vez de rosa. MB e MR.

60.00

1068 F  1954 – Mapa de Moçambique. MF415,1$00, policromo. Par horizontal, bordo de folha, novo, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM ACEN-
TUADA DESLOCAÇÃO DA COR VERMELHA. Não catalogado.

20.00

1069 F  1961 – Escudo de Armas de Cidades e Vilas de Moçambique. MF434, $30, policromo. Exem-
plar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
COM A COR PRATEADA MUITO DESLOCADA. Não catalogado.

25.00

1070 F  1961 – Escudo de Armas de Cidades e Vilas de Moçambique. MF439, 2$50, policromo. Par 
horizontal novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e COM A COR AZUL MUITO DESLOCADA PARA CIMA. Legenda REPUBLICA PORTU-
GUESA, quase omissa no bordo superior. Não catalogado.

40.00

1071 F  1961 – Escudo de Armas de Cidades e Vilas de Moçambique. MF444a, 7$50, policromo. 
Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e COM VALOR OMISSO. Valor de catálogo € 40.00+++.

25.00

1072 F  1963 – Barcos Portugueses. MF469, 4$50 (Galeão Santa Tereza – 1639). Par horizontal, 
novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM 
DESLOCAÇÃO ACENTUADA DA COR VERMELHA. Não catalogado.

35.00

1073 F 8 1963 – Barcos Portugueses. MF477a, 20$ (Fragata D. Fernando II e Glória). Exemplar, usa-
do, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM OMISSÃO DA LEGENDA “REPUBLICA 
PORTUGUESA” E LEGENDA. Valor de catálogo € 35.00..

20.00
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1074 F  1969 – IV Centenário da Estadia de Luís de Camões na Ilha de Moçambique. MF510a, $50 
(Nau) + MF511a, 1$50 (Mapa da Ilha de Moçambique). Exemplares novos, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM VALOR OMISSO. Valor 
de catálogo € 100.00.

40.00

1075 F  1973 – Campeonato Mundial de Vela da Classe de “Vauriens”. MF530b, 1$, policromo. Par 
horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, COM OMISSÃO DAS LEGENDAS “REPUBLICA PORTUGUESA” E “CAMPEONATO 
MUNDIAL DE VELA – VAURIENS”. Valor de catálogo € 80.00..

30.00

1076 F  1973 – Campeonato Mundial de Vela da Classe de “Vauriens”. MF532, 3$, policromo. Par 
horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, COM DESLOCAÇÃOACENTUADA DA COR PRETA. Não catalogado.

30.00

1077 F  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIO-
NAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho. Quadra, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 900.00.

220.00

1078 F / 1946 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobretaxa. MF CA10 + CA10a, 3$00 
s/ 5E, castanho-vermelho. Lote com dois selos, sendo um normal com goma original e char-
neira e outro com SOBRETAXA INVERTIDA, com goma original sem charneira. Valor de 
catálogo € 103.00.

25.00
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1079 F  1947 – Correio aéreo. Avião, com legenda “Taxe perçue”. MF CA16/23. Série completa, com 
goma original com leve charneira, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor. Valor 
de catálogo € 215.00.

55.00

1080 F  1947 – Correio aéreo. Avião, com legenda “Taxe perçue”. MF CA16/23. Série completa, com 
goma original com leve charneira, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor, TIDAS 
COMO FALSAS.

75.00

1081 F  1947 – Correio aéreo. Avião, com legenda “Taxe perçue”. MF CA16/23. Série completa em 
quadras, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor, 
TIDAS COMO FALSAS.

350.00

1082 F  1963 – Correio aéreo. Avião sobrevoando empreendimentos locais. MF24a, 1$50 (Refinaria de Petró-
leo – Sonarep). Par vertical, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, COM OMISSÃO DO VALOR E LEGENDA “CORREIOS”. Valor de catálogo € 100.00.

35.00

1083 F Q 1933/35 – Sobretaxa do Correio Aéreo.  Legenda “Afranchissement perçu” + Lusíadas. So-
brescrito circulado de Lourenço Marques (28.10.35) para Lisboa (11.11.35) com trânsito por 
Marselha (09.11.35) e Madrid (10.11.35), com o peso de 5g, com selos de 10c e 70c, MF272 
e 280, para pagar o porte simples do correio ordinário de cartas circuladas para Portugal com 
peso até 20g e etiqueta M-13, SCA3, com o porte manuscrito de 0,43f para pagar a sobretaxa 
do correio aéreo de cartas remetidas para Portugal via Marselha com peso até 5g (tabela 
publicada no BOM n.º9 de 27/02/35, em vigor. a partir de 01.03.35. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com pouco habitual trânsito.

50.00

1084 F Q 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue”. MF SCA4, preto e azul. Par ver-
tical, novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor, a primeira 
etiqueta com 10 e 7 pontos depois de Fr e C respetivamente e a segundo com 8 e 7. São 
raros os múltiplos destas etiquetas. Valor de catálogo € 150.00.

60.00

1085 F Q 1935 – Sobretaxa do correio aéreo. Legenda “Taxe Perçue”. MF SCA4, preto s/ azul em 
sobrescrito circulado de Moçambique (12.03.38) para Lourenço Marques (15.03.38), com a 
franquia manuscrita de 1$00, para pagar o primeiro porte para cartas circuladas no interior da 
província com o peso até 5g (Tabela publicada no BOM n.º 36 de 08.09.37). B.

30.00

1086 F  1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxa recebida / Taxe perçue”. MF SCA6, preto 
s/ azul-escuro, papel liso. Quadra, fundo de folha, nova, com goma brilhante original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com as duas primeiras etiquetas com 
“o” de “avion” partido. Valor de catálogo sem variedades € 240.00.

50.00

1087 F * 1911 – Porteado. Emissão regular, Valor em reis. Com sobretaxa. MF POR17, 100 reis, lilás-
-castanho, em sobrescrito circulado sem franquia de Sardhar (29.03.20) para Lourenço Mar-
ques (28.04.20), para pagar o dobro do porte em falta. Exemplar com algumas manchas e 
falhas no papel, sem reparações.

60.00

1088 F / 1917 – Porteado. Emissão regular. Tipo de 1904, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada 
localmente. MF POR21/30. Série completa, nova, a maioria dos selos com goma original e 
charneira e alguns sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 670.00.

175.00

1089 F * 1917/21 – Porteado. Emissão regular, com valor em centavos + Ceres. Novas cores e valores. 
Sobrescrito circulado de Angoche (18.11.23) para Quelimane (04.12.23) com selo tipo Ceres 
de 4c, rosa, papel acetinado, denteado12x11 ½, MF225. Insuficientemente franquiado, porque 
o porte para cartas circuladas internamente com peso até 20g seria de 50c (Tabela do Decreto 
8.697 de 08.03.23, publicada no BOM de 07.04.23) a vigor a partir de 15.04.23), foi porteado com 
o dobro do porte em falta (50c - 4c = 46c x 2 = 92c) com selo de 2c, POR33, 10c, POR37 e 4x20c, 
POR39. Exemplar sem reparações, com ligeiro defeito no selo (de origem). B e R.

50.00

1090 F / 1918 – Imposto Postal. Taxa de Guerra. Cercadura com fundo cheio. MF IP5, 5c, vermelho, 
papel pontinhado, denteado 11. Bloco com 4 selos, novos, dois com soma original sem char-
neira e dois com charneira, com OMISSÃO DO DENTEADO HORIZONTAL E COM DENTEA-
DO VERTICAL MUITO DESLOCADO. 1.º selo com variedade “PEPUBLICA”, 2.º selo com 
“TELFGRAFO” e 4.º selo com “PETRIA”. B E r.

40.00

1091 F  1943/51 – Imposto Postal. Pelicano. Legenda “COLONIA DE MOÇAMBIQUE”. MF IP45/53. Série 
completa, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.
 

25.00

1092 F  1952/56 – Imposto Postal. Pelicano. Legenda “COLÒNIA DE MOÇAMBIQUE”. MF IP45b, $50 
“mais pequeno”, vermelho, papel liso a pontinhado, denteado 11. Par horizontal em “TÊTE-
-BÊCHE”, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com vinco vertical entre os 
selos e um dente curto, com boa cor. Exemplar mal cotado em nossa opinião atendendo à sua 
raridade. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.  Valor de catálogo € 1.000.00+++.

400.00



115

1093 F  1952/56 – Imposto Postal. Pelicano. Legenda “COLÒNIA DE MOÇAMBIQUE”. MF IP50, $50, 
ultramar, papel liso a pontinhado, denteado 11. Quadra, bordo de folha, nova, com goma 
original sem charneira, mas com leves falhas, reparações, com boa cor, COM IMPRESSÃO 
DESLOCADA DA TAXA. Não catalogado.

40.00

1094 F  1952/56 – Imposto Postal. Pelicano. Legenda “COLÒNIA DE MOÇAMBIQUE”. MF IP52, $50, 
violeta, papel liso a pontinhado, denteado 14. Exemplar, novo, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM IMPRESSÃO NO VERSO POR 
DECALQUE DO SELO, SEM A TAXA. MB e MR.

30.00

1095 F  1952/56 – Imposto Postal. Pelicano. Legenda “PROVINCIA DE MOÇAMBIQUE”. MF IP54, 
$50, laranja, papel liso, denteado 14. Quadra, nova, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, COM IMPRESSÃO DESLOCADA DA TAXA. Não catalogado.

35.00

1096 F  1965 – Imposto Postal. Assistência Pública. Novo tipo. MF IP63, $50, preto, vermelho e rosa. Bloco 
com 10 selos (5x2) novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, COM IMPRESSÃO NO VERSO POR DECALQUE O DESENHO A PRETO. MB e MR.

50.00
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1097 F PRV 1964/72 – Imposto Postal. Assistência Pública. MF IP64. Novo tipo. Lote com duas provas 
progressivas para o selo emitido em 1967, com as cores preto e verde, não denteadas, em 
papel porcelana. MB e R.

25.00

1098 F PRV 1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicação. MF IP68, $30. Bloco com 9 provas apenas 
com a impressão a preto, não denteadas, em papel porcelana, com goma. B e R.

35.00

1099 F  1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP69, $50, preto e azul, papel porcelana, 
denteado 14. Tira horizontal com 4 selos, novos, com goma original sem charneira, sem repara-
ções e com muito ligeiros vestígios de óxido no verso, COM A COR AZUL MUITO DESLOCADA.

35.00

     Inhambane

1100 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita, de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. 
ANTÓNIO”. MF2, 10 reis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par horizontal, novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

35.00

1101 F 8 1895 – Selos de D. Luís I, fita direita, de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. 
ANTÓNIO”. MF4, 25 reis, violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assina-
do no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

35.00

1102 F 8 1895 – Selos de D. Luís I, fita direita, de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE 
S. ANTÓNIO”. MF6a, 50 reis, azul-claro, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, 
assinado no verso, reparado na efígie, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 360.00.

70.00

1103 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita, de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. AN-
TÓNIO”. MF8, 200 reis, azul-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar, novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 175.00.

35.00

1104 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. 
ANTÓNIO”. MF9, 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 
selos, sem goma como emitidos, sem defeitos (apenas uma charneira a segurar dois selos), 
nem reparações, com boa cor. Lote de grande raridade. Certificado de peritagem de J. Miran-
da da Mota. Valor de catálogo € 4.900.00.

700.00

1105 F  1895 – Selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto, de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO 
DE S. ANTÓNIO”. MF10, 50 reis, azul-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar, novo, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

25.00

1106 F  1895 – Selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto, de Moçambique, com sobrecarga “CENTE-
NÁRIO DE S. ANTÓNIO”. MF14, 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Quadra, novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 820.00.

160.00

1107 F 8 1895 – Selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto, de Moçambique, com sobrecarga “CENTE-
NÁRIO DE S. ANTÓNIO”. MF14, 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

1108 F CNT 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF17, 10 reis, verde-amarelo, papel liso a levemente pon-
tinhado, denteado 11 ¾, em cinta de jornal circulado de Inhambane (21.03.10) para Syracusa 
/ EUA, com trânsito por Lourenço Marques (24.03.10) para pagar o primeiro porte de jornais 
remetidos para o estrangeiro com o peso até 50g (Tabela de portes aprovada pelo Decreto 
de 04.02.1905, a vigorar a parti r de 01.07.05). MB e MR.

250.00

1109 F IC 1903 - D. Carlos I Mouchon. OM4, 10 reis verde sobre cartolina camurça circulado de Inham-
bane (04.06.12) para Berlim, com trânsito por L. Marques (06.06.12), com selo adicional de 
10 reis verde, tipo D. Carlos I Mouchon da emissão de Inhambane, MF17. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. B e R.

40.00

1110 F / 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 15/30. Série completa, com goma original e charneira, com 
exceção selo de 400 reis sem goma e com vestígios de óxido no verso. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

1111 F / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. MF32/34 
+ 36, 2 ½ reis cinzento, 5 reis laranja, 10 reis verde e 20 reis violeta-cinzento. Lote com 4 
selos, o primeiro sem soma e os restantes com goma original e charneira. Selo de 5 reis com 
dois dentes curos. Todos com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogados.

30.00
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1112 F  1913 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos dos África e Macau. Lote com 6 selos de ¼ c s/ 2 ½ 
reis + ½ c s/ 5 reis + 2 ½ c s/ 25 reis + 5c s/ 50 reis + 10c s/ 100 reis + 2 ½ c s/ 4 avos, MF47, 
48, 50, 51, 53 e 58, novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a 
sobrecarga “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos 
selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

75.00

1113 F  1913 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos dos AÇORES. MF50a, 2 ½ c s/ 25 reis, verde-amarelo, 
papel pontinhado. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com muito boa cor. MB e MR. Valor de catálogo € 250.00.

75.00

1114 F  1913 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos dos África. MF54a, 15 c s/ 150 reis, bistre, papel pon-
tinhado. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor, COM 
A SOBRETAXA INVERTIDA. MB e MR. Valor de catálogo € 100.00.

35.00

1115 F  1913 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos dos Macau. MF57b, 1c c s/ 2 avos, violeta, papel pon-
tinhado. Bloco com 9 selos (3x3) novo, com goma original sem charneira, sem defeitos (com 
exceção 9.º selo com pequena falta de papel) nem reparações, com muito boa cor, COM DU-
PLA IMPRESSÃO PARCIAL DE “2 AVOS” À ESQUERDA, no 6.º selo. Exemplar de excelente 
qualidade e raridade. Valor de catálogo € 230.00.

85.00
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1116 F  1913 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos dos Timor. MF62a, ¼ c s/ ½ avo, verde-azul, papel ponti-
nhado. Exemplar novo, sem goma, sem reparações e com defeito em parte do denteado superior, 
com muito boa cor, COM A SOBRETAXA INVERTIDA. MB e MR. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

1117 F  1917 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. Lote 
com 5 selos de 2 ½ reis, 5 reis, 75 reis, 115 reis e 130 reis, MF89, 90, 94. 96 e 97, novos, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a sobrecarga “SPECIMEN” a 
preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União 
Postal Universal. MR.

