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46.º LEILÃo 
do cLubE fILatéLIco dE portugaL

9/10/11 - DEZEMBRO - 2022 * 10H00

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

Contactos
Telefone: 218 123 936 

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

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

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

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

das 09H00 às 10H00
Através da nossa página WEB

www.cfportugal.pt
ou

www.bidspirit.com
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LEILÕES INTER-SÓCIOS
Regulamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Em casos omissos neste Regulamento serão válidas as resoluções da Direção do CFP
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Índice

 DIA 10.12.2022 * A partir das 10H00 

   A - COLEÇÃO CERVEIRA * 2.ª PARTE
 1 - D. Luís I. Fita direita       0001 - 0154
 2 - Portugal, Açores e Madeira      0155 - 0193
 3 - Angola, Congo, Guiné e Índia      0194 - 0273
 4 - Moçambique, Distritos Postais e S. Tomé e Príncipe   0274 - 0343

   B - MACAU * Coleção Pérolas do Mar da China     0344 - 0576

   C - COLEÇÃO IMPÉRIO PORTUGUÊS * 3.ª PARTE
 1 - Ultramar, Angola e Congo                             0577 - 0710
    2 - Cabo Verde        0711 - 0782

 DIA 10.12.2022 * A partir das 15H00

 3 - Guiné         0783 - 0886
 4 - Índia         0887 - 1088
 5 - Macau         1089 - 1154
 6 - Moçambique e Distritos Postais      1155 - 1400
 7 - S. Tomé e Príncipe        1401 - 1517
 8 - Timor         1518 - 1558

   D - LEILÃO GERAL
 1 - História Postal        1559 - 1593
 2 - Inteiros Postais        1594 - 1647
 3 - Postais Ilustrados        1648 - 1660 
 4 - Fiscais e Vinhetas        1661 - 1681
 5 - Correio aéreo, Marítimo e Ferroviário     1682 - 1705
 6 - Correio Militar, Censuras e Isentos de franquia    1706 - 1715

 DIA 11.12.2022 * A partir das 15H00

 7 - Provas e Ensaios        1716 - 1851
 8 - Selos e Correspondências       1852 - 2394
 9 - Marcofilia         2395 - 2517
           10 - Literatura         2518 - 2527
           11 - Reimpressões        2528 - 2531
           12 - Estrangeiro         2532 - 2569
           13 - Diversos         2570 - 2589
           14 - Lotes e acumulações       2590 - 2651

 DIA 09.12.2022 * A partir das 18H00

   E - LEILÃO PELO CORREIO        2652 - 3561
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SIMBOLOGIA

***        Selo novo sem charneira     
**          Selo novo com charneira 
*            Selo novo sem goma    
8          Selo UsadoUsado        
*   Carta
JOR      Jornal
CNT     Cinta
PI          Postal ilustrado
&         Livro
FRG     Fragmento
DOC    Documento
IN         Inteiro Postal novo
IC         Inteiro Postal circulado
BLC     Bloco
PRV     Prova
Q    Correio aéreo
Lote      Lote de exemplares
TLG     Telegrama
AER     Aerograma
R           Reimpressão
ETQ     Etiqueta
PM       Postal máximo
CRT     Carnet ou carteira
DES      Desenho
NT        Nota bancária
MD       Moeda
(*)         Selo regomado
VD    Valor declarado
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Coleção Cerveira * 2.ª Parte

     D. LUÍS I * FITA DIREITA

1 F PRV 1870/71 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Desenho e gravura de Frederico Au-
gusto de Campos. MF38, 15 reis. Tira horizontal de 3 provas completas e parte de outra, na 
cor azul-claro, com duas efígies de material duro coladas em duas provas (a efígie da prova 
do meio ter-se-á deslocado e sido perdida). Admite-se ser peça ligada ao fabrico destes 
selos como prova do molde, numa tentativa feita na Casa da Moeda para a reprodução dos 
cunhos / efígie dos selos de D. Luís I, fita direita, por galvanoplastia. Exemplar muito raro e 
autêntico. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

1.250.00

2 F PRV 1870/71 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Desenho e gravura de Frederico 
Augusto de Campos. MF47, 300 reis. Amostra de cor em violeta, não denteada, em papel 
porcelana, anulado com traços em cruz a tinta de escrita. MB e MR.

100.00

3 F PRV 1870/71 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Desenho e gravura de Frederico 
Augusto de Campos. MF38, 15 reis. Quadra com provas de cor em azul, canto inferior es-
querdo de folha, papel porcelana, não denteada, sem goma. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. Não catalogada por OM.

50.00

4 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36c, 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾. Par horizon-
tal, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com denteado irregular, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 420.00.

100.00

5 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36f, 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo VII. 
Quadra, nova, com goma original, sem charneira nos selos inferiores e com leve sinal de 
charneira nos selos superiores, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Certifi-
cado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 612.00.

200.00

6 F PRV/R Reimpressões de 1885 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36j, 5 reis, preto, papel liso, 
branco, espesso, tipo XI. Par horizontal de provas das reimpressões de 1885, margem es-
querda de folha, não denteado, sem goma como emitidas as reimpressões. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo.

40.00

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

50.00

8 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36v, 5 reis, preto, papel liso, denteado 14, tipo II. Exemplar 
usado, sem reparações, com quadro parcialmente aberto, com falta de algumas perfurações, 
com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 255.00.

40.00

9 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36x, 5 reis, preto, papel liso, denteado 11 ½, tipo VI. 
Exemplar usado, com anotações a lápis no verso, sem reparações, com alguns dentes cur-
tos, com irregularidades no denteado normais nestes selos, com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Não cotado no catálogo especializado.

125.00

10 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36t, 5 reis, preto, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar usado, 
sem reparações, com dois pontos de óxido no denteado e um canto quebrado, com boa cor e 
relevo, com REPINTE, obliterado com carimbo retangular datado, batido a preto (?0 – 7 / LISBOA 
/ 79”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Repinte não catalogado.

30.00

11 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36k, 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo XII. 
Tira vertical com 5 selos em carta circulada de Lisboa (12.08.73) para Mérida / Espanha 
(13.08.73) para pagar o porte simples (25 réis) de uma carta de Portugal para Espanha com 
peso até 10g. Selos sem reparações, com pontos de óxido em dois selos, com vinco de 
arquivo num exemplar e alguns dentes curtos noutro, com boa cor e relevo. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. B e MR.

400.00

12 F IMP 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Folha de papel selado de 30 reis integrante de processo 
judicial composto por 42 meias folhas de papel selado, concluído em Boticas a 28 de Agosto 
de 1874, circulado como manuscrito com dois pares de selos de 5 reis, preto, papel liso, 
denteado 12 ¾, tipo II, MF36a + quadra de 25 reis, carmim, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
VII, MF40f para pagar o 6.º porte de impressos (120 reis), circulado internamente com peso 
entre 200 e 240g, de acordo com a tabela de portes do Decreto de 23.08.70. Selos sem 
defeitos nem reparações, com exceção de um selo com falta parcial do denteado inferior, 
obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “120 – MONTALEGRE”.

100.00

13 F JRN 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36c, 5 reis, papel liso, denteado 12 ¾, tipo IV, em jornal 
“O CONIMBRICENSE” de 3 de Junho de 1876, circulado de Coimbra (04.06.76) para pagar 
o porte simples interno de impressos e jornais com peso até 40g, de acordo com a tabela do 
Decreto de 23.08.70. Selo do canto superior esquerdo de folha, sem reparações, com falta 
de denteado no bordo inferior (separação do selo à tesoura).

25.00

14 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36k, 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo XII, em 
circular remetida de Lisboa (01.09.74) para o Porto (02.09.74), para pagar o porte interno 
simples de impressos com peso até 40g, de acordo com a tabela do Decreto de 23.08.70. 
Selo sem defeitos nem reparações, obliterado com marca numérica da 2.ª reforma “1” de 
Lisboa, batida a preto. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB.

25.00
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15 F CNT 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36r, 5 reis, preto, papel liso, denteado 13 ½, tipo VII. Tira 
horizontal de 4 selos em cinta de impresso remetido por via ferroviária de Lisboa (06.01.83) 
para Londres para pagar o segundo porte de impressos e jornais circulados de Portugal para 
Inglaterra com peso entre 50 e 100g, de acordo com a tabela publicada no Diário do Gover-
no de 1879 de 01.04.1879. Selos sem reparações, com pequenos defeitos no denteado (em 
dois exemplares) e algum óxido, com boa cor e relevo, obliterados com carimbo ferroviário 
octogonal, batido a preto “E. A. LISBOA – BADAJOZ”. Cinta com ligeiras manchas, porém 
muito rara. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

250.00

16 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado de Cabanas (26.10.77) para Figueira da Foz 
com selo de 5 reis, preto, papel liso, denteado 13 ½, tipo III, MF36o + selo de 20 reis, bistre, papel 
liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF39 para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 
15g de acordo com a tabela de portes da Carta de Lei de 21.02.76 a vigorar a partir de 01.07.76. 
Selos sem defeitos nem reparações, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma “152 – 
SANTA COMBADÃO” e carimbo nominativo “S.TA COMBADÃO”, ambos batidos a preto.

50.00

17 F CNT 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36v, 5 reis, preto, papel liso, denteado 14. Exemplar 
em cinta de impresso ou jornal circulado do Porto (22.04.74) para Santo Tirso, para pagar 
o porte simples de impresso ou jornal circulado internamente com peso até 40g, de acordo 
com a tabela do Decreto de 23.08.70 em vigor a partir de 01.10.70. MR. Valor de catálogo 
€ 1.060.00.

200.00

18 F PRV/R Reimpressões de 1885. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36j, 5 reis preto, papel liso, branco, es-
pesso, tipo XI. Quadra, bordo direito de folha, de provas da reimpressão de 1885, não denteadas, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com goma não original de cor amarelada.

50.00

19 F PRV/R Reimpressões de 1885 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36, 5 reis preto. Folha completa 
com 28 provas de reimpressões de 1885, sem goma como emitidas, tipo XI, em papel das 
reimpressões de 1855 – liso, muito branco, espesso e de textura compacta e uniforme, não 
denteadas. Exemplar sem reparações, com 4 furos de alfinete nas margens e com boa cor 
e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

600.00

20 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37, 10 reis, amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II. 
Bloco com 8 selos (4x2), novos, com goma original sem charneira em 5 selos, e com muito 
leve sinal de charneira em três selos, sem reparações, com leves afloramentos de óxido, 
com pequenos defeitos no denteado de dois selos, com falhas na goma e com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

900.00

21 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37d, 10 reis, amarelo-laranja, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo II. Exemplar novo, com goma original e leve sinal de charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e relevo. Exemplar de excelente qualidade. Valor de catálogo € 165.00.

30.00

22 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37e, 10 reis, amarelo-laranja, papel liso, denteado 14, tipo I. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo 
numérico da 2.ª reforma, batido a preto “37” de SETÚBAL. MB e MR. Valor de catálogo € 540.00.

75.00

23 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37g, 10 reis, amarelo-laranja, papel COSTELADO, den-
teado 12 ¾, tipo I. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “1” de Lisboa. MB e MR. 
Valor de catálogo € 230.00.

35.00

24 F CNT 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37, 10 reis, amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Par ver-
tical em cinta de manuscrito circulada de Lisboa (04.02.74) para Torres Novas, para pagar o porte 
simples interno (20 reis) de manuscrito com peso até 40g, de acordo com a tabela do Decreto de 
23.08.70, em vigor a partir de 01.10.70. Selos sem reparações com denteado curto no bordo su-
perior do 1.º selo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “1” de Lisboa.

150.00

25 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada de Nelas (17.09.75) para a Figueira da Foz, com 
selo de 10 réis, amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF37 e selo de 15 reis, castanho, pa-
pel liso, denteado 12 ¾, tipo II, MF38a, para pagar o porte simples interno (25 réis) de uma carta 
com peso até 10g de acordo com a tabela de portes do Decreto de 23.08.70, em vigor a partir de 
01.10.70. Selo de 10 reis sem defeitos nem reparações e selo de 15 reis sem reparações e com 
falta parcial do denteado superior, ambos com boa cor e relevo, obliterados com carimbo numéri-
co da 2.ª reforma, batido a preto “144 – NELAS” e carimbo nominativo batido a preto “NELLAS”.

35.00

26 F * 1870/80 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. Fita direita. Novas cores. Selos do Continente 
com sobrecarga “MADEIRA”, a preto, tipo C. Sobrescrito circulado do Funchal (01.04.80) 
para Nova York / EUA (18.04.80), com trânsito por Londres (07.04.80) com dois selos de 
10 reis, amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, MF37a + 3 selos de 10 reis, verde-
-amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, MF27a, para pagar o porte simples (50 réis) de 
uma carta de Portugal para os EUA, com peso até 15g, de acordo com a tabela do Diário 
do Governo n.º 74 de 02.04.1879. Selos sem defeitos nem reparações (apenas um selo de 
10 réis, amarelo tem um canto cortado), com boa cor e relevo, obliterados com carimbo de 
dupla oval, batido a preto “CORREIO / FUNCHAL”. Rara utilização de selos do Continente 
na correspondência da Madeira. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

1.500.00

27 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada do Porto (03.05.75) para Trieste / Áustria 
(14.05.75) com selo de 10 reis, amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, MF37a + selo de 
50 reis, verde, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF41, para pagar o porte simples (60 réis) 
de uma carta de Portugal para a Áustria, com peso até 15g de acordo com a tabela de portes 
publicada no Diário do Governo n.º 222 de 01.10.73, em vigor a partir desta data. Selos sem 
reparações, com pequenos defeitos no denteado, com óxido no selo de 50 réis, com boa cor 
e relevo. Marca batida a vermelho “P.D.”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

1.000.00
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28 F /() 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote composto por dois selos de 15 reis, em papel liso, den-
teado 13 ½, um deles em castanho-vermelho, tipo I, MF38c, com goma não original e outro 
em castanho, tipo II, MF38d, sem goma. Ambos sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo. Valor de catálogo € 164.00.

25.00
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29 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote composto por 4 selos de 15 reis, castanho, papel 
porcelana, com goma original e charneira, dos quais 3 em denteado 12 ¾, dos tipos I, III e 
IV, MF38e, 38g e 38h e outro em denteado 13 ½ do tipo I, MF38j. Exemplares novos, sem 
defeitos nem reparações, com exceção selo tipo IV (MF38h) com ligeiro óxido no verso, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 805.00.

120.00

30 F * 1870/87 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. De frente + D. Luís I. De frente. Novos valores. So-
brescrito circulado de Lisboa (04.04.91) para Potsdam / Alemanha (08.04.91) com selo de 15 
reis, castanho-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo II, MF38f + selo de 50 reis, azul, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, MF58 + selo de 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF60a 
+ selo de 25 reis, lilás-rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF63 para pagar o porte simples de 
uma carta de Portugal para a Alemanha com peso até 15g (50 reis) + excesso de porte de 45 reis.