75.00

     Lourenço Marques

1118 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. 
ANTÓNIO”. MF 14/22. Série completa em papel porcelana, denteado 12 ¾, nova, sem goma 
como emitidos, sem defeitos (com exceção selo de 10 reis com adelgaçamento e 25 reis 
desbotado), nem reparações. Valor de catálogo € 678.00.

125.00

1119 F  1895 – Selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁ-
RIO DE S. ANTÓNIO”. MF 23/30. Série incompleta (falta selo de 100 reis) em papel porcelana 
ou liso, denteado 11 ¾ e 12 ¾, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos, nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 500.00.

100.00

1120 F  1896 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF31, 50 s/ 300 reis, azul s/ laranja, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem repara-
ções, com ligeiros vestígios de óxido no denteado, com boa cor. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 420.00.

100.00

1121 F CNT 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF32, 2 ½ reis, cinzento, papel liso a levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar em cinta de jornal, remetido de Lourenço Marques 
(24.10.10) para o Funchal, para pagar o porte simples de jornais remetidos para Portugal 
com o peso até 50g (Tabela aprovada pelo Decreto de 03.10.1901 em vigor a partir de 
01.01.1902). Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e muito bem conservado.

30.00

1122 F * 1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa, tipografada localmente. MF47, 5 reis s/ 10 
reis, verde e amarelo. Par horizontal de selos completos em sobrescrito circulado aberto de Lou-
renço Marques (18.03.99) para Nova York (15.04.99). Porte de 20 reis para pagar o porte de im-
pressos, remetidos para os países da UPU, com o peso até 15g. Tabela publicada no B. O. M de 
23.07.1877. Sobrescrito com rasgo e selos dobrados parcialmente para o verso do sobrescrito.

30.00

1123 F  1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. MF48b, 25 reis s/ 10 reis, verde e cas-
tanho, não denteados. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1124 F  1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. MF49b, 50 reis s/ 30 reis, verde e cas-
tanho, não denteados. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1125 F * 1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. MF49b, 50 s/ 30 reis, verde e amarelo, 
papel liso a pontinhado, não denteado. Metade de selo em sobrescrito circulado em Lourenço 
Marques (09.02.99). Exemplar sem defeitos nem reparações.

42.00

1126 F / 1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. MF 47/50. Série completa, nova, com um 
selo completos, com goma original e charneira (50 s/ 30 reis) e restantes sem goma como emitidos 
na quase generalidade, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 112.00.

25.00

1127 F 8 1899 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF51a, 50 s/ 75 reis, carmim, papel liso a 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, COM SOBRETAXA “RIÉS”. Valor de catálogo € 75.00.

25.00

1128 F * 1903 – D. Carlos I, tipo Jornaes, com sobretaxa. MF52, 65 reis s/ 2 ½ reis, castanho, papel 
liso, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (12.12.04) para Amester-
dão (06.01.05), para pagar o porte simples de cartas remetidas para o estrangeiro com peso 
até 15g. Exemplar sem defeitos nem reparações.

18.00

1129 F * 1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF55, 65 reis s/ 20 reis, violeta-azul, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (05.09.03) para Genéve 
(28.09.03) e reexpedido para Munster, para pagar o porte simples de cartas remetidas para o estran-
geiro com peso até 15g. Exemplar sem reparações, com uma dobra vertical ao meio do sobrescrito.

20.00
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1130 F R/ Reimpressões de 1905 * 1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF59, 63 e 64. 
Série completa de reimpressões de 1905, com goma original e charneira nos valores de 130 
s/ 25 reis e 400 s/ 75 reis e sem goma o restantes valor, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

50.00

1131 F * 1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa + D. Carlos I, tipo Mouchon. Sobrescrito 
circulado de Lourenço Marques (09.10.03) para Amesterdão (01.11.03) com selo de 65 s/ 20 
reis, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF55 e 130 reis, castanho s/ amarelo, MF75, para pa-
gar o terceiro porte de cartas remetidas para o estrageiro com peso entre 31 e 45g. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

32.00

1132 F * 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF75, 130 reis, castanho s/ amarelo, papel liso a levemente pon-
tinhado, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (10.1003) para Amesterdão 
(01.11.03), para pagar o segundo porte de cartas remetidas para o estrageiro com peso entre 16 e 30g..

18.00

1133 F / 1911 – D. Carlos I, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote composto por 
3 selo novos de 2 ½ reis, 5 reis e 20 reis, MF78, 79,82, com goma original e charneira, sem 
defeitos COM A SOBRECARGA INVERTIDA + selo novo de 5 reis, MF79, sem goma e sem 
defeitos, COM DUPLA SOBRECARGA. B e R.

20.00

1134 / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda. Lote com 4 
selos com variedades “MARQUFS”: MF78a, 2 ½ reis, cinzento (, leve óxido), MF79b, 5 reis, 
laranja (), 25 reis, carmim-rosa (, leve óxido no verso) e MF86a, azul s/ azul, 100 reis ().

60.00
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1135 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLI-
CA, tipografada localmente. MF134, 115 s/ 200 reis, azul s/ azul, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e COM SOBRETAXA PRIMITIVA DESLOCADA.

25.00

1136 F * 1914 – Ceres das emissões de Moçambique e Lourenço Marques. Sobrescrito circulado de Lou-
renço Marques (10.05.21) para Cape Town, com dois selos isolados e um par de selos de 2 ½ c da 
emissão de Moçambique, MF158 + 5 selos tipo Ceres de 2 ½ c e 1 selo de 7 ½ c da emissão Ceres 
de Lourenço Marques, MF122 e 124, perfazendo 30c, para pagar o segundo porte de cartas remeti-
das para a África do Sul com peso entre 21 e 40g. Tabela publicada pela Ordem de Serviço n.º 46 de 
24.02.21, para entrar em vigor em 01.03.21. Esta tabela esteve apenas em vigor até 31.06.21. B e R.

12.00

1137 F  1915 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa e perfuração em diagonal. MF 143a, ¼ c s/ 
5 reis amarelo, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM VARIEDADE 
“MARQUFS” NO 2.º SELO”. B e MR. Valor de catálogo € 210.00.

70.00

1138 F  1915 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa e perfuração em diagonal. MF 143b, ¼ c s/ 5 
reis amarelo, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, 
sem  reparações, com um canto curto e vinco num dente, com boa cor, SEM PERFURAÇÃO 
EM DIAGONAL E COM SOBRECARGA “REPÚBLICA” DE INICIATIVA PARTICULAR. B e MR.

200.00

1139 F  1915 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente. MF145 (69), 2c 
s/ 15 reis, verde, papel liso a pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem reparações, com a goma espelhada, com boa cor e COM A SOBRE-
TAXA INVERTIDA. Não catalogada. B e R.

30.00

1140 F  1915 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente. MF145, 2c s/ 15 reis, ver-
de, papel liso a pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com 
defeito no denteado esquerdo, com sobrecarga manual “COLONIAS” aplicada pelo Ministério das 
Colónias sobre os selos remetidos pela UPU para serem distribuídos pelas coleções das diversas Di-
reções de Correios das Colónias Portuguesas. Conhecidos apenas 23 exemplares de cada selo. MR.

40.00

1141 F  1918 – Ceres, com sobrecarga “CRUZ VERMELHA” e sobretaxa. MF 159/170. Série com-
pleta em pares, nova, com goma original e charneira, sem defeitos (com exceção de leves 
pontos de óxido nos pares de 5c e $70 s/ 8c), nem reparações, com boa cor. Muito boa qua-
lidade. Valor de catálogo € 164.00.

40.00

1142 F  1920/21 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1914, sobretaxados e com sobrecarga REPU-
BLICA local, com nova sobretaxa, tipografada localmente. MF171, ¼ c s/ 115 s/ 10 reis, violeta-
-vermelho, papel porcelana, denteado11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor, COM O QUADRO, SOBRETAXAS E SOBRECARGAS, IMPRESSAS 
PARCIALMENTE SOBRE A MARGEM DO SELO DOBRADA. MB e MR. Não catalogado.

50.00

1143 F  1920/21 – D. Carlos I e Ceres, com sobretaxa. Lote composto por dois selos: MF171, ¼ c 
s/ 115 reis s/ 10 reis, violeta-vermelho + 172, 1c s/ 2 ½ c, violeta-escuro, papel pontinhado, 
denteado 15x14. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com a sobre-
carga “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos 
remetidos pela União Postal Universal. MR.
 

30.00

1144 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLI-
CA, tipografada localmente. NÃO EMITIDOS. MF NE1, 400 s/ 100 reis, castanho s/ amarelo, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, 
com dois muito ligeiros pontos de óxido no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 500.00.

150.00

     Companhia de Moçambique

1145 F  1892 – D. Luís I. Fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMPA DE MOÇAMBI-
QUE”. MF2c, 10 reis, verde, papel pontinhado, denteado 12 ¾, sobrecarga B, tipo II. Exem-
plar novo, goma original e charneira, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido no verso, 
com boa cor e DUPLA IMPRESSÃO DE COR. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, 
Lda. Não catalogada. B e MR

75.00

1146 F  1892 – D. Luís I. Fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMPA DE MOÇAMBI-
QUE”. MF3g, 20 reis, rosa, papel pontinhado, denteado 13 ½, sobrecarga B, tipo II. Exemplar 
novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R. 
Valor de catálogo € 160.00.

40.00

1147 F  1892 – D. Luís I. Fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMPA DE MOÇAM-
BIQUE”. MF4d, 25 reis, lilás-vermelho, papel pontinhado, denteado 13 ½, sobrecarga B, tipo 
I. Quadra com selos novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM A 
SOBRECARGA MUITO DESLOCADA. MB e R. Valor de catálogo € 160.00.

80.00



121

1148 F  1892 – D. Luís I. Fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMPA DE MOÇAM-
BIQUE”. MF5b, 40 reis, castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobrecarga A. 
Par horizontal, novo, sem goma, sem reparações, com muito leves pontos de óxido no verso, 
com boa cor, COM DUPLA SOBRECARGA. MB e MR. Valor de catálogo € 260.00.

80.00

1149 F  1892 – D. Carlos I, tipo JORNAES. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMPA DE MO-
ÇAMBIQUE”. MF10, 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 11 ¾, sobrecarga B, tipo I. Par 
horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e COM LETRA “A” DE “COMPA”, DESLOCADO PARA A DIREITA. Variedade que aparece 
em algumas folhas na posição n.º 27. MB e MR.

30.00

1150 F  1892 – D. Luís I, dita direita. Selos de Moçambique com a sobrecarga “COMPA DE MOÇAM-
BIQUE. MF1/9. Série completa, nova, sem goma, com alguns defeitos, com a sobrecarga 
“SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remeti-
dos pela União Postal Universal. MR.

150.00

1151 F R Reimpressões de 1905 * 1892 – D. Luís I, dita direita. Selos de Moçambique com a sobrecar-
ga “COMPA DE MOÇAMBIQUE. MF1/9. Série completa de reimpressões de 1905, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 720.00.

180.00

1152 F PRV 1895/1902 – Elefantes. MF20, 100 reis. Par horizontal de provas de cor em castanho s/ laran-
ja, não denteadas, em papel porcelana colorido, nas cores aprovadas para a taxa de 100 reis, 
sem impressão do valor. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

20.00
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1153 F * 1895/1902 – Elefantes. MF16, 25 reis, verde, papel porcelana, denteado 11 ¾. Dois selos 
em sobrescrito circulado da Beira (10.05.01) para Salisbúria (12.05.01) para pagar o porte 
simples de cartas circuladas para a Rodésia do Sul com peso até 15g, quando enviadas por 
via terrestre. Exemplar sem defeitos nem reparações. B.

20.00

1154 F  1895/1902 – Elefantes. MF17, 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 
selos, nova, sem goma como emitido, sem reparações, com leve mancha, com boa cor., com “5” ban-
deira curta na posição 21 e “5” partido na posição 18 (não catalogado). Valor de catálogo € 106.00.

25.00

1155 F  1892 – D. Luís I. Fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMPA DE MOÇAM-
BIQUE”, e nova sobrecarga “PROVISORIO”. MF26, 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 
12 ¾, sobrecarga A, tipo I. Quadra com selos novos, sem goma, como geralmente emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1156 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMPA DE MOÇAMBI-
QUE”, e nova sobrecarga “PROVISORIO”. MF26b, 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 
12 ¾, sobrecarga A, tipo I. Exemplar usado, sem reparações, com vestígios de óxido no 
verso, com boa cor, com QUADRÚPLA SOBRECARGA “PROVISÓRIO” DUAS NORMAIS E 
DUAS INVERTIDAS E DESLOCADAS. Não catalogado.

75.00

1157 F  1895/99 – Elefantes, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. MF27, 25 s/ 75 reis, carmim, 
papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e SOBRECARGA E SOBRETAXA INVERTIDOS. Não catalogado.

75.00

1158 F 8 1895/99 – Elefantes, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. MF27, 25 s/ 75 reis, car-
mim, papel pontinhado, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos usados, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com variedade “5” “bandeira curta” da sobretaxa no 3.º selo e 
10.º selo. Valor de catálogo € 294.00.

50.00

1159 F  1895/99 – Elefantes, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. MF28, 25 s/ 80 reis, verde-cla-
ro, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobrecarga a vermelho. Par horizontal novo, canto de folha, 
sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1160 F  1898 – Elefantes com sobrecarga “1498 / Centenário da Índia / 1898”. MF41, 300 reis, azul 
s/ salmão, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma 
com geralmente emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com SOBRECARGA 
VERDE, antes catalogada em alguns catálogos, atualmente considerado como clandestino.

30.00

1161 F  1898 – Elefantes com sobrecarga “1498 / Centenário da Índia / 1898”. MF 29/41. Série com-
pleta, nova, em papel porcelana, mista em denteados 12 ¾ e 13 ½, sem goma como geral-
mente emitida, sem reparações, com ligeiro adelgaçamento no selo de 80 reis, com boa cor. 
Valor de cat6álogo € 240.00.

60.00

1162 F  1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF62a, 2 ½ reis, 
cinzento + MF68, 50 reis, castanho. Lote com dois selos em papel porcelana, denteado 11 
¾, novos, com goma original, sem defeitos nem reparações com a variedade na sobrecarga 
“REPUB LICA”. Variedade não catalogada no selo de 50 reis. MB e R.

25.00

1163 F * 1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF82, 25 reis, carmim. Dois 
selos em sobrescrito circulado da Beira (26.05316) para Durhan e reexpedido para Londres. Porte 
de 50 reis para pagar o porte simples de cartas remetidas para Inglaterra com o peso até 20g. 
Carimbo de censura, de duplo círculo, batido a violeta “PASSOU PELA CENSURA / BEIRA”. B.

40.00

1164 F * 1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF84, 75 reis lilás, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado registado da Beira (07.03.13) para Lisboa 
(01.04.13), para pagar: 25 reis (equivalente a 2 ½ c) pelo porte simples para cartas remetidas para 
Portugal com peso até 20g + 50 reis (equivalente a 5c) pelo prémio de registo. Tabela aprovada 
pela Lei  de 04.02.1905, com conversão da moeda de acordo com o Decreto de 22.05.1912.
.

30.00

1165 F / 1916 – Elefantes, com REPUBLICA da Casa da Moeda. MF85, 100 reis, azul s/ azul, papel 
porcelana ordinário, denteado 11 ¾. Quadra com selos novos, com goma original sem char-
neira num selo e com charneira no restante, sem reparações, com leve ponto de óxido no 
verso em um selo, com boa cor, NÃO DENTEADO NA COLUNA ESQUERDA. B e R.

30.00

1166 F / 1911 – Elefantes, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa, tipografada 
localmente. MF95, 1 ½ c s/ 15 reis, verde, papel pontinhado. Folha completa, nova, com goma 
original sem charneira, com exceção de 6 selos com charneira, sem reparações, com dobra 
horizontal entre a 3ª e 4ª filas, COM SIMULAÇÃO DE DENTEADO 11 DE LINHA NAS 3 PRIMEI-
RAS FILAS e NÃO DENTEADA nas restantes, com 3 selos com “5” com bandeira curta, na taxa 
primitiva, nas posições 10, 13 e 27. MB e MR. Ex - John Sussex. Único exemplar conhecido.

300.00
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1167 F / 1916 – Elefantes, com REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. 
MF99, 7 ½ c s/ 75 reis, lilás, papel porcelana ordinário, denteado 11 ¾. Quadra com selos 
novos, com goma original sem charneira em 3 selos e com charneira no restante, sem repara-
ções, com aflorações de óxido no verso em 2 selos, com boa cor, com DUPLA SOBRETAXA, 
não catalogada  e com “5” bandeira curta no 4.º selo. MR.

50.00

1168 F / 1916 – Elefantes, com REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. 
MF100, 10 c s/ 100 reis, azul s/ azul, papel porcelana ordinário, denteado 11 ¾. Quadra com 
selos novos, com goma original sem charneira em 2 selos e com charneira nos restantes, sem 
reparações, com aflorações de óxido no verso, com boa cor, com SOBRETAXA DESLOCADA.

25.00

1169 F  1911 – Elefantes, com REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. 
MF104, 40c s/ 400 reis, azul s/ amarelo, papel porcelana colorido. Par horizontal com selos novos, 
sem goma, sem reparações, com dobra no primeiro selo, NÃO DENTEADOS. Não catalogado.

20.00

1170 F  1916 – Elefantes, com REPUBLICA da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. 
MF104, 40c s/ 400 reis, azul s/ amarelo, papel porcelana colorido, denteado 11 ¾. Par horizontal, 
novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, COM IMPRESSÃO POR 
DECALQUE NO VERSO DA MOLDURA TOTAL DE UM SELO E PARCIAL DO OUTRO. B e R.

25.00

1171 F  1917 – Elefantes, com REPUBLICA e sobrecarga Cruz Vermelha. MF 107d, 2 ½ reis, cinzento-
-claro, papel porcelana médio, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem 
reparações e com leves pontos de óxido, com DUPLA SOBRECARGA.. Valor de catálogo € 140.00.

30.00

1172 F / 1917 – Elefantes, com REPUBLICA e sobrecarga Cruz Vermelha. MF107b, 2 ½ reis, cin-
zento, com goma original sem charneira + MF110b, 50 reis, castanho, com goma original e 
charneira. Exemplares novos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, ambos com “1” de 
“31” maior. Valor de catálogo € 175.00.

45.00

1173 F 8 1917 – Elefantes, com sobrecarga Cruz Vermelha. MF112b, 100 reis, azul s/ azul, papel 
porcelana colorido, denteado 12 ¾, com “1” de “31” maior. Exemplar usado, sem reparações, 
com 1 dente curto, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

1174 F  1917 – Elefantes, com “REPUBLICA” e sobrecarga Cruz Vermelha. MF113b, 700 reis, violeta s/ 
amarelo, papel porcelana colorido, denteado 12 ¾, com “1” de “31” maior. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 420.00.

85.00
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1175 F  1917 – Elefantes, com REPUBLICA e sobrecarga Cruz Vermelha. MF 107/112. Série com-
pleta, nova, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Lote de excelente qualidade, muito rara neste tipo de emissão. Valor de catálogo € 700.00.

200.00

1176 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF118, ½ c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas não 
denteadas, na cor sépia e sépia-claro (não aprovadas para esta taxa), em papel liso médio 
com furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a preto. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

60.00

1177 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF120, 1 ½ c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas 
não denteadas, na cor chocolate e azul-escuro (não aprovadas para esta taxa), em papel 
liso médio com furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a preto. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

60.00

1178 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF120, 1 ½ c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas 
não denteadas, na cor castanho e verde-amarelo (não aprovadas para esta taxa), em papel 
liso médio com furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a preto. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

60.00

1179 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF122, 2 ½ c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas não 
denteadas, na cor carmim e preto (não aprovadas para esta taxa), em papel liso médio com 
furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a azul. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

60.00

1180 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF131, 50c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas não 
denteadas, na cor azul e preto (não aprovadas para esta taxa), em papel liso médio com furos 
de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a vermelho. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

60.00

1181 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF132, 1E. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas não 
denteadas, na cor castanha e preto (não aprovadas para esta taxa), em papel liso médio com 
furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a preto. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

60.00

1182 F  1920 – Motivos locais, com sobretaxa, tipografada localmente. MF137a, 2c s/ 2 ½ c, violeta e 
preto, papel pontinhado, denteado 14 a 15 de linha. Exemplar novo, sem goma, sem repara-
ções, com leves pontos de óxido no verso e COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Atendendo à 
sua raridade e em nossa opinião mal cotado. Valor de catálogo € 40.00.

20.00

1183 F PRV 1923 – Motivos locais. Novas cores. MF144, 4 ½ c. Prova de cor, impressa individualmente, não 
denteada, em papel liso, nas cores cinzento e preto, aprovadas para esta taxa. Exemplar sem de-
feitos nem reparações, com boa cor, e com sobrecarga “SPECIMEN, oblíqua a vermelho. B e MR.

30.00

1184 F PRV 1923 – Motivos locais. Novas cores. MF147, 12c. Prova de cor, impressa individualmente, não 
denteada, em papel liso, nas cores castanho e preto, aprovadas para esta taxa. Exemplar sem de-
feitos nem reparações, com boa cor, e com sobrecarga “SPECIMEN, oblíqua a vermelho. B e MR.

30.00

1185 F * 1924 – Selos fixos de recurso. Sobrescrito com selo fixo de recurso, batido a vermelho “COR-
REIO / PAGO / 30C”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

35.00

1186 F * 1924 – Selos fixos de recurso. Sobrescrito circulado registado da Beira (14.11.24) para Lisboa 
(13.12.24) com selo fixo de recurso batido a vermelho “CORREIO / PAGO / 1$60”, para pagar: 80c 
+ 40c pelo primeiro e segundo portes para cartas remetidas para Portugal com o peso até 40g + 
40c pelo prémio de registo, segundo tabela aprovada pelo Decreto 9.613 de 23.04.24 (BOM de 
24.05.24) em vigor a partir de 01.06.24. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

100.00

1187 F PRV 1937 – Motivos locais. Desenho original, a lápis, de mulher nativa, sobre cartão creme com 
valor manuscrito no bordo superior “70ctvs, sem nome de da Companhia de Moçambique. 
Desenho não aprovado, atribuído a J. Webb. Exemplar único possível, sem defeitos nem 
reparações. Ex – John Sussex.

250.00

1188 F PRV 1937 – Motivos locais. MF175, 15c, carmim e preto. Bloco com 18 provas de cor, nas cores 
aprovadas para esta taxa, não denteadas, em papel liso, com goma original, com furos de 
segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL / 262813 / Vignette 
plate a lay Correct / 3.6.37 /12.0 / Black / Plate Colour Ol / 3.6.37”. Único exemplar possível 
nas condições descritas. MB e MR.

95.00

1189 F PRV 1937 – Motivos locais. MF180, 50c, violeta e verde. Bloco com 12 provas de cor, nas cores 
aprovadas para esta taxa, não denteadas, em papel liso, com goma original, com furos de 
segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “Plate Ok / 26.02.37”. 
Único exemplar possível nas condições descritas. MB e MR.

70.00
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1190 F PRV 1937 – Motivos locais. MF182, 70c, bistre e verde. Bloco com 15 provas de cor, nas cores 
aprovadas para esta taxa, não denteadas, em papel liso, com goma original, com furos de 
segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL 220525 / Vignette 
plate lay Correct 30.10.40 / Vig. Plate Colour Ok /30.10.40”. Único exemplar possível nas 
condições descritas. MB e MR.

80.00

1191 F PRV 1937 – Motivos locais. MF183, 80c, carmim e verde. Bloco com 24 provas de cor, nas cores 
aprovadas para esta taxa, não denteadas, em papel liso, com goma original, com furos de 
segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL / 260500 / 600.000 
= 6.000 pulls / Vignette plate Correct / Improve register / 13.10.38 /n 12.0”. Único exemplar 
possível nas condições descritas. MB e MR.

120.00

1192 F PRV 1937 – Motivos locais. MF185, 1E, azul-escuro. Bloco com 12 provas de cor da moldura, na 
cor aprovada para esta taxa, não denteadas, em papel liso, com goma original, com furos de 
segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL / 220535 / 250.000 
/ = 2.500 pulls / Casement plate wording Correct. Lay straight / 22/10/40”. Único exemplar 
possível nas condições descritas. MB e MR.

70.00

1193 F PRV 1937 – Motivos locais. MF189, 10E, carmim-rosa e preto. Bloco com 18 provas de cor, nas co-
res aprovadas para esta taxa, não denteadas, em papel liso, com goma original, com furos de 
segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL / 160700 / Vignette 
Plate & Lay Correct / 8/2/43 / Z.A.”. Único exemplar possível nas condições descritas. MB e MR.

120.00
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1194 F  1937 – Motivos locais. MF 172/190. Série completa, nova, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com muito boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN”, horizon-
tal a preto. MB e R.

50.00

1195 F  1937 – Motivos locais. MF179, 45c, azul e sépia, papel pontinhado, denteado 12 ¾ de linha. 
Bloco com 4 selos, novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e NÃO DENTEADO NUM DOS LADOS DOS TRIÂNGULOS. Não catalogado. B e MR.

40.00

1196 F * 1937 – Motivos locais. Sobrescrito circulado por via aérea de Vila Fontes (22.05.38) para 
Lisboa (01.06.38) com trânsito pela Beira (23.05.38), com selos de 1E, MF185 e 2E, MF187. 
Porte de 3$00 para pagar o primeiro porte da sobretaxa aérea para Portugal, via Marselha, 
de cartas com o peso até 5g. B.

25.00

1197 F Q Marcas de interrupção do serviço aéreo. 1935/37 – Inauguração do correio aéreo, tipo retan-
gular + Motivos locais. Sobrescrito circulado por via aérea da Beira (20.11.37) para Port of 
Spain / Trinidad, com selos de 50c (2), MF CA18 e 2E, MF187, no total de 3$00 para pagar 
a sobretaxa do correio aéreo para cartas circuladas para Inglaterra (colónias inglesas) via 
Southampton, com peso até 5g (Tabela da Instrução 16/8 publicada no BOM 28 de 14.07.37 
* II série). Barras de interrupção do serviço aéreo, a vermelho, aplicada em Londres. MB e R.

40.00

1198 F * 1937 – Motivos diversos. Sobrescrito circulado por via aérea da Beira (06.10.36) para a In-
glaterra, com selos de 20c, 1E e 2E, MF176, 185 e 187, perfazendo 3$20, para pagar o 
primeiro porte da sobretaxa aérea, para cartas remetidas para Inglaterra, com peso até 5g. 
Sobrescrito com rasgão reparado.

12.00

1199 F / 1937 – Motivos locais, com sobrecarga da “Viagem Presidencial”. MF191a, 30c, verde e azul-
-cinzento, sem goma + MF197a, 2E, lilás malva e castanho, com goma original e charneira. 
Exemplares novos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a variedade “e” inver-
tido. Valor de catálogo € 120.00.

40.00

1200 F  1937 – Motivos locais, com sobrecarga da “Viagem Presidencial”. MF195b, 85c, vermelho e 
preto, papel pontinhado, denteado 12 ¾ de linha. Exemplar novo, com goma e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com DUPLA SOBRECARGA.

20.00

1201 F PRV 1940 – 3.º Centenário da Restauração de Portugal. MF 199/204. Conjunto de seis quadras 
com provas apenas do centro dos selos, nas cores aprovadas para cada uma das taxas, 
não denteadas, com furos de segurança da casa impressora. Exemplares sem defeitos nem 
reparações. B e MR.

200.00

1202 F  1940 – 3.º Centenário da Restauração de Portugal. MF 199/204. Série completa, nova, com 
goma original sem charneira, sem reparações e com leves vestígios de óxido nos selos de 40 
e 60c, com boa cor e com sobrecarga “SPECIMEN” horizontal a preto.

30.00

1203 F * 1925/35 - Motivos locais. Novas cores + Inauguração do correio aéreo. Sobrescrito circulado 
da Beira (17.10.35) para a Checoslováquia, com selos de 1E, MF160 + 15c e 60c, MF CA3 e 
CA9, para pagar o porte simples de cartas remetidas por correio ordinário para a Checoslo-
váquia com peso até 20g. Sobrescrito com rasgão reparado. B.

95.00

1204 F PRV 1935 – Correio Aéreo. Desenho dos selos da inauguração em tipo retangular. MF CA11/25. 
Série completa de provas de cor, nas cores aprovadas, não denteadas, com furos de segu-
rança da casa impressora, em papel levemente pontinhado. Exemplares sem defeitos nem 
reparações com boa cor.

60.00

1205 F 8 1932 – Sobretaxa do correio aéreo. Legenda “Afranchissement perçue”. MF SCA1, preto s/ 
azul. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a franquia manuscrita 
de 1,53Frs. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1206 F 8 1932 – Sobretaxa do correio aéreo. Legenda “Afranchissement perçue”. MF SCA1A, preto s/ 
azul – M/6B, com emenda manuscrita do “6B” por “13”. Exemplar usado, com adelgaçamento 
no verso, com a franquia manuscrita de 1,53Frs. Valor de catálogo € 140.00.

30.00

1207 F IC 1904 – Elefantes. OM9, 10 reis, rosa-lilás, tipo J – “Neves Ferreira – Residência do Chefe”, 
circulado da Beira (09.08.06) para Lisboa (06.09.06). Exemplar sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor.
 

14.00

1208 F  1930/40 – Fiscais * Imposto Indígena + Imposto de Palhota. Lote com 5 pares verticais: PB1, 
9$00, PB3, 6$75 s/ 9$00, PB5, 6$75, PB7, 4$50 e PB8, 4$50. Exemplares sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

30.00
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     Companhia do Niassa

1209 F () 1897 – Cabo Delgado. Emissão projetada e não autorizada. Série completa em blocos de 8 
selos (4x2), composta pelas taxas de 10 reis, laranja + 20 reis, lilás + 50 reis, verde-amarelo. 
Exemplares novos, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.
 