50.00

31 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39, 20 reis, bistre, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Quadra nova, 
com goma original e charneira, sem defeitos, com os pares inferior e superior separados, mas per-
tencentes à quadra, unidos com duas charneiras, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.080.00.

200.00

32 F * 1867/76 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. Fita curva, denteados. Carta circulada de Lisboa 
(17.10.71) para Berlim / Alemanha (22.10.71) com selo de 120 reis, azul, papel liso, denteado 
12 ¾, MF34 + selo de 20 reis, bistre, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF39, para pagar o porte 
simples (140 réis) de uma carta de Portugal para a Alemanha com peso até 10g, de acordo com a 
tabela de portes publicada no Diário de Lisboa n.º 132 de 12.06.67, em vigor a partir de 01.07.67. 
Marca “P.D.” batida a vermelho. Selos com ligeiros defeitos no denteado com boa cor e relevo, 
obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa.

750.00

33 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado de Lisboa (06.12.72) para Anerley / 
Inglaterra, via França, com selos de 20 reis, bistre, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF39 
+ selo de 100 reis, lilás-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF43, para pagar o porte 
simples (120 réis) de uma carta de Portugal para Inglaterra, por terra, com peso até 7,5g. 
Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Marca “P.D.” batida a vermelho. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e R.

250.00

34 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote composto por 3 selos de 20 reis, bistre a bistre esver-
deado, papel liso, denteado 13 ½, nos tipos I, II e III, MF39d, 39e e 39f. Exemplares novos, 
com goma original os selos tipos I e III e sem goma o selo tipo II, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e relevo. Selo tipo III com certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 523.00.

125.00

35 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fiat direita. MF39e, 20 reis, bistre-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
II. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo nominal, batido a preto “V. N.A DE FOZCOA”.

15.00

36 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39g, 20 reis, bistre, papel liso, denteado 11 ½, tipo I. Exem-
plar usado, com anotações a lápis no verso, com cortes de 4mm na margem esquerda seguro 
por charneira e na margem inferior, com um canto curto, com um adelgaçamento no canto su-
perior esquerdo, com irregularidades no denteado normais nestes selos, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Não cotado no catálogo especializado.

75.00

37 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada de Lisboa (05.02.72) para Berlim (10.02.72) 
com selo de 20 réis, bistre-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, com ligeiro REPINTE, 
MF39 + selo de 120 réis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, MF44, para pagar o porte simples 
(140 réis) de uma carta de Portugal para a Prússia com peso até 10g, de acordo com a 
tabela de portes publicada no Diário de Lisboa n.º 132 de 12.06.67 para entrar em vigor a 
partir de 01.07.67. Selos sem reparações com afloramentos de óxido no denteado, com boa 
cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de 
Lisboa e marca “P.D.”, batida a vermelho. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

1.000.00

38 F * 1870/87 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. De frente. Sobrescrito circulado de Lisboa 
(28.07.84) para Vila Nova da Cerveira com selo de 20 reis, bistre, papel porcelana, denteado 
12 ¾, tipo V, MF39j + selo de 5 reis, cinzento, papel porcelana, denteado 13 ½, para pagar o 
porte interno simples (25 reis) de uma carta com peso até 15g, de acor do com a tabela de 
12.07.80, em vigor a partir de 15.10.80. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
com relevo o selo de 20 reis.

40.00

39 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
I. Par horizontal, novo, com goma original e leve sinal de charneira, sem reparações e leve 
ponto de óxido no local da charneira, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 298.00.

45.00

40 F PRV/R Reimpressões de 1885. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40o, 25 reis, carmim-rosa, tipo 
XVIII. Bloco com 6 reimpressões (2x3), margem direita de folha, de reimpressões de 1885, 
em denteado 12 ¾, sem goma como emitidas, sem reparações e com o denteado irregular 
(farpeado) e pequena mancha na margem, com boa cor e relevo. Muito raros os múltiplos 
das reimpressões de 1885 e em denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 780.00.

200.00

41 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. Fita curva, denteados. Carta circulada de Lisboa 
(23.03.71) para Louviers / França (28.03.71) com trânsito por St. Jean de Luz (28.03.71) com selo 
de 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo IV, MF27a + 3 selos de 25 reis, carmim-rosa, papel 
liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF40, para pagar o porte simples (80 réis) de uma carta de Portugal 
para França, com peso até 10g. Selos sem reparações, (os de 25 réis têm o denteado aparado 
na margem esquerda e um deles também na margem inferior), com pontos de óxido e todos com 
boa cor e relevo. Marca “P.D.” batida a vermelho. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

200.00
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42 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ab, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo X. Par horizontal em carta circulada de Lisboa (11.05.77) para Paris, com trânsito por St. 
Jean de Luz (15.05.77), para pagar o porte simples de uma carta de Portugal para França 
com peso até 15g de acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo n.º 290 
de 21.12.75 para vigorar a partir de 01.01.76. Selos sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal “1” de Lisboa. B.

40.00

43 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ae, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo XIII. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo nominal, batido a preto “D. DO C. / PINHEL”. MB.

45.00

44 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ac, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo XI, com as variedades (a), (b), (c) e (e) . Exemplar isolado em carta circulada de Vila 
Real de Santo António (22.07.77) para Lisboa (23.07.77), com trânsito por Faro (22.07.77) 
para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g, de acordo dom a tabela 
de portes da Carta de Lei de 21.02.76 em vigor a partir de 01.07.76. Selo sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, 
batido a preto “220” de Vila Real de Santo António.

25.00

19

39
4245

44
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45 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ae, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, tipo 
XIII, com as variedades (2) e (3) . Exemplar isolado em carta circulada de Moura (18.06.78) para 
Lisboa (19.06.78) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g, de acordo 
dom a tabela de portes do Decreto de 09.11.77, em vigor a partir de 01.01.78. Selo sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, 
batido a preto “200” de Moura + carimbo nominal, batido a preto “MOURA”.

25.00

46 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40af, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo XIV, variedades (b), (c) e (l) em carta circulada do Porto (10.05.79) para Guimarães 
(11.05.79) para pagar o porte interno simples de uma carta com o peso até 15g de acordo 
com a tabela de portes do Decreto de 09.11.77, em vigor a partir de 01.01.78. Selo sem 
defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a 
preto “46” do Porto. Por ter entrado fora do horário de fecho da mala postal foi aplicado a 
marca oval do Porto, batida a preto “ENTROU TARDE”.

40.00

47 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40af, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, tipo XIV. 
Dois selos em carta circulada de Lisboa (25.06.?? – carimbo sem os dígitos do ano) para Bordéus, 
com trânsito por St. Jean de Luz (25.06.77), para pagar o porte simples de uma carta de Portugal 
para França com peso até 15g de acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo 
n.º 290 de 21.12.75 para vigorar a partir de 01.01.76. Selos sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal “1” de Lisboa. B.

30.00

48 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MA-
DEIRA”. Sobrescrito circulado do Funchal (16.08.79) para New York (06.09.79) com trânsito por 
Londres (26.08.79) com dois selos de 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, tipo XIV, 
MF40af e selo de 50 réis, verde, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, sobrecarga C, MF18d, para pa-
gar o segundo porte (100 réis) de uma carta remetida de Portugal para os EUA com peso entre 15 
e 30g de acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo n.º 74 de 02.04.79. Selos 
sem defeitos nem reparações (com exceção de canto curto no selo de 50 réis), com boa cor e 
relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “45 – FUNCHAL”.

150.00

49 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ah, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo XVI, com as variedades (a), (b) e (1). Exemplar isolado em carta circulada de Santo Tir-
so (18.03.76) para o Porto (19.03.76) para pagar o porte simples interno de uma carta com 
peso até 10g, de acordo dom a tabela de portes do Decreto de 23.08.70, em vigor a partir de 
01.10.70. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo 
numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “70” de Santo Tirso.

25.00

50 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40al, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 14, tipo 
VII. Exemplar usado, sem reparações, bem centrado, com parte do relevo da efígie aberto, 
adelgaçado, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, 
batido a preto “199” de MERTOLA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

15.00

51 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40al, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 14, tipo XII. 
Par horizontal, usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com ca-
rimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa. Valor de catálogo € 180.00.

40.00

52 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40am, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 14, tipo 
X, em carta circulada de Lisboa (02.07.74) para Lagoa, para pagar o porte simples interno 
(25 réis) de uma carta com peso até 10g de acordo com a tabela de portes do Decreto de 
23.08.70, em vigor a partir de 01.10.70. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 240.00.

50.00

53 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40an, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 14, tipo XII. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo 
numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

54 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40aq, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 11 ½, 
tipo III. Exemplar usado, com anotações a lápis no verso, sem reparações, com irregulari-
dades no denteado normais nestes selos, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo 
numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Não cotado no catálogo especializado.

100.00

55 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40au, 25 reis, carmim-rosa, papel COSTELADO na fren-
te, denteado 12 ¾, tipo II, com variedade (c). Exemplar usado, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, ilegível. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 45.00.

20.00

56 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40au, 25 reis, carmim-rosa, papel COSTELADO no ver-
so, denteado 12 ¾, tipo II, com variedade (a) e (b). Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, 
ilegível. Valor de catálogo € 45.00.

20.00

57 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ax, 25 reis, carmim-rosa, papel COSTELADO na fren-
te, denteado 12 ¾, tipo X, com variedade (b), (c), (f), (g), (h), (k) e (j). Exemplar usado, sem 
reparações, com o denteado aparado em parte da margem superior e dois dentes curtos, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, ilegível. Cer-
tificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 45.00.

15.00

58 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ay, 25 réis, carmim-rosa, papel COSTELADO na frente, 
denteado 12 ¾, tipo XII, com variedade (a), em carta circulada de Anadia (30.09.73) para o 
Porto (01.10.73), para pagar o porte interno simples (25 réis) de uma carta com peso até 10g, 
de acordo com a tabela de portes do Decreto de 23.08.70, em vigor a partir de 01.10.70. Selo 
sem reparações, com alguns dentes curtos na margem inferior, com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “83” de Anadia + carimbo nomina-
tivo “ANADIA”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 180.00.

40.00
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59 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40b, 25 reis, carmim, papel liso, denteado 12 ¾, tipo III. 
Exemplar usado, sem reparações, com 3 dentes curtos e um vinco num canto, com boa cor 
e relevo, com DEFEITO DE IMPRESSÃO DA COR, no canto superior esquerdo, obliterado 
com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “67 – PONTE DE LIMA”.

25.00

60 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40b, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo III, 
em carta circulada pela estação ambulante Lisboa-Porto (05.11.77) de Lisboa para a Figueira 
da Foz, para pagar o porte simples interno de uma carta com o peso até 15g, de acordo com a 
tabela de portes da Carta de Lei de 21.02.76, em vigor a partir de 01.07.76. Selo sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo quadrado, batido a preto “1” e 
carimbo octogonal com 12,5mm no octógono interior “E. A – LISBOA – PORTO”.

50.00

61 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40b, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo III. Par horizontal em carta circulada de Lisboa (16.03.71) para Coimbra (17.03.71), para 
pagar o 2.º porte interno de uma carta com peso entre 10 e 20g de acordo com a tabela de 
portes do Decreto de 23.08.70, em vigor a partir de 01.10.70. Selos sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal “1” de 
Lisboa e carta com carimbo retangular datado “16 3 / LISBOA / 71”. B.

30.00

62 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ba, 25 reis, carmim-rosa, papel COSTELADO no ver-
so, denteado 12 ¾, tipo X. Exemplar usado, sem reparações, com dois dentes curtos na 
margem esquerda, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma 
postal, batido a preto “171” do CRATO. Valor de catálogo € 45.00.

30.00

63 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40bda, 25 reis, carmim-rosa, papel COSTELADO no verso, 
denteado 13 ½, tipo XIV, com variedade (b), (c), (l) e (k). Exemplar usado, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a pre-
to “78” de Coimbra. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

64 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40c, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
IV. Par horizontal em carta circulada de Lisboa (24.01.78) para Paris, com trânsito por St. 
Jean de Luz (28.01.78), para pagar o porte simples de uma carta de Portugal para França 
com peso até 15g de acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo n.º 290 
de 21.12.75 para vigorar a partir de 01.01.76. Selos sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal “1” de Lisboa. B.

40.00

60
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65 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40e, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
VI, variedades (1), (a), (c), (e) e (n). Exemplar isolado, usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo nominativo, batido a preto “FIGUEIRA”. B e R.

20.00

66 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40e, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
VI. Par horizontal em carta circulada de Viana do Castelo (15.09.77) para o Porto (16.09.77), 
para pagar o 2.º porte interno de uma carta com peso entre 15 e 30g de acordo com a tabela 
de portes da Carta de Lei de 21.02.76, em vigor a partir de 01.07.76. Selos sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal 
“72” de Viana do Castelo. B.

30.00

67 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40f, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
IV, variedades (1), (2), (c) e (f). Exemplar isolado, usado, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, obliterado com carimbo nominativo, batido a preto “PICO”. B e R.

20.00

68 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40f, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
VII, com as variedades (a), (b), (d), (f) e (j). Tira horizontal com 4 selos usados, sem repara-
ções e com ligeiros defeitos no denteado do 4.º selo, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo nominativo, batido a preto “OLIVEIRA / DE / FRADES”. B e R.

30.00

69 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40d, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo V. Exemplar isolado em carta circulada de Évora (19.09.73) para Lisboa (19.09.73) para 
pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 10g, de acordo dom a tabela de 
portes do Decreto de 23.08.70, em vigor a partir de 01.10.70. Selo sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido 
a preto “197” de Évora + carimbo nominal, batido a preto “ÉVORA”.

25.00

70 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40l, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
XIII, com as variedades (b), (c) e (e) . Exemplar isolado em carta circulada de Évora (02.12.77) 
para Lisboa (03.12.77) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g, 
de acordo dom a tabela de portes da Carta de Lei de 21.02.76, em vigor a partir de 01.07.76. 
Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 
2.ª reforma postal, batido a preto “197” de Évora + carimbo nominal, batido a preto “ÉVORA”.

25.00

71 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40i, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo X. 
Tira horizontal com 3 selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações e com leves 
pontos de óxido no verso, com boa cor e relevo. Ex- Hernâni Viegas. Valor de catálogo € 550.00.

100.00

72 F IN 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Precursores. O ANNUNCIO POSTAL. Sobrescrito Publicitá-
rio com selo adesivo. Sobrescrito com selo MF40i, 25 reis, papel liso, denteado 12 ¾, tipo X, 
da 10.ª série, impressão a azul-claro sobre papel liso. Foram emitidas 23 séries, mas, até ao 
momento, só se conhecem 19. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

200.00

73 F FRG 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Fragmento de processo judicial, datado de 15 de Dezembro 
de 1873, com 3 selos de 20 reis, bistre, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF39 e tira hori-
zontal com 4 selos de 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo XIII, MF40l, para 
pagar o 8.º porte interno de impressos com peso entre 280 s 320g de acordo com a tabela 
de portes do Decreto de 23.08.70 em vigor a partir de 01.10.70. Selos sem defeitos nem 
reparações, com exceção de um selo de 20 reis com falta de denteado em duas margens, 
obliterados com carimbos numéricos da 2.ª reforma postal, batido a preto e ilegível + carim-
bo nominativo a preto de “VILLA / FRANCA / DE XIRA”.