75.00

1210 F  1897 – Cabo Delgado. Emissão projetada e não autorizada. Lote com duas quadras, fundo de 
folha, não denteadas das taxas de 20 reis, lilás e 50 reis, verde-amarelo. Exemplares novos, 
com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

40.00

1211 F  1898 – D. Carlos I. Selos de Moçambique, com sobrecarga “NYASSA”. MF 1/13. Série com-
pleta, nova, com goma original e charneira, sem reparações, com 3 selos com muito leves 
pontos de óxido, com boa cor e qualidade dos selos. Valor de catálogo € 105.00.

25.00

1212 F PRV 1901 – D. Carlos I * Camelo e Girafa. MF35, 80c. Prova de cor em castanho-vermelho e 
verde-negro, cores não aprovadas para esta taxa, não denteada, montada sobre cartolina, 
com número de obra impressa a preto “S. T. 682”, com sobrecarga a preto “Waterlow & Sons 
Ltd / Specimen”. MB e MR.

50.00
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1213 F PRV 1901 – D. Carlos I * Camelo e Girafa. MF32, 25c. Prova de cor em verde-oliva e ardósia, cores 
não aprovadas para esta taxa, não denteada, montada sobre cartolina, com número de obra im-
pressa a preto “S. T. 681”, com sobrecarga a preto “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”. MB e MR.

50.00

1214 F / 1901 – D. Carlos I. Camelo e Girafa. MF 27a/39a. Série completa nova, com goma original, sem 
charneira na generalidade (apenas selos de 25, 200 e 300 reis com ligeiro sinal), sem defeitos nem 
reparações, com exceção selo de 25 reis com uma mancha. MB e R. Valor de catálogo € 2.090.00.

400.00

1215 F  1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobretaxa. MF 45/47. Série completa, nova, com 
goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 255.00.

75.00

1216 F  1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF48, 15 reis castanho-
-amarelo. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1217 F * 1911 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Valor declarado de 
100$00, com o peso de 24g (manuscrito a azul), remetido registado do Ibo (18.12.20) para 
Lisboa (16.04.21) com selo de 5 reis, preto, MF53 + 5 selos (2 na frente e 3 no verso) de 20 
reis, carmim, MF55 + selo de 75 reis, castanho, MF58. Porte total de 180 reis equivalente 
a 18c para pagar: 8c pelo 2.º porte do correio ordinário para cartas remetidas para Portugal 
com o peso entre 21 e 40g + 6c pelo prémio de registo +4c pelo valor declarado. Por erro de 
taxação foi apenas cobrada uma fração de 20$00 em vez das 5 frações a perfazer o valor de 
100$00. Tabela do decreto 5856 de 05.06.1919. Sobrescrito com ligeiros defeitos. MB e MR.

300.00

1218 F  1911 – D. Manuel II. NÃO EMITIDOS. MF 52/63. Série completa, nova, com goma original, 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor SEM A SOBRECARGA “REPU-
BLICA”. B e R. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

1219 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas a preto. MF65a, 
½ c s/ 5 reis, lilás-malva, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Exemplar 
NOVO, sem goma, sem reparações, com ligeiro óxido, com boa cor e COM DUPLA SOBRE-
TAXA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 420.00.

90.00

1220 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas a preto. MF68a, 1 ½ 
c s/ 15 reis, castanho-amarelo (Provisório), papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de 
linha. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com alguns pontos 
de óxido no verso, com boa cor e COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 400.00.

80.00

1221 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas a preto. MF69a, 
2 c s/ 20 reis, MF69b, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Par VERTI-
CAL, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com leves pontos de óxido e 
COM DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 160.00.

35.00

1222 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas a preto. MF71a, 3 ½ 
c s/ 25 reis, laranja (Provisório), papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Par 
horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com inscrições manuscritas 
a lápis no verso, com boa cor e COM DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

1223 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas a preto. MF70a, 
3 ½ c s/ 25 reis, laranja, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Par hori-
zontal, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
COM SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogada.

50.00

1224 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas a preto. MF73a, 
7 ½ c s/ 75 reis, carmim, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Par ver-
tical, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
COM SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

1225 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas a preto. MF75a, 
10 c s/ 100 reis, bistre, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Par hori-
zontal, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
COM SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

1226 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas a preto. MF81a, 
1$00 c s/ 130 s/ 300 reis, verde, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. 
Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com leve óxido no 
verso, com boa cor e COM SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

1227 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas a preto. MF 
64/81. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com oxidação do centro em alguns selos no verso, normal em muitos selos desta emissão, 
com boa cor. Valor de catálogo € 1.350.00.

280.00
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1228 F  1921 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Lisboa a vermelho. MF82A, ½ c s/ 2 ½ reis, 
violeta, papel levemente pontinhado, denteado 14 de linha. Quadra, bordo de folha, nova, com 
goma original sem charneira, sem reparações, com pequenos e ligeiros pontos de óxido, com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR. Valor de catálogo € 3.600.00.

900.00

1229 F  1921 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Lisboa a vermelho. MF84a,1 c s/ 10 reis, 
verde, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Par vertical, novo, bordo 
de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM 
SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

1230 F  1921 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Lisboa a vermelho. MF85a,1 ½ c s/ 300 
reis, preto s/ azul, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Par horizontal, 
novo, bordo de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, COM SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 60.00.

20.00
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1231 F  1921 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Lisboa a vermelho. MF86a,2 c s/ 20 reis, 
carmim, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Par vertical, novo, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM DUPLA SO-
BRECARGA. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

1232 F  1921 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Lisboa a vermelho. MF92a,12 c s/ 500 
reis, violeta castanho, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Par hori-
zontal, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
COM SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

1233 F  1921 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Lisboa a vermelho. MF93a,20 c s/ 200 
reis, verde s/ salmão, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Par hori-
zontal, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
COM SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

1234 F PRV 1901 – Motivos diversos. MF113, 5c (Vasco da Gama). Prova de cor em azul e preto, apro-
vadas para esta taxa, não denteada, montada sobre cartolina, com número de obra manual 
a preto “S. T. 940”, com sobrecarga a preto “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”. MB e MR.

50.00

1235 F PRV 1901 – Motivos diversos. MF125, 5E. Prova de cor em azul e preto, cor preta do centro não 
aprovada para esta taxa, não denteada, montada sobre cartolina, com número de obra manual 
a preto “S. T. 1301”, com sobrecarga a preto “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”. MB e MR.

50.00

1236 F  1921/23 – Motivos diversos. MF 106/125. Série completa, nova, papel pontinhado leve, den-
teado 13 ½ a 15 de linha, com goma e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com sobrecarga manual a violeta “ULTRAMAR”. Esta sobrecarga foi aplicada pelo Ministério 
das Colónias nos selos remetidos pela UPU, para distribuição pelas coleções das Direções de 
Correios das diversas colónias. Nesta época era habitual a sobrecarga ser “COLONIAS”, porém 
entre finais de 1922 e primeiros meses de 1923 foi utilizada a sobrecarga “ULTRAMAR”. MR.

200.00

1237 F PI 1921/23 – Motivos diversos. Postal ilustrado circulado de Ibo (20.11.26) para Bruxelas, com 
selos de 4c, preto e laranja, MF112 e 30c, preto e castanho-claro, MF120. Porte de 34c para 
pagar: 32c pelo primeiro porte de impressos remetidos para o estrangeiro com o peso até 
50g + 2c de excesso de porte. Tabela de portes constante do Decreto 11096 de 22.09.25, a 
vigorar a partir de 01.10.25. B e MR.

50.00

1238 F  1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. Selos de Moçambique, com a 
sobrecarga “NYASSA” a vermelho. MF IP1, 15c (Efígie), castanho, papel levemente pontinha-
do, denteado 12 ¾ de linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e COM SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Não catalogada.

30.00

     Tete

1239 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de Timor. MF19a, 1c s/ 2 avos, violeta. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM SOBRECARGA INVER-
TIDA. Valor de catálogo € 100.00.

35.00

1240 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de Timor. Lote com 6 selos de ¼ c s/ 1/1 avo, ½ c 
s/ 1 avo, 2 ½ c s/ 4 avos, 5c s/ 8 avos, 7 ½ c s/ 12 avos e 10c s/ 16 avos, MF 17/18, 20/23, 
novos, sem goma, papel porcelana, denteado 15x14, sem defeitos nem reparações, com a 
sobrecarga “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos 
selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

75.00

1241 F  1914 – Ceres. MF29, 2c, carmim, papel porcelana médio, denteado 15x14. Quadra com selos 
novos, bordo de folha, com goma original sem charneira, sem reparações, com ligeiro defeito 
na goma de um selo, com boa cor, 3 selos com estrelas I/I e um selo com estrelas II/I. Valor 
de catálogo € 75.00.

25.00

1242 F  1914 – Ceres. MF39, 50c, laranja s/ salmão, papel porcelana colorido, denteado 15x14, es-
trelas I/I. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, COM DUPLO DENTEADO no bordo lateral esquerdo.

20.00

1243 F  1914 – Ceres. Lote com 10 selos de ½ c, 5c, 8c, 10c, 15c, 20c, 30c, 40c, 50c e 1E, MF25, 31 
e 33/40, novos, sem goma, papel porcelana, denteado 15x14, sem defeitos nem reparações, 
com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia 
nos selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

150.00
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1244 F () 1914 – Ceres. MF 28/40. Série incompleta (faltam os 3 primeiros valores), nova, papel porce-
lana, denteado 15x14, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com sobrecarga “SPECIMEN”, horizontal a violeta. 

75.00

     Zambézia

1245 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/13. Série completa em papel liso e porcelana, dentea-
do 11 ¾ e 12 ¾, nova, com goma original e charneira (selo de 25 reis sem goma), sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Selos de 75 e 300 reis em denteado 11 ¾. Valor de catálogo € 328.80.

75.00

1246 F IC 1885 – D. Luís I. OM2, 20 reis, rosa sobre cartolina camurça, circulado do Chinde (17.01.97) para 
Bona / Alemanha, com trânsito por Lourenço Marques (29.01.97), com selo adicional da emissão 
D. Carlos I, tipo Diogo Neto de 10 reis, violeta-vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF3.

48.00

1247 F 8 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Lote com 3 selos de 5, 15 e 25 reis, MF15, 17 e 19, 
novos, sem goma, sem reparações, com alguns defeitos no denteado, com a sobrecarga a 
preto “COLUMNA / CORREIO / 1902 / BARUÉ”. Exemplares muito raros. B.

90.00

1248 F * 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF20, 50 reis, azul, papel liso a levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Exemplar em sobrescrito circulado de Tete (05.07.02) para Londres (18.08.02) 
com trânsito por Chinde (10.07.02) e Beira (13.07.02), Franquiado com o porte de 50 reis, foi 
porteado por insuficiência de porte, porque de acordo com a tabela de portes do Decreto  de 
21.12.1901, publicado no B. O. M. em 26.01.1902, o porte para cartas com o peso até 20g, reme-
tidas para o estrageiro seria de 65 reis. Em Londres pagou 6d,  equivalente a 30 reis (dobro do 
porte em falta). Trajeto de Tete â Beira com trânsito pelo Chinde, por via fluvial. B e R.

150.00
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1249 F  1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 29/41. Série completa, novo, papel 
porcelana ou liso, denteado 11 ¾ e 12 ¾, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. MB. Valor de catálogo € 205.00.

50.00

1250 F  1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Lote com 5 selos das taxas de 65 s/ 20 
reis (11 ¾), 65 s/ 300 reis (12 ¾), 115 s/ 5 reis (11 ¾), 114 s/25 reis (12 ¾)  e 115 s/ 80 reis (12 
¾), MF 31/35, em papel porcelana, novos, sem goma, com ligeiros defeitos e com a sobre-
carga “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos 
remetidos pela União Postal Universal. MR.

75.00

1251 F  1903 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa. MF36, 130 s/ 2 ½ reis, castanho, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com 
leve óxido e boa cor, com DUPLA SOBRECARGA, UMA DELAS INVERTIDA. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogada.

75.00

1252 F  1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF54c, 50 s/ 65 reis, azul-escuro, papel levemen-
te pontinhado, denteado 11 ¾, SOBRETAXA TIPO II. Exemplar novo, assinado no verso, com goma 
original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1253 F  1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF54c, 50 s/ 65 reis, azul-escuro, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾, SOBRETAXA TIPO II. Exemplar novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, com sobrecarga “SPECIMEN” a preto e oblíqua 
no canto esquerdo do selo. Selo original distribuído com as reimpressões de 1905. B e MR.

90.00

1254 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF55, 56, 
58 e 59, 2 ½, 5, 10 e 20 reis. Lote com 4 exemplares novos, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, COM A SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

30.00

1255 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1903 sobretaxados, com sobrecarga “REPU-
BLICA” da Casa da Moeda. MF70, 115 s/ 5 reis, amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Par horizontal, sem goma, sem defeitos nem reparações, com a SOBRECAREGA QUASE 
OMISSA. Não catalogado.

20.00

1256 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903 (PROVISORIO), com sobrecarga “REPU-
BLICA, tipografada localmente. MF79, 50 reis, azul-escuro, papel liso a pontinhado leve, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com leve óxido, com boa cor, 
COM A SOBRECARGA PRIMITIVA MUITO DESLOCADA.

25.00

     S. Tomé e Príncipe

1257 F PRV 1870/77 – Coroa. MF1, 5 reis. Tira horizontal com 4 provas de cor em verde-escuro, não 
denteadas, em papel porcelana, sem goma. Exemplar sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. MB e MR.

125.00

1258 F PRV 1870/77 – Coroa. MF1, 5 reis. Tira horizontal com 4 provas de cor em azul-escuro, não denteadas, 
em papel porcelana, sem goma. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

125.00

1259 F PRV 1870/77 – Coroa. MF1, 5 reis. Tira horizontal com 4 provas de cor em carmim, canto inferior 
esquerdo de folha, não denteadas, em papel porcelana, sem goma. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. MB e MR.

125.00

1260 F PRV 1870/77 – Coroa. MF9, 300 reis. Tira vertical com 3 provas de cor, em castanho s/ verde, 
em papel porcelana colorido, não denteadas, sem goma. Exemplar sem reparações, com 
aflorações de óxido no verso, com boa cor. Há quem defenda que estes exemplares terão 
sido impressos pela Casa da Moeda durante a Exposição Industrial Portuguesa inaugurada 
na Avenida da Liberdade, em Lisboa a 07.06.1888. MR em múltiplos.

60.00

1261 F PRV 1881/85 – Coroa. Nova cores. MF13, 40 reis, amarelo. Bloco com 8 provas de cor, bordo 
superior de folha, não denteadas, em papel liso, não gomado. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, com muito coa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

125.00

1262 F  1870 – Coroa. MF1, 5 reis, vermelho, papel cartolina, denteado 13 ¼. Exemplar, com goma 
original, bordo de folha, sem defeitos nem reparações, tido como FALSO, de origem desco-
nhecida, tipo V do livro  “Forgeries of Portugal and Colonies” de D.J. Davies edição de 2002.