70.00

74 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40x, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, tipo 
VI. Par horizontal, novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Ex- Hernâni Viegas. Valor de catálogo € 156.00.

40.00

75 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40x, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, tipo VI, 
com as variedades (e), (g) e (k) . Exemplar isolado em carta circulada de Serpa (04.07.78) para 
Lisboa (05.07.78) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g, de acordo 
dom a tabela de portes do Decreto de 09.11.77, em vigor a partir de 01.01.78. Selo sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, 
batido a preto “204” de Serpa + carimbo nominal, batido a preto “SERPA”.

20.00

76 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40y, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, tipo 
VII, com as variedades (a), (b), (d) e (f) . Exemplar isolado em carta circulada de Vila Real de 
Santo António (22.06.75) para Lisboa (24.06.75), com trânsito por Faro (23.06.75) para pagar 
o porte simples interno de uma carta com peso até 10g, de acordo dom a tabela de portes do 
Decreto de 23.08.70, em vigor a partir de 01.10.70. Selo sem reparações, com defeitos no den-
teado, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a 
preto “220” de Vila Real de Santo António + carimbo nominal, batido a preto “VA R. DE S. ANTº”.

25.00

77 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40z, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, tipo 
VIII. Par horizontal, novo, com goma original e muito leve charneira, sem reparações e leve 
óxido, com boa cor e relevo. Ex- Hernâni Viegas. Valor de catálogo € 156.00.

40.00

78 F () 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41, 50 reis, verde-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. 
Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e rele-
vo, com “defeito de impressão” junto ao número “5” de “50” do canto inferior direito do selo.

25.00

79 F () 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote com dois selos em papel liso, denteado 12 ¾, novos, 
com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, um deles do 
tipo I em verde-claro, MF41 e outro do tipo II em verde, MF41a. Valor de catálogo € 255.00.

40.00
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80 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41, 50 reis, verde, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, COM ACENTUADO “REPINTE”, 
bem centrado, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lis-
boa. MB e R. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogado o repinte.

100.00

81 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41, 50 reis, verde, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar 
isolado, bordo esquerdo de folha, em carta circulada de Arcos de Valdevez (23.07.73) para o Por-
to (24.07.73), para pagar o duplo porte interno de uma carta com peso entre 10 e 20g, de acordo 
com a tabela de portes do Decreto de 23.08.70, em vigor a partir de 01.10.70. Selo sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbos numéricos da 2.ª reforma postal, 
batido a preto “48” de Arcos de Valdevez + carimbo nominal a preto “ARCOS”.

40.00

82 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta remetida de Tavira (08.05.75) para Livorno / Itália 
(20.05.75), com trânsito por Lisboa (12.05.75)  por via terrestre por França com selo de 20 
réis, bistre, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF39 + par de selos de 50 réis, verde-claro, pa-
pel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF41, para pagar o porte simples (120 réis) de uma carta de 
Portugal para Itália por terra com peso até 10 g de acordo com a tabela de portes publicada 
no Diário do Governo n.º 221 de 30.09.71 para vigorar a partir de 01.10.71. Selos sem repa-
rações, com pequenos defeitos no denteado, com boa cor e relevo. Carimbo nominal batido 
a preto “DIRECÇÃO DO CORREIO / TAVIRA” e numérico da 2.ª reforma postal, também a 
preto “218”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

250.00

83 F * 1867/76 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. Fita curva, denteados. Carta circulada de Lisboa 
(18.03.71) para Turim (25.03.71), com trânsito pela ambulância ferroviária Modena – Torino 
(24.03.71), com selo de 100 réis, lilás-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo IIc, MF33c + selo de 
50 réis, verde, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, com ligeiro REPINTE, MF41, para pagar o porte 
simples (150 réis) de uma carta de Portugal para Itália com peso até 7 ½ g, por via terrestre por 
Espanha e França, de acordo com a tabela de portes publicada no Diário de Lisboa n.º 193 de 
31.08.63, para entrar em vigor a 01.09.63. Selos sem reparações, , com leves manchas, com boa 
cor e relevo e marca “P.D.” batida a vermelho. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

300.00

82
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84 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41e, 50 reis, verde-claro, papel liso, denteado 11 ½, tipo 
I. Exemplar usado, assinado a lápis no verso, sem reparações, com pontos de óxido, com 
irregularidades no denteado normais nestes selos, com boa cor e relevo, obliterado com ca-
rimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Não cotado no catálogo especializado.

180.00

85 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41c, 50 reis, verde, papel liso, denteado 13 ½, tipo I. Par ho-
rizontal em sobrescrito circulado registado de Lisboa (16.06.76) para Paris, com trânsito por St. 
Jean de Luz (20.06.76) para pagar o 2.º porte de uma carta de Portugal para França, com peso 
entre 15 e 30g de acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo de 21.12.75, 
para entrar em vigor a partir de 01.01.76. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e re-
levo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa. B e R.

75.00

86 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41c, 50 reis, verde-claro, papel liso, denteado 13 ½, tipo I. 
Par horizontal + um selo isolado em carta datada de Bilbau (23.10.77) e e posta no Correios 
de Lisboa em (27.10.77) para seguir para Buenos Aires / Argentina (28.11.77), para pagar 
o porte simples (150 réis) de uma carta de Portugal para a Argentina com peso até 10g, 
transportada por paquete transatlântico subsidiado. Selos sem defeitos nem reparações (os 
do par com dobra de arquivo), com boa cor e relevo, com a impressão deslocada no 2.º selo 
do par. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

250.00

87 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41d, 50 reis, verde-claro, papel liso, denteado 13 ½, tipo II. 
Exemplar novo, dom goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e R. Valor de catálogo € 265.00.

50.00

88 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41f, 50 reis, verde, papel COSTELADO na frente, denteado 
12 ¾, tipo I. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, bem centrado, 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “78” de Coimbra. MB e R. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 170.00.

35.00

89 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, em 
capa de carta circulada de Lisboa (05.03.75) para Louvriers / França (12.03.75) com trânsito 
por St. Jean de Luz (12.03.75) e pela ambulância ferroviária Paris / Havre (12.03.75), para 
pagar o porte simples de uma carta de Portugal para França com o peso até 10g de acordo 
com a tabela de portes nos termos da Convenção Postal de 24.12.65, em vigor a partir de 
01.09.86. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo 
numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto, “1” de Lisboa. Valor de catálogo € 208.00.

40.00

90 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, em 
capa de carta circulada de Lisboa (14.07.75) para Rouen / França (21.07.75) com trânsito 
por St. Jean de Luz (21.07.75) e ambulância ferroviária Paris / Havre (21.07.75) insuficiente 
para pagar o primeiro porte de uma carta remetida para França com peso até 10g, de acor 
do com a tabela de portes publicada no Diário de Governo n.º 196 de 31.08.66, a vigorar a 
partir de 01.09.66. Marcada com carimbo batido a vermelho “FRANQUIA INSUFFICIENTE” 
e porteado em 8 décimos, manuscrito a sépia e “2” manuscrito a vermelho, indicativo de 
“porte duplo”. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa.