25.00

1263 F  1870/77 – Coroa. MF4, 25 reis, carmim-rosa, papel liso médio, denteado 13 ½. Lote compos-
to por 2 exemplares novos, com goma original sem charneira (um exemplar) e com charneira 
(outro exemplar), sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “FENDAS DE CLICHÉ” 
idênticas na parte inferior esquerda. B e R.

25.00



133

1264 F 8 1870/77 – Coroa. MF5b, 40 reis azul, papel espesso, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e obliterado com carimbo linear batido a preto “PRIN-
CIPE”. Papel espesso não catalogado.

30.00

1265 F « 1870 – Coroa. MF 1d/7d. Série completa em PAPEL ESPESSO, denteado 12 ¾, taxas de 5, 
10, 20, 25, 50 e 100 reis, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor. 
B e MR. Valor de catálogo € 335.00.

100.00

1266 F 8 1870/77 – Coroa. MF 1/4, 6/7. Série completa de selos FALSOS SPIROS, com obliteração também 
falsa. Exemplares com os defeitos normais desta emissão e com leve ponto de óxido no selo de 50 reis.

30.00

1267 F R Reimpressões de 1885 * 1870/77 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor. Valor de catálogo € 270.00.

65.00

1268 F R Reimpressões de 1905 * 1870/77 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1905, 
com goma original e charneira, com exceção reimpressão de 25 reis sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com muito boa cor. Valor de catálogo € 315.00.

75.00

1269 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Serie completa em tiras 
de 3 reimpressões de 1885, em canto de folha, sem goma como emitidos, sem reparações, 
com algum leve óxido em três tiras, com boa cor e com sobrecarga “PROVA” pequena, hori-
zontal a preto. Valor de catálogo € 600.00.

125.00
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1270 F 8 1887 – D. Luís I, fita direita. MF21b, 100 reis, castanho-amarelo, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Fragmento com selo BIPARTIDO em diagonal, usado com selo de recurso de 50 reis na Ilha do 
Príncipe em (?4 AGO. 88). Carimbo do PRINCÍPE batido a azul. B e R. Valor de catálogo € 40.00.

25.00

1271 F  1887 – D. Luís I, fita direita. MF17b, 20 reis, rosa, papel porcelana denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e excelente 
qualidade. Valor de catálogo € 220.00.

55.00

1272 F  1887 – D. Luís I, fita direita. MF15/23. Série completa em denteado 13 ½, papel porcelana, 
com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e excelente qua-
lidade. Valor de catálogo € 210.00.

55.00

1273 F  1887 – D. Luís I, fita direita. MF15/23. Série completa em papel porcelana, com os selos MF 
32/36 em denteado 12 ¾, e os restantes em denteado 13 ½. Exemplares novos, com goma 
original e charneira, sem reparações, com selo de 5 reis com pequeno defeito, e alguns dentes 
curtos em dois selos, com boa cor e relevo, com a sobrecarga “TRAÇO” grosso com 10x1,25 
mm. Sobrecarga raríssima colocada em selos pela Casa da Moeda durante a Exposição In-
dustrial 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 acessó-
rios, 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.

400.00

1274 F  1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF24, 5 s/ 10 reis verde, papel porcelana, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, reparações e com um pequeno 
adelgaçamento, com boa cor e relevo, COM A SOBRETAXA INVERTIDA, tido como feito 
clandestinamente. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

1275 F 8 1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF24, 5 s/ 10 reis verde, papel porcelana, den-
teado 13 ½. Exemplar usado, com anotações a lápis no verso, sem reparações, com pequeno 
defeito na porcelana, normal nestes selos, com boa cor e relevo, COM DUPLA SOBRETAXA, 
tido como clandestinamente feito. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

1276 F 8 1889/91 – D. Luís I. Fita direita. MF25, 20 reis, rosa, papel porcelana, denteado 13 ½. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com variedade “CINOC” em vez de 
“CINCO”, tido como feito clandestinamente.

50.00

1277 F / 1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF 24, 5 s/ 10 reis verde + MF25, 5 s/ 20 
reis, rosa (desbotado). Lote com dois selos novos, em papel porcelana, denteado 12 ¾, o 
primeiro com goma original e charneira e o segundo sem goma como emitido, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 200.00

50.00

1278 F  1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF26, 50 s/ 40 reis castanho-vermelho, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, reparações, com ligeiro 
defeito no limite superior do quadro de impressão, com boa cor e relevo, COM TRIPLA SO-
BRETAXA, tido como feito clandestinamente. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

150.00

1279 F 8 1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF26, 50 s/ 40 reis castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com pequena parte do 
relevo da efígie aberto, com boa cor e relevo, com SOBRETAXA INVERTIDA, tido como feito 
clandestinamente. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

150.00

1280 F 8 1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF26, 50 s/ 40 reis castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, com SOBRETAXA INVERTIDA, tido como feito clandesti-
namente. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

150.00

1281 F  1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa, MF27, 2 ½ s/ 5 reis, preto, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa (1) a verde. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1282 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa, MF27, 2 ½ s/ 5 reis, preto, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa (1) a verde. Exemplar usado,, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, tido como feito clandestinamente.

50.00

1283 F  1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa, MF27, 2 ½ s/ 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 13 
½, sobretaxa (2). Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, com vestígios de óxido no 
verso, com boa cor e relevo, com DUPLA SOBRETAXA, UMA A PRETO E OUTRA A VERDE. Exem-
plar muito raro, tido como feito clandestinamente. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

100.00
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1284 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa, MF28, 2 ½ s/ 10 reis, verde, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa (1) a preto. Exemplar usado,, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 110.00.

25.00

1285 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa, MF28, 2 ½ s/ 10 reis, verde, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa (2). Exemplar usado, sem defeitos assinaláveis, nem reparações, 
com boa cor e relevo, com DUPLA SOBRETAXA, UMA A PRETO E OUTRA A VERDE, tido 
como feito clandestinamente. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

1286 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa, MF28c, 2 ½ s/ 10 reis, verde, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa (2) a verde. Exemplar usado,, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 175.00.

45.00

1287 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa, MF29a, 2 ½ s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa (1) a verde. Exemplar usado,, sem reparações, com ligeiros defei-
tos na porcelana, normais nestes selos, com boa cor e relevo, com DUPLA SOBRETAXA, tido 
como feito clandestinamente. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00

1288 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa, MF29, 2 ½ s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa (1) a preto. Exemplar usado,, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, com SOBRETAXA INVERTIDA, tido como feito clandestinamente.

60.00

1289 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa, MF29a, 2 ½ s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa (1) a verde. Exemplar usado,, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 175.00

45.00

1290 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa, MF29b, 2 ½ s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa (2) a preto. Exemplar usado,, sem defeitos nem reparações, com 
pequenos defeitos no papel porcelana, normais nestes selos, com boa cor e relevo. Certifica-
do de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogado. Valor de catálogo € 220.00

80.00

1291 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa, MF29c, 2 ½ s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa (2) a verde. Exemplar usado,, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 220.00

55.00

1292 F  1892 — D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. Selo autêntico de 2 ½ s/ 25 reis violeta, papel 
porcelana, denteado 13 ½, sobretaxa tipo (1) a verde. Exemplar novo, assinado no verso, 
com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações e com boa cor e relevo, tidos 
como não tendo curso oficial nas duas sobretaxas, a verde ou a preto.

35.00

1293 F 8 1892 — D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. Selo autêntico de 2 ½ s/ 25 reis violeta, papel porce-
lana, denteado 13 ½, sobretaxa tipo (2) a verde. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações e 
com boa cor e relevo, tidos como não tendo curso oficial nas duas sobretaxas, a verde ou a preto.

30.00

1294 F PRV 1893 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Lote com 4 provas de cor em papel colorido da taxa de 15 reis em  
preto s/ rosa, preto s/ amarelo, verde s/ verde-claro e castanho s/ amarelo, uma prova em papel liso 
e 3 provas em papel avergoado. Exemplares sem reparações, com ligeiros defeitos em duas provas.

30.00
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1295 F  1899 – Selos fixos de recurso. Série completa se selos fixos de recurso nas taxas de 10, 15, 
20, 25 e 50 reis, autorizados pelo anúncio de 17 de Junho de 1899, publicado no Boletim 
Oficial de S. Tomé e Príncipe, para serem utilizados na estação postal de S. Tomé, novos, 
batidos sobre fragmentos, com o VALOR INVERTIDO no carimbo da taxa de 25 reis. Estes 
selos de recurso foram utlizados durante cerca de 22 dias a partir do dia 17 de Junho. B e MR.

200.00

1296 F  1899 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF58, 2 ½ reis, castanho, 
papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com um pequeno adelga-
çamento, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

1297 F 8 1899 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF58a, 2 ½ reis, casta-
nho, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar usado, com restos de goma, sem reparações, com 
um dente curto, com boa cor, com SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

1298 F 8 1899 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF58a, 2 ½ reis, cas-
tanho, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar usado, com um dente curto reparado, com boa 
cor, com SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 250.00.

60.00

1299 F  1902 – Coroa, com sobretaxa da Casa da Moeda. MF60, 400 s/ 10 reis, amarelo, papel liso, 
denteado 11 ¾. Quadra, bordo de folha, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 560.00.

120.00

1300 F  1902 – Coroa, com sobretaxa. MF 59/60. Série completa, nova, em papel liso, denteado 11 
¾, sem goma, com leve óxido no selo de 115 s/ 50 reis, sem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 171.00.

40.00

1301 F  1902 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF69, 400 s/ 50 reis, azul, papel porcelana, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, com pequena reparação num 
canto e pontos de óxido, com boa cor e relevo, um dos selos mais raros de S. Tomé e Prínci-
pe. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

1302 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 70/83. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor, com sobrecarga 
“SPECIMEN” horizontal e a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. 
Lote com excelente qualidade.

250.00

1303 F FRG 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. MF121, 
2 ½ reis, cinzento. Par horizontal, usado em pequeno fragmento de carta, obliterado com carimbo 
de S. Tomé (28.07.13), com ligeiro óxido, com boa cor e com DUPLA/TRIPLA SOBRECARGA. 

25.00

1304 F  1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA”, 
tipografada localmente. MF 129/130. Série completa, nova, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplares sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 219.00.

50.00

1305 F  1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA”, 
tipografada localmente. MF 129, 115 s/ 10 reis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com ligeiros no papel 
porcelana, normais nestes selos, com boa cor e relevo e, com SOBRECARGA INVERTIDA. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogado

40.00

1306 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903 com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF140, 25 reis, carmim, papel liso a leve pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e DUPLA SOBRECARGA. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogado.

35.00

1307 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903 com sobrecarga REPUBLICA tipografada 
localmente. MF140, 25 reis, carmim, papel liso a leve pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar 
usado, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com DUPLA SOBRE-
CARGA. Não catalogado.

30.00

1308 F / 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903 com sobrecarga REPUBLICA tipografada local-
mente. MF 139/144. Série completa, nova, com goma original e charneira os selos de 25 e 75 reis, 
sem goma os restantes, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 207.00,

50.00

1309 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903 com sobrecarga REPUBLICA zincogravada 
localmente. MF146, 2 ½ reis, cinzento, papel liso a leve pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizon-
tal, bordo superior de folha, novo, sem goma como emitidos na grande parte, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com SOBRECARGA INVERTIDA E DESLOCADA. Não catalogado.

50.00
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1310 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903 com sobrecarga REPUBLICA zincogravada 
localmente. MF148, 20 reis, violeta-cinzento, papel liso a levemente pontinhado, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, sem goma, como emitidos grande parte, sem reparações, com leve 
óxido no verso, com boa cor e SOBRECARGA INVERTIDA E DESLOCADA. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogado.

75.00

1311 F / 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903 com sobrecarga REPUBLICA zincogravada 
localmente. MF146/152. Série completa, nova, com goma original e charneira em dois selos 
e sem goma nos restantes, como em geral emitidos, sem reparações, com leves pontos de 
óxido nos selos de 2 ½ e 700 reis. Valor de catálogo € 350.00.

70.00

1312 F  1913 – Coroa. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA zincogravada 
localmente. MF153, 115 s/ 50 reis, verde, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, como emitido, com ligeira reparação junto ao primeiro “R” de “CORREIO”, com boa 
cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 460.00.

100.00

1313 F  1913 – Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA zin-
cogravada localmente. MF155, 115 s/ 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, sem goma, como em grande parte emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 410.00.

110.00

1314 F  1913 – Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA zinco-
gravada localmente. MF156, 130 s/ 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações significativos, com boa 
cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 410.00.

110.00

1315 F  1913 – Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLICA zinco-
gravada localmente. MF157a, 400 s/ 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, sem goma, como em grande parte emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 340.00.

85.00

1316 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga REPUBLI-
CA zincogravada localmente. MF162a, 130 s/ 100 reis, castanho s/ amarelo, tipo II, papel por-
celana, denteado 11 ¾, tipo II. Exemplar novo, com anotações a lápis no verso, sem goma, 
como em grande parte emitidos, sem reparações com pequenos pontos de óxido, com boa 
cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 800.00.

200.00

1317 F /() 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903 (PROVISORIO), com sobrecarga REPUBLI-
CA, zincogravada localmente. MF 166/167. Série completa, com selos de 15 reis, castanho e 
50 reis azul (parcialmente redenteado), novos, sem goma e com goma não original respetiva-
mente, com pontos de óxido, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogadas.

50.00
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1318 F / 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga “REPUBLLICA” zincogra-
vada localmente. MF 168/173. Série completa, nova, mista com selos sem goma e com goma 
e charneira, dois selos com leve óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 179.00.
.

40.00

1319 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de África. MF177, 1c s/ 10 reis, violeta. Exemplar 
novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e SOBRE-
CARGA MUITO DESLOCADA E PARCIAL. Não catalogada.

30.00

1320 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de África. MF180a, 7 ½ c s/ 75 reis, castanho. Exem-
plar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e DUPLA SOBRECARGA. 
Valor de catálogo € 60.00.

30.00

1321 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de Timor. MF193a, 1c s/ 2 avos, violeta. Exemplar 
novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e DUPLA 
SOBRECARGA. Não catalogada.

30.00

1322 F * 1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa tipo-
grafadas localmente. MF227, 2 ½ c s/ 15 reis, castanho, papel liso a levemente pontinhado, den-
teado 11 ¾. Tira vertical com 3 selos em sobrescrito circulado registado em S. Tomé (21.04.19), no 
total de 7 ½ c para pagar: 2 ½ c pelo primeiro porte para cartas circuladas na Província com peso 
até 20g + 5c pelo prémio de registo. Primeiro selo da tira com SOBRETAXA OMISSA.

100.00

1323 F  1919 – Ceres, com sobretaxa. MF234, $04 s/ 2 ½ c, violeta, papel porcelana, denteado 
15x14. Quadra, bordo de folha, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com variedade “$$04” no 3.º selo. Não catalogado.

25.00

1324 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com nova sobretaxa, tipografada localmente. 
MF262, 10c s/ 115 reis s/ 200 reis, azul s/ azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, 
sem goma, como emitidos, com pequeno adelgaçamento e leves afloramentos de óxido, boa cor, 
com DUPLA SOBRETAXA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogado.

40.00

1325 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com nova sobretaxa, tipografada local-
mente. MF263, 10c s/ 130 reis s/ 75 reis, carmim, papel pontinhado vertical, denteado 11 ¾. 
Quadra, bordo de folha, nova, sem goma, como emitidos, sem defeitos nem reparações, boa 
cor, com SOBRETAXA DESLOCADA, OBLÍQUA. Não catalogado.

40.00

1326 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com nova sobretaxa, tipografada local-
mente. MF264b, 10c s/ 130 reis s/ 100 reis, castanho s/ amarelo, papel porcelana, denteado 
11 ¾, tipo II. Exemplar novo, sem goma, como emitidos, manchado no verso, normal neste 
selo, boa cor, com SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00

30.00

1327 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com nova sobretaxa, tipografada local-
mente. MF264c, 10c s/ 130 reis s/ 100 reis, castanho s/ amarelo, papel porcelana, denteado 
11 ¾, tipo II. Exemplar novo, sem goma, como emitidos, manchado no verso, normal neste 
selo, boa cor, com DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 100.00

30.00

1328 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com nova sobretaxa, tipografada localmente. 
MF265, 10c s/ 130 reis s/ 300 reis, azul s/ laranja, papel porcelana, denteado 11 ¾, tipo I. Par 
horizontal novo, sem goma, como emitidos, com pequeno corte no 2.º selo, boa cor, com SOBRE-
TAXA DESLOCADA, parte no bordo inferior e a restante parte no bordo superior. Não catalogado.

45.00

1329 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com nova sobretaxa tipo-
grafada localmente. MF 260/265. Série completa, nova, sem goma, desbotados e manchados 
como emitidos, sem defeitos e reparações, com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, aplicado 
pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal. 
O selo MF260A como variedade do selo MF260, não fornecido à UPU para distribuição pelos 
diversos países aderentes. MR.

125.00

1330 F  1926 – Ceres. Novas cores e valores. MF268/276. Série completa, com goma original e char-
neira, com muito leves pontos de óxido em dois selos, sem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 250.00.

50.00

1331 F  1931 – Ceres. Selos de 1922, com sobretaxa da Casa da Moeda. MF 277/78. Série completa, 
nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, aplica-
do pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal.

35.00
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1332 F Q 1950 (29.09) – Primeiro voo D. Tomé / Fernando Pó. Sobrescrito circulado por via aérea, no 
primeiro voo de S. Tomé (29.09.50) para Fernando Pó (29.09.50) com dois selos de 2$00 da 
emissão Frutos de S. Tomé, MF343, para pagar o porte simples de cartas circuladas nesse 
voo, com peso até 20g. Carimbo comemorativo do voo batido a violeta. Exemplar raro, sem 
defeitos nem reparações.

70.00

1333 F  1919 – Ceres, com sobretaxa. MF232, 2c s/ ¼ c, sépia, papel porcelana, denteado 15x14. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com leve óxido no verso e 
um canto curto, com boa cor, COM DUPLA SOBRETAXA. Não catalogada.

30.00

1334 F * 1948/52 – Frutos de S. Tomé e Príncipe + Navegadores. Sobrescrito circulado registado, por 
via aérea, de S. Tomé (15.05.53) para Lisboa (19.05.53) com selos de 20$00, MF346, $50 e 
2x1$00, MF355/56. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

38.00

1335 F  1962 – Modalidades desportivas. MF370a, $50, policromo. Exemplar novo, com goma origi-
nal sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com OMISSÃO DA TAXA E 
DA LEGENDA CORREIOS (cor azul). Valor de catálogo € 50.00.

25.00

1336 F  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho, papel liso, den-
teado 13 ½. Par horizontal, novo, assinado no verso, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 450.00.

110.00

1337 F PI 1912/19 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda + Imposto Postal * 
Selos fiscais, com sobrecarga “TAXA DE GUERRA”, a preto, emissão comum às colónias de 
África. Postal ilustrado circulado de S. Tomé (10.06.19) para Lisboa (01.07.19), com selo de 
10 reis, verde, MF113, para pagar o porte de bilhetes-postais simples + selo de $01, verde, 
papel liso, denteado 15x14. MF IP1, para pagar o imposto postal devido em 1919. Exemplar 
sem defeitos nem reparações. B e MR.

75.00

1338 F  1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP 1/3. Série completa, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, apli-
cado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal.

50.00
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1339 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP7 + 
IP7a, 1$00 s/ 5$00, carmim, papel pontinhado, denteado 15x14. Lote com dois selos, novo, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um deles com SO-
BRETAXA TIPO I e outro com SOBRETAXA TIPO II. Valor de catálogo € 140.00.
 

40.00

1340 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP7c, 
1$00 s/ 5$00, carmim, papel pontinhado, denteado 15x14. Exemplar novo, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com SOBRETAXA TIPO II, com “e” em 
vez de “ê”. Valor de catálogo € 105.00.
 

25.00

1341 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP10, 1$00 s/ 
10$00, carmim, papel esmalte, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma não original, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com SOBRETAXA TIPO I. Valor de catálogo € 130.00.
 

40.00

1342 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP8d + 
IP8f, 1$00 s/ 6$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½. Lote com dois selos, novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um deles com SOBRETA-
XA I e outro com SOBRETAXA II. Valor de catálogo € 120.00.
 

35.00

1343 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP12c, 
1$50 s/ 8$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma não ori-
ginal, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com SOBRETAXA TIPO II com “e” em vez 
de “ê”. Valor de catálogo € 120.00.
 

35.00

1344 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP13A, 2$50 s/ 
7$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com SOBRETAXA TIPO I. Valor de catálogo € 170.00.
 

50.00

1345 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP13Ab, 
2$50 s/ 7$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com SOBRETAXA TIPO II. Valor 
de catálogo € 170.00.
 

50.00

1346 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP15b, 2$50 
s/ 9$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, com SOBRETAXA I. Valor de catálogo € 130.00.
 

40.00

1347 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP15c, 
2$50 s/ 9$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com SOBRETAXA II, com “e” em vez 
de “ê”. Valor de catálogo € 195.00.
 

60.00

1348 F  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. NÃO EMITIDOS. MF ND1, 115 s/ 50 reis, azul claro, papel pontinhado vertical, den-
teado 13 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Excelen-
te qualidade e de extrema raridade. Em nossa opinião mal cotado. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

500.00

1349 F PRV Fiscais * Assistência. Lote com 4 provas de cor, papel liso médio, não denteadas, sem goma: 
1$00 em verde-amarelo, 2$00 em vermelho, 3$00 em castanho e 5$00  em amarelo. Cores 
aprovadas para cada uma das taxas.

20.00

     Timor

1350 F  1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga “TIMOR”. MF1, 5 reis, preto, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e pesada charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA, UMA DELAS DESLOCADA. 

25.00

1351 F  1881/85 - Coroa. Selos de Moçambique, com sobrecarga TIMOR. Selo de 10 reis verde, 
papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeito nem reparações, 
com boa cor. Exemplar tido como ensaio/não emitido e saído ilegalmente da Casa da Moeda.

30.00

1352 F  1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga TIMOR. MF5, 40 reis, amarelo, denteado 12 
¾, papel liso. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA.

25.00

1353 F 8 1886 – Coroa. MF6, 50 reis, azul, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo circular datado com coroa 
“CORREIO DE TIMOR” com a data manuscrita “1 / 7 /1885”.

30.00
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1354 F  Reimpressões de 1885. 1886 – Coroa. MF 1/10. Série completa de reimpressões, papel bran-
co espesso, denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com sobrecarga 
“PROVA” pequena, horizontal a preto. MB. Valor de catálogo € 400.00.

125.00

1355 F  1888 – D. Luís I, fita direita. MF 11/20. Série completa em papel porcelana, denteado 12 ¾, 
nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com sobre-
carga “PROVA” pequena, horizontal a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões 
de 1905. Excelente qualidade.

250.00

1356 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 25/37. Série completa em papel porcelana, den-
teado 11 ¾, nova, sem goma como emitidos, sem reparações e com alguns dentes curtos, 
com boa cor, com sobrecarga “SPECIMEN” impressa na horizontal a preto. Selos originais 
distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

250.00

1357 F  1894 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. Valores em 
moeda local. MF38, ½ avo s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 11 ¾. Tira horizontal 
com 4 selos, nova, sem goma como emitidos, sem reparações, com muito ligeiro ponto de 
adelgaçamento, com boa cor, COM SOBRECARGA DESLOCADA NO 3.º SELO. Em cada 
folha a sobrecarga e a sobretaxa eram impressas em 4 operações, uma para cada fila vertical 
de selos. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogado.

75.00

1358 F  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. Valores em moeda 
local. Lote com 3 selos: MF39a, 1 avo s/ 5 reis, preto, com “1” menor * MF39a + 1 avo s/ 5 
reis preto, preto, com “ayo” + MF41, 3 avos s/ 20 reis rosa, com “ayo”. Exemplares em papel 
porcelana, denteado 12 ¾, novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. B e R. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1359 F  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. Valores em moeda 
local. MF42, 4 avos s / 25 reis, violeta-cinzento, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM DUPLA 
SOBRETAXA E SOBRECARGA. Não catalogado.

50.00
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1360 F () 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF78a, 6 avos s/ 10 reis, verde, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem reparações, com muito leves 
pontos de óxido no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 420.00.

60.00

1361 F * 1911/23 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + 
Ceres. Sobrescrito circulado de Dily (21.03.34) para Newark / USA, com selos de 13 avos, 
MF120 e selo de 7 avos, papel pontinhado, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV, MF193. MB.

50.00

1362 F  1913 – D. Carlos, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLI-
CA, tipografada localmente. MF137, 5 avos s/ 50 reis, azul-claro, papel porcelana, denteado 
11 ¾, sobrecarga tipo I. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

25.00

1363 F  1913 – D. Carlos, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPU-
BLICA, tipografada localmente. MF143, 22 avos s/ 200 reis, azul s/ azul, papel porcelana, 
denteado 11 ¾, sobrecarga tipo I. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem repara-
ções, com ligeiro defeito na porcelana, normal nestes selos, com boa cor e SOBRECARGA 
HORIZONTAL, em vez de na DIAGONAL, e DESLOCADA. Não catalogado.

25.00

1364 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga REPUBLI-
CA, tipografada localmente, tipo II. MF148c, 15 avos s/ 300 reis, azul s/ laranja, papel porcela-
na, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, com variedade “REPBLICAU”. Valor de catálogo € 55.00.

25.00

1365 F PRV 1914 – Ceres. Lote com 12 tiras horizontais com três provas em cada tira, não denteadas dos 
valores de ½ avo, 1 avo, 2 avos, 3 avos, 6 avos, 10 avos, 16 avos, 20 avos, 40 avos, 58 avos, 
76 avos e 3 patacas, MF 162/165, 167/168, 170/174 e 176, nas cores aprovadas, em papel 
liso nos 9 primeiros valores e em porcelana colorido, os três últimos valores, impressas com 
largas margens, não denteadas, tidas como clandestinas. MB e MR.

250.00

1366 F  1914 – Ceres. MF164, 2 avos, verde-escuro, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Quadra 
nova, bordo de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, com estrelas II/I no 1.º selo e I/II no 2.º selo. MB e MR. Valor de catálogo € 110.00.

30.00

1367 F  1920 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente a 
preto. MF191a, ½ avo s/ 5 avos s/ 50 reis, azul-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Qua-
dra, nova, sem goma, como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e variedade 
nas barras. B e R. Valor de catálogo € 260.00.

50.00

1368 F  1920 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente 
a preto. MF191a, ½ avo s/ 5 avos s/ 50 reis, azul-claro, papel pontinhado vertical, denteado 
13 ½. Quadra, nova, sem goma, como emitido, sem defeitos nem reparações, com denteado 
farpeado, normal nestes selos, com boa cor. B e R. Valor de catálogo € 410.00.

100.00

1369 F * 1947 - Império Colonial Português + Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”. 
Sobrescrito circulado registado, por via aérea, de Dili (02.12.48) para Lisboa (13.12.48) com selos 
de 1P, lilás-vermelho, MF240 e 8 avos, lilás, MF255. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

68.00

1370 F * 1960 – Carta Geográfica de Timor, com sobretaxa. Sobrescrito circulado de Dili (26.04.60) 
para Los Angeles / EUA, com selos $20 s/ 8 avos, $50 s/ 32 avos (par), 2$00 s/ 40 avos e 
5$00 s/ 1P, MF307, 309, 311 e 312. Exemplar sem defeitos nem reparações.

18.00

1371 F  1947 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇAO”, tipografada 
localmente. MF CA18, 5 avos, azul, papel liso, denteado 13 ½. Tira horizontal com 5 selos novos, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 275.00.

65.00

1372 F  1919 – Imposto Postal. Ceres, com sobretaxa “2 AVOS / TAXA / DE / GUERRA”, tipografada 
localmente. MF IP1a, 2 avos s/ ½ avo, sépia, papel porcelana, denteado 15x14, estrelas I/I. 
Exemplar, novo, sem goma como emitidos na sua maioria, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 160.00.

50.00

1373 F  1919 – Imposto Postal. Ceres, com sobretaxa “2 AVOS / TAXA / DE / GUERRA / P. P. N.º 233 
/ 1919”, tipografada localmente. 2 avos s/ ½ avo, sépia, papel porcelana, denteado 15x14, 
estrelas I/I. Par horizontal, novo, sem goma como emitidos na sua maioria, sem reparações e 
com leve óxido no verso, com boa cor, com a SOBRETAXA DESLOCADA, tida como de uso 
fiscal, mas que poderia ter curso postal.

50.00

1374 F  1934/35 – Imposto Postal. “INSTRUÇÂO”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobreta-
xa, tipografada localmente, sobre fiscal do “Imposto do Selo”. MF IP7a, 5 avos, verde, papel 
liso, denteado 12. Par horizontal, novo, goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, com “5” em vez de “ç”, nos dois selos. B e R. Valor de catálogo € 70.00

20.00
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1375 F  1934/35 – Imposto Postal. “INSTRUÇÂO”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobre-
taxa, tipografada localmente, sobre fiscal da “Contribuição Industrial”. MF IP8b, 7 avos s/ 
½ avo, rosa, papel liso, denteado 12. Par horizontal, novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com SOBRECARGA COM VALOR INVERTIDO. B e R. Valor de 
catálogo € 110.00

30.00

1376 F / 1936/37 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga, tipografada 
localmente,. MF IP10, 10 avos, verde, papel liso a levemente pontinhado, denteado 12. Bloco 
com 12 selos (3x4), novos, com goma original sem charneira (um selo com charneira), sem 
reparações, com alguns defeitos na goma, com boa cor, sem “ponto” em “D” no 8.º selo, com “n” 
de “Assistência” partido no selo 8.º selo e com “i” de “Assistência” quase omisso no 11.º selo.

50.00

1377 F  1936/37 – Imposto Postal. Assistência. Selos da Contribuição Industrial do Ultramar, com sobre-
carga. PB4, 10 avos s/ 80 reis, preto s/ amarelo. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Embora não catalogado como de utilização postal, todos os selos desta 
emissão, no total de 13 tipos diferentes da taxa de 10 avos poderiam ter utilização postal. MB e MR.