220.00

91 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 réis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, em 
carta circulada de Lisboa (30.01.73) para Berlim (09.02.73), para pagar o porte simples (80 
réis) de uma carta de Portugal para o Império da Alemanha com peso até 10g, de acordo 
com a tabela de portes publicada no Diário do Governo n.º 142 de 28.06.72, em vigor a partir 
de 01.07.72. Esta tabela de portes teve um muito curto período de utilização (9 meses) pois 
a partir de 01.04.73 o porte de uma carta para a Alemanha baixou para 70 réis. Selo sem 
reparações, com um pequeno corte na margem direita, com posto de óxido no denteado e 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto 
“1” de Lisboa. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

500.00

92 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 réis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Dois selos 
em capa de carta circulada do Porto (08.12.75) para o Rio de Janeiro (08.01.76) com trânsito por 
Lisboa (09.12.75) para pagar o segundo porte (160 réis) de uma carta de Portugal para o Brasil 
com peso entre 10g e 20g, transportadas pelos paquetes não subsidiados de acordo com a tabela 
de portes do Diário do Governo n.º 221 de 01.10.70 em vigor a partir dessa data. Carta transpor-
tada pelo paquete “Habsburg” da linha alemã Nord-Deutsch Lloyd Steam Ship Company que saiu 
de Lisboa a 09.02.75 com destino à América do Sul. Porte brasileiro de 300 reis, manuscrito a azul, 
correspondente ao 2.º porte de cartas recebidas de Portugal, pago pelo destinatário. Selos sem 
reparações, com defeitos no denteado, com boa cor e relevo, obliterados com carimbo numérico 
da 2.ª reforma postal, batido a preto “46” do Porto. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

250.00

93 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42a, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II. 
Exemplar novo, assinado no verso, sem goma, sem reparações, com uma pequena parte 
do relevo da efígie aberto, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 200.00.

35.00

94 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42e, 80 réis, laranja, papel liso, denteado 14, tipo I. 
Exemplar usado, com anotação a lápis no verso, sem reparações, com alguns dentes mais 
curtos na margem inferior, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª 
reforma postal, batido a preto “93” de Figueira da Foz. Valor de catálogo € 1.600.00. Certifi-
cado de peritagem de J. Miranda da Mota.

160.00

95 F FRG 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Fragmento com selo de 20 reis, bistre, papel liso, denteado 13 
½, tipo I, MF39d + tira horizontal com 3 selos de 80 reis, laranja-vermelho, papel liso, denteado 
13 ½, tipo I, MF42c. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterados com 
carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “46” do Porto. Valor de catálogo € 433.00.

60.00
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96 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42g, 80 reis, laranja-vermelho, papel COSTELADO na 
frente, denteado 12 ¾. Exemplar usado com um dente curto e canto superior esquerdo re-
parado, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 210.00.

20.00

97 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42k, 80 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
tipo I. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / LAGOS”. B.

20.00

98 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42k + 42l. Lote com dois selos de 80 reis, laranja, pa-
pel porcelana, denteado 13 ½, um deles do tipo I e o outro do tipo II. Exemplares usados, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo e ambos obliterados com carimbos da 
POSTA RURAL “P.R.”, batidos a violeta e de tipologia diferente. Valor de catálogo € 122.00.

20.00

99 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42j, 80 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
tipo II. Lote com dois exemplares usados, sem reparações e com dois dentes curtos em 
cada exemplar, com boa cor e relevo, obliterados com carimbos nominais batidos a preto 
“CORREIO E TELEGRAPHO / URBANA / M. de POMBAL / PORTO” e “CORREIO E TELE-
GRAPHO / URBANA / Boa Vista / PORTO”.B e R.

40.00

100 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42j, 80 reis, laranja-vermelho, papel porcelana, denteado 12 
¾, tipo II, em carta circulada de Lisboa (06.04.85) para o Rio de Janeiro (30.04.85), para pagar o 
porte simples de uma carta de Portugal para o Brasil com peso até 15g de acordo com a tabela pu-
blicada no Diário do Governo n.º 74 de 02.04.79, em vigor a partir de 01.04.79. Selo sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo circular datado de Lisboa, batido a 
preto. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 280.00.

50.00

102V
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101 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42i + 42j. Lote com dois selos de 80 reis, amarelo-laranja, 
em papel porcelana, denteado 12 ¾, um deles do tipo I e o outro do tipo II. Exemplares no-
vos, sem defeitos nem reparações, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 420.00.

75.00

102 F * 1870/83 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. De frente. Sobrescrito circulado registado de 
Lisboa (13.02.89) para Shangai / China (28.03.89) com trânsito pela ambulância ferroviária 
Paris / Modena (16.02.89), com 3 selos de 80 réis (par horizontal + um), amarelo-laranja, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I, MF42i + selo de 50 reis, azul, papel porcelana, den-
teado 11 ¾. MF58, para pagar: 240 réis pelo terceiro porte de uma carta de Portugal para 
a Estação Postal Francesa de Shangai com peso entre 30g e 45g + 50 réis pelo prémio de 
registo de acordo com a tabela de portes publicada no Diário de Governo n.º 74 de 02.04.79, 
em vigor a partir dessa data. Selos sem reparações, os de relevo com pequenos defeitos no 
denteado e bom relevo, todos com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

1.800.00

103 F /() 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote com dois selos: MF43, 100 reis, lilás-claro, papel liso, 
denteado 12 ¾, tipo I, novo, com goma não original + MF43b, 100 reis, lilás-cinzento, papel 
liso, denteado 13 ½, tipo I, novo, com goma original e leve charneira. Ambos sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 375.00.

60.00

104 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 reis, lilás-castanho, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo I. Tira horizontal com 3 selos usados, sem reparações, com 2 dentes curtos, com boa 
cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de 
Lisboa. Valor de catálogo € 200.00.

30.00

105 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 reis, lilás-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. 
Selo isolado + par horizontal em capa de carta circulada registada de Castelo Branco para 
Lisboa (29.03.76) para pagar: 200 reis pelo 8.º porte interno de uma carta com peso entre 
175 a 200g + 100 reis pelo prémio de registo, de acordo com a tabela de portes do Decreto 
de 23.08.70, em vigor a partir de 01.10.70. Selos com alguns defeitos no denteado e corte na 
margem esquerda do selo isolado, com boa cor e relevo, obliterados com carimbo numérico 
da 2.ª reforma postal, batido a preto “166 – CASTELO BRANCO” + carimbo de registo tipo 
elíptico, com arabescos ao centro “REGISTADA / CASTELO BRANCO”. R.

150.00

106 F * 1870/83 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. De frente. Sobrescrito de reduzidas dimensões, 
circulado registado de Famalicão (17.09.84) para Bananal / S. Paulo / Brasil (13.10.84) com 
trânsito por Lisboa (18.09.84) e Rio de Janeiro (11.10.84) com selo de 100 reis, lilás-cinzento, 
papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF43 + selo de 50 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, 
MF58c, para pagar o porte simples de uma carta de Portugal para o Brasil com peso até 15g, 
de acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo n.º 74 de 02.04.79 em vigor 
desde 01.04.79, mapa 5 desde que transportada pelos paquetes da Royal Mail ou da negação 
do Pacífico + 50 reis pelo prémio de registo de acordo com a circular de 24.12.80, para vigorar 
a partir de 01.01.81. Sobrescrito transportado por via marítima pelo paquete “Patagónia” da 
Pacific Steam Navigation Company que saiu de Lisboa a 18.09.84 com destino ao Brasil e Pa-
cífico. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e com bom relevo o selo de 100 reis. 
Sobrescrito ligeiramente aparado com a frente e verso separados, mas reparado. Carimbo de 
registo elíptico, com arabesco ao centro, batido a preto “REGISTADA / FAMALICÃO”. B e R.