50.00

1378 F  1948 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Tipografados localmente. MF12 20 avos, verde-ama-
relo, papel liso, fino, denteado 11 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor, COM IMPRESSÃO INVERTIDA NO VERSO DE OUTRO 
EXEMPLAR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e MR.

100.00

1379 F  1947 — NÃO EMITIDOS. Império Colonial Português, com sobrecarga LIBERTAÇÃO. NÃO 
EMITIDOS. MF NE1/6. Série completa de selos tidos como não emitidos. Exemplares muito 
raros, novos com goma original sem charneira, com boa cor, sem defeitos nem reparações. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

2.500.00
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     Ultramar

1380 F PRV Ultramar. 1893/94 – D. Carlos I, tipo JORNAES. Bloco com 10 provas de cor em castanho (cor 
aprovada) sobre papel liso, não denteadas, uma por cada uma das colónias e distritos postais 
que tiveram selos emitidos desta emissão. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

1381 F PRV/PAG Ultramar. 1972 – Cinquentenário da 1.ª Viagem Aérea Lisboa – Rio de Janeiro. Ofício do 
Ministério do Ultramar anunciando a emissão com as respetivas tiragens para cada uma das 
colónias, assim como as informações técnicas. Acompanhava folha com prova fotográfica a 
sépia com todos os selos da emissão comum. MB e MR.

50.00

1382 F BLC 1951 – Encerramento do Ano Santo. MF BLC2. Exemplar novo, com goma original sem char-
neira, não denteado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1383 F PRV Ultramar. 1914 – Ceres. Quadra com provas de cor em verde-amarelo, em papel liso, não 
denteadas, sem goma e sem impressão do valor e legenda. Exemplar sem defeitos nem 
reparações. B e R.

30.00

1384 F  Ultramar. Colónias de África. 1919 – Selos fiscais das Colónias, com sobrecarga “TAXA DE 
GUERRA”. MF IP1, $01, verde, papel pontinhado, denteado 15x14. Par vertical, novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um dos selos com VALOR OMISSO, e ou-
tro COM IMPRESSÃO DO VALOR MUITO DESLOCADO, mo bordo superior de selos. B e R.

25.00

1385 F PRV Ultramar. Colónias de África. 1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Lote com duas provas de cor, em 
verde-amarelo e carmim, ambas sobre papel levemente pontinhado, denteadas, sem impressão 
do valor e da legenda. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

20.00

1386 F PRV Ultramar. Colónias de África. 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Bloco com 6 provas de cor (2x3), 
em carmim, em papel liso amarelado, com goma original, não denteadas, sem impressão do valor 
e legenda. Cor aprovada para o selo de 25 reis. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

40.00

1387 F  Ultramar. Colónias de África. Fiscais. 1876 – Armas do Reino. Não denteados. Imposto do 
Selo. Lote com 8 estampilhas de 20, 30, 50, 60, 100, 200, 400 e 800 reis, tidos como emitidos 
e 5 estampilhas de 300, 500, 600, 700 e 900 reis, tidos como não emitidos. B e R.

50.00

MARCOFILIA
     Portugal

1388 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2c, 25 reis, azul, tipo II, papel liso 
médio, com margens curtas/normais. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor,  obliterado com carimbo batido a azul “45 – VILA FRANCA DE XIRA”. Tipo 6.8.6. B.

20.00

1389 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF11, 25 reis, 
azul, linhas simples, papel liso médio, não denteados, com margens largas. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “48 – ANGRA”. MB.

25.00

1390 F * Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF54, 25 reis, cinzento-vermelho, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar em sobrescrito circulado de Albergaria para Valença, obliterado com ca-
rimbo numérico da 2.ª reforma “80 – ALBERGARIA-A-VILHA” e nominativo a preto “ALBERGARIA”.

8.00

1391 F 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF54, 25 reis, cinzento, papel liso fino, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com 
carimbo batido a preto “PAREDES” (Gordon 282 – raridades 75). 

15.00

1392 F * Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF57c, 25 reis, castanho, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar em sobrescrito circulado de Ponte da Barca para Lisboa (02.03.82), 
obliterado com carimbo batido a preto “PONTE / DA / BARCA”.

22.00

1393 F Lote Carimbos nominativos. Lote com 10 selos das diversas emissões de D. Luís I, estampa-
do e Jornaes, obliterados com carimbos batidos a preto “ANADIA”, “LAGOS”, “ALTER DO 
CHÃO”, “ALIJÓ”, “CONDEIXA”, “FERREIRA”, “PONTE DE SÔR”, “AVEIRO”, “GOLEGAN” e 
“MAÇÃO”. Acompanham desenhos dos carimbos. B.

40.00

1394 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. Lote com 3 selos: MF42i, 80 reis, laranja, papel porcelana, 
denteado 12 ¾ + MF43, 100 reis, lilás-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾ + 300 reis, 
violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Todos obliterados com carimbos batidos a violeta 
“ESTAÇÃO TELEGRAPHICA / CALHARIZ”.

30.00
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1395 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. Sobrecarga 
(c). MF88, 80 reis, amarelo, denteado 12 ¾. Exemplar usado, com defeito no denteado no canto 
superior esquerdo, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / FAFE”.

15.00

1396 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1870/77 – D. Luís I. Fita direita. MF47, 300 reis violeta, papel 
liso, médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com largo adelgaçamento no 
verso, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “ESTAÇÃO TELEGRAPHICA / 
FIGUEIRÓ / DOS / VINHOS”. B.

15.00

1397 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF66, 25 reis, 
carmim-rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / LAGOS”. B.

15.00

1398 F * Carimbos de registo. Carta remetida registada e isenta de porte de Beja (09.10.64) para 
Ervidel. Carimbo nominativo batido a preto “ERVIDEL” Gordon 154) e marca de registo “RE-
GISTADA / BEJA”, também batido a preto. MB e R.

75.00

1399 F 8 Carimbos de registo. 1882/84 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 reis, lilás-cinzento, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar com dois dentes curtos e adelgaçamento no bordo superior, 
obliterado com carimbo batido a preto “REGISTADA /  POVOA DE VARZIM”.

10.00

1400 F 8 Carimbos de dupla oval. 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF56a, 5 reis, cinzento, papel porce-
lana, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “DOIS PORTO”. Exemplar sem 
reparações, com dois dentes mais curtos.

12.00

1401 F * Carimbos de dupla oval. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF54, 25 reis, cinzento, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar em sobrescrito circulado de Alhandra (01.12.80) para Lisboa 
02.12.80), obliterado com carimbo batido a sépia “CORREIO / DE ALHANDRA”. B.

12.00
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1402 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF141, 25 
reis, carmim, obliterado com carimbo batido a preto de “CARRAPICHANA”. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, raro.

12.00

1403 F * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1902 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF141, 25 reis, 
carmim, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar em sobrescrito circulado de 
Chãs de Tavares (18.01.00) para Lisboa (14.01.00). Carimbo batido a preto “CHÃS DE TAVARES”.

25.00

1404 F FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1896 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Sobrescritos. 
OM5, 25 reis, verde. Fragmento de sobrescrito obliterado com carimbo batido a preto “EN-
CARNAÇÃO”. R.

15.00

1405 F FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF141, 25 
reis, carmim. Lote composto por fragmento e selo isolado obliterados com carimbos batidos a 
preto de “RIACHOS” e “RUA”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

15.00

1406 F FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF141, 25 
reis, carmim, obliterado com carimbo batido a preto de “SANTA MARINHA”. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, muito raro.

20.00

1407 F FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1892/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. OM13, 10 
reis lilás-castanho. Fragmento de inteiro postal obliterado com carimbo batido a preto “SAPA-
TARIA”. Não catalogado por Gordon.

25.00

1408 F * Carimbos circulares datados de Lisboa. Sobrescrito circulado isento de franquia de Lisboa 
(12.12.79), com marca de Lisboa batida a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações. 

25.00

1409 F * Carimbos circulares datados de Lisboa. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, car-
mim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Dois selos em carta circulada de Lisboa (21.11.79) para 
Lyon (26.11.79) e reexpedido para Paris, para pagar o porte simples de cartas remetidas para 
o estrangeiro com peso até 15g. Carimbo datado de Lisboa batido a vermelho.

50.00

1410 F * Carimbos circulares datados de Lisboa. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF52c, 5 reis, preto, tipo 
II, papel liso, denteado 13 ½, em impresso circulado de Lisboa (25.06.81) para o Porto (26.06.81) 
para pagar o primeiro porte de impressos circulados internamente com peso até 50g. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a marca de dia de Lisboa batida a VERMELHO.

50.00.

1411 F IMP Carimbos de expedição de Lisboa. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36r, 5 reis, preto, tipo 
VII, papel liso médio, denteado 13 ½, em impresso circulado em Lisboa (25.04.73), para pa-
gar o porte simples de impressos circulados internamente com peso até 40g. Carimbo oval 
batido a preto da “1.ª EXPEDIÇÃO. 

15.00

1412 F IMP Carimbos de expedição de Lisboa. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36, 5 reis, preto, papel liso mé-
dio, denteado 12 ¾, em impresso circulado em Lisboa (24.10.74), para pagar o porte simples de im-
pressos circulados internamente com peso até 40g. Carimbo oval batido a preto da “2.ª EXPEDIÇÃO. 

15.00

1413 F IMP Carimbos de expedição de Lisboa. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36n, 5 reis, preto, tipo 
II, papel liso médio, denteado 13 ½, em impresso circulado em Lisboa (28.04.7?), para pagar 
o porte simples de impressos circulados internamente com peso até 40g. Carimbo oval batido 
a preto da “3.ª EXPEDIÇÃO. 

15.00

1414 F IMP Carimbos de expedição de Lisboa. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36n, 5 reis, preto, tipo II, papel 
liso médio, denteado 13 ½, em impresso circulado em Lisboa (09.05.76), para pagar o porte simples de 
impressos circulados internamente com peso até 40g. Carimbo oval batido a preto da “4.ª EXPEDIÇÃO. 

15.00

1415 F IMP Carimbos de expedição de Lisboa. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36f, 5 reis, preto, tipo 
V, papel liso médio, denteado 12 ¾, em impresso circulado em Lisboa, para pagar o porte 
simples de impressos circulados internamente com peso até 40g. Carimbo oval batido a preto 
da “5.ª EXPEDIÇÃO. Selo obliterado com o carimbo da 5.ª expedição.

20.00

1416 F 8 Carimbos estrangeiros. 1870/76 – MF42, 80 reis, laranja, papel liso, médio, denteado 12 ¾. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com carimbo brasileiro numé-
rico “3.ª” distribuição, batido a preto.

10.00

     Açores

1417 F Lote Obliterações manuscritas. Açores. Lote com 4 selos, das emissões de D. Carlos I tipos Diogo 
Neto e Mouchon, dos distritos postais insulares, com obliterações manuscritas de “Achada 
5-8-96” a azul, “Achada 1-9-97” a preto “S. João” e “F(aial) da Terra 6-6-97”. Exemplares sem 
defeitos nem reparações.

40.00
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1418 F 8 Carimbos de registo. 1882/84 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES, tipo D a preto. MF44, 150 reis, amarelo, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar com 
dois dentes curtos e adelgaçamento no bordo superior, obliterado com carimbo batido a preto 
“REGISTADA /  VA. FRANCA DO CAMPO”.

10.00

     Madeira

1419 F * Carimbos circulares datados. Sobrescrito circulado, por via aérea, de Tete (22.07.42) para 
o Funchal (03.09.42) e reexpedido para o Porto Santo (05.09.42), com selos de 30c, tipo 
Lusíadas e selos de 50c (2) e 3E do Império Colonial Português. Carimbo batido a preto 
“ESTAÇÃO RADIO-TELEGRAFICA / ILHA DE PORTO SANTO”. Marca bem batida e rara.

75.00

     Angola

1420 F * Carimbos circulares datados, tipo A6, variante b. 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF80, 25 
reis, carmim em sobrescrito datado do Porto Militar do Lui circulado por Quela (21.08.13) para 
Lisboa (09.10.13) com trânsito por Malange (27.08.13) e Luanda (04.09.13). Carimbo batido 
a preto “PROVINCIA D’ANGOLA / QUELLA”. R.

30.00

1421 F 8 Carimbos nominativos ferroviários, privados de Angola. Lote com 3 selos, tipo Ceres e Império 
Colonial Português, obliterados com carimbos nominativos de estações ferroviárias do Caminho 
de Ferro de Luanda: “LOANDA” a violeta, “CAMBONDO” a violeta e “CABIRI” a azul. B e R.

40.00

1422 F 8 Carimbos nominativos ferroviários, privados de Angola. Lote com 2 selos isolados e um par, 
tipo Ceres, obliterados com carimbos nominativos de estações ferroviárias do Caminho de 
Ferro de Luanda: “LOANDA” a violeta, “LUCALLA” a violeta e “CASSOALALA” a azul. B e R.

40.00

1403

14181420

1411

1408

14221417

1416140714061405

1419V1419F14151414

14131412

1410

1409



148

1423 F 8 Carimbos nominativos ferroviários, privados de Angola. Lote com 2 selos e um fragmento com dois 
selos, tipo Ceres e Império Colonial Português, obliterados com carimbos nominativos: “CATUM-
BELLA” a violeta, estação ferroviária do Caminho de Ferro de Benguela; “N’DALATANDO” a preto 
e “GOLUNGO ALTO” a violeta, ambas estações do Caminho de Ferro de Luanda. B e R.

40.00

     Guiné

1424 F Lote Carimbos circulares datados. Guiné. Lote com 9 selos, das emissões de D. Luís I, D. Carlos 
I, tipo Diogo Neto e D. Carlos I, tipo Mouchon, com carimbos de “BISSAU” a azul, violeta e 
vermelho, “BUBA” e “GEBA” a azul, “MANSÔA”, “FARIM”, “BAFATÁ” e “CACHEU”, a preto. 
Exemplares sem defeitos nem reparações.

30.00

     Índia

1425 F 8 Carimbos circulares datados. 1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos perfurados ao meio 
com sobretaxa em cada metade, sobre selos de 1903. MF230, 1 real s/ 2 reis, laranja, sobre-
taxa A, obliterado com carimbo batido a preto “S. LOURENÇO”. B e R.

10.00

1426 F Lote Carimbos tipo “Thimble”. Índia. Lote com 16 selos das emissões de D. Luís I, D. Carlos I, 
Diogo Neto, D. Carlos I, Mouchon e Centenário da Índia, obliterados com carimbos batidos a 
preto de “ALDONA”, “BICHOLIM”, “CANACONA”, “CANSAULIM”, “CHINCHINIM”, “CUNCO-
LIM”, “COLVALLE”, “MORMUGÃO-PORTO”, “PIEDADE”, “PERNEM”, “PONDÁ”, “QUEPEM”, 
“SALIGÃO”, “SANGUEM”, “SANQUELIM” e “VERNÃ”. MB e MR.