200.00

107 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada de Lisboa (02.11.75) para o Rio de Janeiro 
(26.11.75) com selo de 10 réis, amarelo-laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, com varie-
dade (c), MF37 + dois selos de 20 réis, bistre-esverdeado, papel liso, denteado 13 ½, tipo I, 
MF39d + selo de 100 réis, lilás-castanho, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF43, para pagar 
o porte simples (150 réis) de uma carta de Portugal para o Brasil com peso até 10g, quan-
do transportadas por paquetes subsidiados de acordo com a tabela de portes do aviso de 
22.08.71 da Direcção Geral dos Correios e Postas do Reino, publicado no Diário do Governo 
n.º 195 de 31.08.71. Transportada por via marítima pelo paquete “Gassendi” da Liverpool, 
Brazil & River Plate Stean Navigation Company Limited, inicialmente denominada Lamport 
& Holt Line, que saiu de Lisboa a 03.11.75 para o Brasil. Selos sem reparações, com leves 
afloramentos de óxido, com vinco horizontal de arquivo num dos selos de 20 réis, com boa 
cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de 
Lisboa. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e R.

500.00

108 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43b, 100 réis, lilás-cinzento, papel liso, denteado 13 ½, tipo I. 
Par horizontal em capa de carta circulada de Lisboa (08.10.78) para o Rio de Janeiro (23.10.78) 
para pagar o segundo porte (200 réis) de uma carta de Portugal para o Brasil com peso entre 15 
e 30g se transportada pelos paquetes subsidiados da Royal Mail, Méssageries Maritimes ou da 
navegação do Pacífico, de acordo com a tabela de portes da Circular n.º 103 da Direcção dos 
Correios de 15.07.77. Carta transportada pelo paquete “Equateur” da Compagnie des Méssage-
ries Maritimes que saiu de Lisboa para o Brasil e Rio da Prata a 10.10.78. Selos sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, 
batido a preto “1” de Lisboa. MB e R. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

300.00

109 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43c, 100 réis, lilás-claro, papel liso, denteado 14, tipo I. 
Exemplar novo, sem reparações, com ligeiras aflorações de óxido, com irregularidades no 
denteado da margem direita, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 2.000.00.

360.00

110 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43c, 100 réis, lilás-claro, papel liso, denteado 14, tipo 
I. Exemplar usado, assinado no verso, com parte do relevo da efígie aberto e seguro com 
goma, com leve vinco num canto, com dois dentes curtos, com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “160 – ABRANTES”. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.600.00.

150.00
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111 F IC 1870/87 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescritos. OM1b, 25 reis, azul-escuro, formato C (grande), 
tipo XII, circulado registado de Lisboa (24.03.88) para Hamburgo (28.03.88) com selos adicio-
nais de 100 reis, lilás-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I, MF43f e selo de 25 reis, 
violeta-azul, papel porcelana, denteado 11 ¾, para pagar o segundo porte (100 reis) de uma 
carta de Portugal para a Alemanha com peso entre 15 e 30g + 50 reis pelo prémio de registo, de 
acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo n.º 74 de 02.04.79. Selos sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com bom relevo o selo de 100 reis. MB e R.

75.00

112 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43h, 100 reis, lilás-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo 
III. Par horizontal, novo, com goma original e leve charneira, sem reparações e com dois pontos 
de óxido no verso de um dos selos, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 375.00.

75.00

113 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43h, 100 reis, lilás-claro, papel porcelana, denteado 12 
¾, tipo III. Exemplar usado, sem reparações, com dentes curtos nas margens esquerda, com 
boa cor e relevo, obliterado com carimbo nominal, batido a preto “CASTELLO BRANCO”.

20.00

114 F * 1870/83 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. De frente. Sobrescrito circulado do Porto 
(10.12.90) para Melbourne / Austrália (20.01.90) com selo de 100 reis, lilás-claro, papel por-
celana, denteado 12 ¾, tipo IV, MF43i + selo de 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 11 
¾, MF58a, para pagar o porte simples (150 reis) de uma carta de Portugal para a Austrália 
com peso até 15g, via Gibraltar ou Itália (Brindisi), de acordo com a tabela de portes (mapa 
4 – países que não fazem parte de UPU), publicada no Diário do Governo n.º 74 de 02.04.79. 
A Austrália apenas aderiu à UPU em 10.01.1907. Selos sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e bom relevo no selo de 100 reis. Raro destino.

500.00

115 F PRV/R Reimpressões de 1885. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF47, 120 reis, azul. Bloco com 6 reim-
pressões (2x3), margem direita de folha, de reimpressões de 1885, em denteado 12 ¾, sem goma 
como emitidas, sem reparações e com o denteado irregular (farpeado), com boa cor e relevo. Mui-
to raros os múltiplos das reimpressões de 1885 e em denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 780.00.

200.00

116 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF44, 120 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, em carta 
circulada do Porto (24.03.72) para Londres (28.03.72) por terra via Espanha e França, para 
pagar o porte simples de uma carta de Portugal para a Inglaterra com peso até 7,5g de acor-
do com a tabela publicada no Diário de Lisboa n.º 171 de 01.08.66, em vigor a partir dessa 
data. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo 
numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto e ilegível. Valor de catálogo € 528.00.

100.00

117 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF44, 120 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, em carta 
circulada de Lisboa (15.06.75) para Génova (21.06.75), com trânsito pela ambulância fer-
roviária Modane / Torino (21.06.75), para pagar o porte simples de uma carta remetida de 
Portugal para Itália com peso até 10g de acordo com a tabela de portes publicada no Diário 
do Governo n.º 221 de 30.09.71. Selo sem reparações, com vestígios de óxido em parte do 
denteado, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 528.00.

100.00
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118 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Capa de carta circulada do Porto (21.03.76) para Pernambuco 
(04.04.76) com trânsito por Lisboa (22.03.76) com selo de 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 
¾, tipo XII, MF36k + selo de 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo VII, MF40f + 
selo de 120 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, MF44, para pagar o porte simples (150 reis) 
de uma carta de Portugal para o Brasil com peso até 10g, transportada pelos paquetes subsi-
diados, de acordo com a tabela de portes da Ordem de Serviço n.º 96 da Direcção Geral dos 
Correios de 19.04.75. Marcada com o porte brasileiro manuscrito a azul pago pelo destinatá-
rio. Carta transportada pelo paquete “Gironde” da Méssageries Maritimes que saiu de Lisboa 
a 23.03.76 para Dakar e portos do Brasil e do Rio da Prata. Peça com defeitos, selos sem 
reparações e com boa cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, 
batido a preto “46” do Porto. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

500.00

119 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF44b, 120 reis, azul, papel COSTELADO, na frente, den-
teado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e restos de charneira, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor e relevo. Exemplar de excelente qualidade. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.900.00.

350.00

120 F () 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF44b, 120 reis, azul, papel COSTELADO na frente, dentea-
do 12 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem reparações, com denteado da mar-
gem superior aparado parcialmente à tesoura, com postos de óxido, com boa cor e relevo. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 900.00.

175.00

121 F 8 1870/76 - D. Luís I. Fita direita. MF44b, 120 reis, azul, papel COSTELADO no verso, den-
teado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem reparações, com um dente curto, com 
boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” 
de Lisboa. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 460.00.

75.00

122 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF45, 150 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Exem-
plar usado, com REPINTE, sem reparações, com parte da efígie aberta, com defeitos no den-
teado, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto 
“1” de Lisboa. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não cotado com o repinte.