150.00

1427 F Lote Carimbos “Thimble” de ambulâncias ferroviárias. Índia. Lote com 7 selos da emissão D. Luís I 
obliterados com carimbos tipo “Thimble” de “CANSAULIM – C-A.”, “MAJORDA – C-A.”, “COL-
LEM – CA”, “CHANDOR – C-A”, “MORMUGÃO – C-A.”, “MARGÃO – C-A.”SANVORDEM – 
C-A.”. Exemplares sem defeitos nem reparações. B e MR.

100.00

     Macau

1428 F 8 Postos particulares de correio. 1924 – Ceres. MF249a, 4 avos, amarelo, papel liso, denteado 
12x11 ½, estrelas II/II. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, obliterado com carim-
bo batido a preto “POSTO DE CORREIO N.º 1”. MR.

25.00

     Moçambique

1429 F FRG Carimbos nominativos ferroviários. Fragmento, provavelmente de carta, circulada, com selo 
de correio de 1p, carmim, denteado 12 a 13 ½, do Transval Yv75 e selo de 25 reis, violeta, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, MF18, obliterados com carimbo nominativo linear, batido a 
violeta “R. GARCIA” e provável origem ferroviária. B e MR.

100.00

1430 F 8 Obliterações manuscritas. 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF54, 5 reis, laranja. Par 
horizontal usado, sem reparações, com alguma sujidade, com obliteração manuscrita a preto 
“MATIBANE / 20-1-909” e marca de dia de Lourenço Marques (08.02.09). MR.

25.00

1431 F PI Obliterações manuscritas. 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF55, 10 reis, verde-ama-
relo, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾, com sobrecarga “REPUBLICA” de 
iniciativa particular, em postal ilustrado circulado de Nampula (12.12.1910) para Paris, com 
trânsito por Mossuril (20.12.10) e Moçambique (21.12.10) para pagar o porte simples de im-
pressos remetidos para o estrangeiro com o peso até 50g. Inicialmente marcado para portear, 
foi a marca anulada. Obliteração manuscrita a sépia “NAMPULA / 12-12-910”. Oficialmente 
a estação de Nampula abriu ao público em 25/12/10, pelo que este objeto postal será o mais 
antigo, circulado daquela estação postal em processo de instalação.

150.00

1432 F Lote Obliterações manuscritas. Moçambique. Lote com 10 selos, tipo D. Carlos I, Mouchon, com 
obliterações manuscritas “Memba 15/3/909”, “E. Postal da Jagaia 11-4-909”, “Naparare 1-4-
910”, “Ibrahimo 26-1-10”, “Namezeze – 15/4.º/911”, “M’Conta 28/1/910”, “Simuco 5-4-913”, 
“Rainho 11-03-09” e dois não identificáveis. B e MR.

150.00

1433 F 8 Carimbos circulares datados. Lote com dois selos da emissão D. Carlos I, Mouchon com 
sobrecarga “PROVISORIO”, com carimbos batidos a preto “GAZA-BARRA DO LIMPOPO” e 
“GAZA-CHIBUTO”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

12.00

1434 F Lote Carimbos circulares datados. Zambézia. Lote com 7 selos tipo D. Carlos I Mouchon e de im-
posto postal, obliterados com carimbos de “MOCUBELLA”, “NHAMACURRA”, “MOLOCUÉ”, 
“MAGANJA DA COSTA” e CHILOMO batidos a preto, “PINDA” e “MUTARARA”, a azul. 

35.00
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1435 F 8 Carimbos hexagonais. 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA” da 
Casa da Moeda. MF108, 25 reis, carmim, obliterado com carimbo batido a preto “GUIJA”. 
Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

20.00

1436 F FRG Carimbos circulares datados de borracha. Tipo VI – Provisórios. Fragmento de impresso de 
telegrama, modelo 56, obliterado com carimbo batido a violeta “E. C. TELECOMUNICAÇÕES 
/ 25 JAN 1958 / BEIRA”. Tipo não catalogado por Altino Pinto. B e MR.

30.00

1437 F * Carimbos circulados datados de borracha: Sobrescrito circulado de Furvela (21.12.72) para Inha-
minga (15.01.73), com trânsito por Morrumbene (10.01.73) e pela Beira (13.01.73), com selo de 
$80, MF516 e selo do imposto postal MF IP68, obliterado com carimbo batido a violeta “C.T.T. / MO-
ÇAMBIQUE / 21 DEZ 1972 / FURVELA” e carimbo circular metálico de MORRUMBENE. MB e MR.

30.00

1438 F * Carimbos circulados datados de borracha: Sobrescrito circulado de Incomanine (09.06..69) para 
Inhaminga (15.01.73), com trânsito por Machatuine (13.06.69), com par de selos de $50, MF504 e 
selo do imposto postal de $50, MF IP69, obliterado com carimbo batido a violeta “C.T.T. / MOÇAM-
BIQUE / 9 JUN 1969 / INCOMANINE” e carimbo circular metálico de “MACHATUINE”. MB e MR.

25.00

1439 F 8/R Carimbos circulares datados de borracha. Tipo VI – Provisórios. Lote composto por quadra 
de selos de 3$50, MF421 com carimbo batido a violeta “C. T. T. / 31 DEZ 1960 / INHAMINGA) 
tipo AP M6.1A-P e recibo de registo de carta com carimbo batido a violeta, “C. T. T. / 8 JUL 
1969 / INHAMINGA”, tipo AP M6.1-P.

15.00

1440 F * Carimbos circulares datados de borracha. Tipo VI – Provisórios. Sobrescrito circulado de Jun-
cais (24.07.68) para Inhaminga, com selos MF504/505 e IP69, obliterados com carimbo batido 
a violeta “C.T.T. / 24 JUL .. / JUNCAIS”, tipo AP M6.1A-P, sem os algarismos do ano no datador.

25.00
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1441 F FRG/8 Carimbos circulares datados de borracha. Tipo VI – Provisórios. Lote composto por fragmento 
com selos MF485 e IP69, obliterados com carimbo batido a lilás “C. T. T. / MOÇAMBIQUE 
/ 7 JAN 1974 / LALAUA”, tipo AP M6.2.A-P não catalogado + par vertical de selos MF530 
obliterado com carimbo batido a azul “C. T. T. / MOÇAMBIQUE / 10 JUN 1975 / LIMBUÉ”, tipo 
AP M6.2.A-P. MB e MR.

25.00

1442 F * Carimbos circulados datados de borracha: Sobrescrito circulado de Malei - Gare (sem da-
tador) para Inhaminga, com trânsito por Quelimane (01.04.68), com par de selos de $50, 
MF504 e selo do imposto postal de $50, MF IP69, obliterado com carimbo batido a violeta 
“C.T.T. / MALEI-GARE”. MB e MR.

25.00

1443 F * Carimbos circulares datados de borracha. Tipo VI – Provisórios. Sobrescrito circulado de 
Manhiça (13.07.68) para Inhaminga, com selos MF504/505 e IP69, obliterados com carimbo 
batido a violeta “C. T. T. MOÇAMBIQUE / 13 JUL 1968 / MANHIÇA”, tipo AP M6.2A-P. MB.

20.00

1444 F * Carimbos circulares datados de borracha. Tipo VI – Provisórios. Sobrescrito circulado de Mapai - 
Negala (01.08.68) para Inhaminga, com selos MF504 (par) e IP69, obliterados com carimbo batido 
a violeta “C. T. T. MOÇAMBIQUE / 1 AGO 1968 / MAPAI - NEGALA”, tipo AP M6.2A-P. MB.

25.00

1445 F FRG Carimbos circulares datados de borracha. Tipo VI – Provisórios. Lote composto por fragmento com 
selos MF516 e IP69, obliterado com carimbo batido a azul “C. T. T. / MOÇAMBIQUE / +4 JUL 1975 
/ MONTEPUEZ”, tipo AP M6.2A-P + fragmento com selos MF414 e IP69, obliterado com carimbo 
batido a violeta “C. T. T. / MOÇAMBIQUE / 5 JAN 1966 / MASSINGA”, tipo AP M6.2A-P. MB.

20.00

1446 F FRG Carimbos circulares datados de borracha. Tipo VI – Provisórios. Lote composto por fragmento com 
selos MF418, obliterado com carimbo batido a violeta “C. T. T. / MOÇAMBIQUE / 2 AGO 1968 / 
MESEREPANE”, tipo AP M6.2A-P + fragmento com 4 selos MF534, obliterado com carimbo batido 
a azul / violeta “C. T. T. / MOÇAMBIQUE / 31 JUL 1975 / MESA”, tipo AP M6.2A-P. MB e MR

30.00

1447 F * Carimbos circulares datados de borracha. Sobrescrito circulado registado e isento de franquia 
de Messambuzi (27.06.68) para Inhaminga (01.07.68) com trânsito pela Beira (29.06.68). 
Carimbo batido a violeta “CTT / 27 JUN 1968 / MESSAMBUZI” e etiqueta modelo C4 com o 
nome da estação datilografada. MB e MR.

50.00

1448 F FRG Carimbos circulares datados de borracha. Tipo VI – Provisórios. Lote composto por fragmento 
com selos MF505 e IP69, obliterados com carimbo batido a violeta “C. T. T. / MOÇAMBIQUE 
/ 7 JAN 1974 / MOMA”, tipo AP M6.2.A-P + fragmento com selos MF439 e 505, obliterados 
com carimbo batido a azul “C. T. T. / MOÇAMBIQUE / 16 OUT ???? / ESTAÇÃO POSTAL / 
DE / MASSANGENA”, tipo AP M6.2.1-P, não catalogado.

25.00

1449 F * Carimbos circulados datados de borracha: Sobrescrito circulado de Povoação de Mucanha 
(24.07.67 – erro do datador) para Inhaminga, com trânsito por Fingoé (27.07.68), com dois 
selos de $50, MF504 e selo do imposto postal de $50, MF IP69, obliterado com carimbo bati-
do a violeta “C.T.T. / DISTRITO DE TETE / 24 JUL 1967 / CIRCUNSCRIÇÃO DA MARÁVIA / 
POVOAÇÃO DA MUCANHA” e carimbo hexagonal de “FINGOÉ”. MB e MR.

25.00

1450 F FRG Carimbos circulares datados de borracha. Tipo VI – Provisórios. Fragmento com selos MF531 
e IP69, obliterados com carimbo batido a azul “C. T. T. / MOÇAMBIQUE / 31 MAI 1974 / ES-
TAÇÃO POSTAL / DE / QUISSANGA”, tipo AP M6.2.1-P, não catalogado.

20.00

1451 F * Carimbos circulares datados de borracha. Tipo VI – Provisórios. Sobrescrito circulado de 
Songo (25.03.72) para Inhaminga com selos MF514 e IP69, obliterados com carimbo batido 
a violeta “C. T. T. / MOÇAMBIQUE / 25 MAR 1972 / ESTAÇÃO TELÉGRAFO POSTAL / DE / 
SONGO”, tipo AP M6.2.1-P.

15.00

1452 F FRG Carimbos circulares datados de borracha. Tipo VI – Provisórios. Lote composto por fragmento 
com selos MF515 e IP69, obliterado com carimbo batido a preto “C. T. T. / MOÇAMBIQUE / 15 
SET 1972 / ZUMBO”, tipo AP M6.2A-P, não catalogado + fragmento com selos MF525, IP69 
e IP66, obliterado com carimbo batido a violeta “C. T. T. / MOÇAMBIQUE / 2 JAN 1973 / VILA 
COUTINHO”, tipo AP M6.2A-P. MB e MR

30.00

1453 F FRG Carimbos quadrados. Tipo IX. Fragmento de requisição de Vale Postal, com selos tipo Bra-
sões de Moçambique de 2$50, 10$00 e 2x50$00, obliterados com carimbo batido a preto 
“C.T.T. / MOÇAMBIQUE / 4 DEZ 1974 / INHAMBANE / 1”. 

15.00

1454 F FRG Carimbos quadrados. Tipo IX. Fragmento com selos, MF531 e IP69, obliterados com carimbo 
batido a preto “C.T.T. / MOÇAMBIQUE / 10 JUN 1975 / MASSINGIR”. MB e MR.

25.00
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1455 F 8 Carimbos administrativos. 1892 – D. Luís I, dita direita. Selos de Moçambique com a so-
brecarga “COMPA DE MOÇAMBIQUE. MF3, 20 reis rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
sobrecarga A, tipo I. Exemplar usado, sem defeitos, obliterado com carimbo batido a azul 
“ADMINISTRAÇÃO DOS CORREIOS / DA / COMP.a DE MOÇAMBIQUE”. Acompanha dese-
nho de Eduardo Silva. B e R. 

25.00

     Timor

1456 F Lote Carimbos circulares datados. Timor. Lote com 13 selos de diversas emissões obliterados 
com carimbos, tipo “COR.º …., batidos a violeta de “BATUGADE”, “LIQUIÇÁ”, “MAUBARA”, 
“SAME” e a preto “AILEU”, “BOBONARO”, “BAUCAU”, “MANATUTO”, “HATU-LIA”, “LAU-
TEM”, “VIQUEQUE”, “REMEXIO” e “BATUGADE”.

150.00

1457 F 8 Carimbos circulares datados. 1948 – Nossa Senhora de Fátima. MF269, 8 avos, ardósia, pa-
pel esmalte, denteado 14 ½. Lote com dois selos usados, obliterados com carimbos batidos 
a preto “VILA SALAZAR” e “VIQUEQUE”.

10.00

1458 F 8 Carimbos circulares datados. 1948 – Indígenas. MF263, 4 avos + 2xMF267, 1P, papel es-
malte, denteado 14 ¼. Lote com três selos usados, obliterados com carimbos batidos a preto 
“LOSPALOS”, “LIQUIÇA” e “ERMERA”.

15.00

1434

1439

1436

1458

1457

1455

14541452

1453

1450

1448

1445

1446

14511449

1447
1444

1441



152

NOTAS
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Escreva em maiúsculas o seu nome e morada                                               Não escreva neste quadro
Please write in capital letters your name and address                                  Do not write in this space

Nome / Name ..................................................................................
Morada / Address ............................................................................
..........................................................................................................
Cidade / City ...........................................................                26 de Março de 2022
País / Country .........................................................                                       Data / date ............................
Código Postal / Zip Code ........................................
Telefone / Phone ....................................................                Fax ...........................................................
e-mail ....................................................................                  Assinatura / Signed .................................

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

Lote
Lot

Oferta
Bid

Lote
Lot

Oferta
Bid

Lote
Lot

Oferta
Bid

cLubE fILatéLIcO dE pOrtugaL

Avenida Almirante Reis, 70 - 5.º Dt.º
1150-020 Lisboa

    Telefone / Fax 218123936               SÓCIO N.º ................
     WEB: www.cfportugal.pt
     Email: geral.cfp@gmail.com

 

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



154

Lote
Lot

Oferta
Bid

Lote
Lot

Oferta
Bid

Lote
Lot

Oferta
Bid
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424332

379315304 417

257

256

456

297

542541540539538

537536535534

725

608

725

994727

1348

1379

990
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45.º LEILÃO
dO 

cLubE fILatéLIcO dE pOrtugaL

25.06.2022 * 10h00

EntrEga dE LOtE até 15.03.2022