150.00

123 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF45, 150 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, em carta 
circulada de Lisboa (14.05.77) para Buenos Aires (18.06.77), para pagar o porte simples de 
uma carta remetida de Portugal para a Argentina com peso até 10g para pagar o porte simples 
de uma carta de Portugal para a Argentina com peso até 10g, pelos paquetes subsidiados. 
Provavelmente a carta foi franquiada para seguir no paquete Elbe da Royal Mail Steam Packet 
Company (subsidiado) que saiu de Lisboa a 13.05.77, porém a carta só seguiu no dia 14 pelo 
paquete “Argentina” da linha alemã Hamburg-Sudamerikanichen Dampfschiffahts Gesellschaft 
que por ser paquete não subsidiado o porte simples a pagar seria de apenas de 80 reis para 
cartas com peso até 15g. Selo sem reparações, com um dente curto, com boa cor e relevo, obli-
terado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa.

250.00

124 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (27.12.77) para 
o Tephés / Brasil, com trânsito por Pernambuco (10.01.78) e reexpedido para o Estado do 
Pará com selo de 50 réis, verde-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF41 + selo de 150 
réis, azul-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, MF45a, para pagar: 100 réis pelo porte 
simples de uma carta remetida de Portugal para o Brasil como membros da UPU, quando 
transportada pelos paquetes da Royal Mail o da carreira do Pacífico + 100 réis pelo prémio 
de registo, de acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo n.º 290 de 
21.12.75 para vigorar a partir de 01.01.76. Carta transportada pelo paquete “Guadiana” da 
Royal Mail Steam Packet Company que saiu de Lisboa a 29.12.77, vindo de Southampton 
para os portos do Brasil e Rio da Prata e chegou a Pernambuco a 10.01.78. Selo de 150 réis 
sem de feitos nem reparações, com pequeno corte e canto curto no selo de 50 réis, com boa 
cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de 
Lisboa. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e R.

1.500.00

125 F () 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF45c, 150 réis, azul, papel liso, denteado 13 ½, tipo I. Exem-
plar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com vestígios de óxido, com boa cor 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.400.00.

250.00

126 F () 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF46a, 240 reis, lilás-claro, papel COSTELADO no verso, 
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 € 4.000.00.

750.00

127 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF46, 240 réis, lilás, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar 
usado, assinado no verso, sem reparações, com leve mancha de óxido, com boa cor e rele-
vo. Valor de catálogo € 1.600.00.

160.00

128 F DOC 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Meia folha de papel selado, dobrada em três, com CTO a 
preto de 30 réis, com sobrecarga “MADEIRA”, presumivelmente pertence a processo judicial 
circulado de Lisboa (29.03.75) com selo de 80 réis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
I, MF42 + selo de 240 réis, lilás-claro, papel liso, denteado 12 ¾, MF46, presumivelmente 
para pagar 16.º porte interno (320 réis) de um manuscrito com peso entre 600 e 640g, de 
acordo com a tabela de portes do Decreto de 23.08.70 em vigor a partir de 01.10.70. Selos 
sem reparações, com um canto curto em cada um deles, com boa cor e relevo, obliterados 
com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa e carimbo oval da-
tado do período pré-adesivo afeto ao serviço do correio marítimo doméstico, LF LSB-CMd3, 
batido a preto. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

1.200.00

129 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF46a, 240 reis, lilás-claro, papel COSTELADO na frente, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com um leve vinco num canto, com boa 
cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de 
Lisboa. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 3.200.00.

300.00
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130 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF47a, 300 réis, violeta-claro, papel liso, denteado 13 ½, tipo I. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com um dente mais curto, com 
boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 430.00.

75.00

131 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF47a, 300 réis, violeta-claro, papel liso, denteado 13 ½, tipo 
I. Exemplar em carta datada de Bilbau (03.11.77) e posta no correio de Lisboa (08.11.77) para 
Buenos Aires / Argentina (01.12.77) para pagar o 2.º porte (300 réis) de uma carta circulada de 
Lisboa para a Argentina com peso entre 7 ½ a 15g, remetidas pelos paquetes subsidiados, de 
acordo com a tabela de portes da Circular n.º 86 de 05.10.72 da Direcção Geral dos Correios 
aplicável aos paquetes das Méssageries Maritimes. Carta transportada de Lisboa pelo paquete 
Niger da linha das Méssageries Maritimes que partiu de Lisboa a 09.11.77 com destino aos 
postos do Brasil e Rio da Prata. A Argentina apenas aderiu à UPU em 01.01.78 pelo que não é 
aplicável a tabela de portes em vigor para países pertencentes à UPU.. Selo sem reparações, 
com um canto curto, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma 
postal, batido a preto “1” de Lisboa. B e R. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

300.00

132 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF47c, 300 reis, violeta-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
tipo II. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 460.00.

100.00

133 F 8 1879/80 – D. Luís I. Fiat direita. Novas cores. MF49, 10 reis, verde, papel liso, denteado 12 
¾, tipo I. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo nominal, batido a preto “LAGOS”. B.

20.00

134 F IC 1879/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Baixa de porte. OM7, 10 reis, casta-
nho-vermelho claro, cartolina fina, camurça, com ligeiros fios de seda, com 5 mm entre o Es-
cudo e a 1.ª linha de inscrição, tipo III, circulado de Vila Nova de Gaia (29.03.81) para Berna 
/ Suíça (03.04.81) com selo adicional de 10 reis, verde-amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo II, MF49a, para pagar o porte de um bilhete-postal simples de Portugal para a Suíça, de 
acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo n.º 74 de 02.04.79 (tabela 1), 
em vigor desde 01.04.79. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. B e R.

200.00

135 F  1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF49d, 10 reis, verde-azul, papel liso, dentea-
do 12 ¾, tipo II. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem reparações, com 
um leve ponto de óxido e com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 680.00.

90.00
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136 F () 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF49h, 10 reis, verde-azul, papel liso, dentea-
do 13 172, tipo II. Exemplar novo, com goma não original, sem reparações, com manchas 
acastanhadas da goma, com denteado retocado na margem superior, com boa cor e relevo. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 800.00.

80.00

137 F 8 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50, 50 reis, azul-claro, papel liso, denteado 
12 ¾, tipo I, com as variedades (c), (d), (e), (h), (i) e (j). Exemplar usado, sem reparações, 
com um ligeiro ponto adelgaçado, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo nominal 
batido a preto “MEALHADA”.

20.00

138 F * 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50, 50 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo I em sobrescrito circulado do Porto (05.10.80) para Amesterdão (09.10.80) para pagar 
o porte simples de uma carta remetida de Portugal para a Holanda com peso até 15g, de 
acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo n.º 74 de 02.04.79 (tabela 
1), em vigor desde 01.04.79. Selo com ligeiros defeitos no denteado, com boa cor e relevo. 
Carimbo de dupla oval batido a preto “ENTROU / TARDE”, aplicado no Porto.

50.00

139 F / 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50a, 50 réis, azul-claro, papel liso, denteado 
12 ¾, tipo II. Bloco com 8 selos novos (4x2), margem esquerda de folha, com anotações a lápis 
na margem, com goma original, sem charneira em 2 selos e com charneira nos outros 6 selos, 
com defeitos significativos nos exemplares n.º 4 (quadro do lado direito aberto verticalmente até 
ao denteado) e no n.º 5 (rasgão horizontal com cerca de 15mm seguro com charneira), com o 
denteado vertical a abrir entre os selos n.º 3 e 4, seguro por charneira e com boa cor e relevo. 
MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 9.400.00.

2.500.00

140 F 8 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50a, 50 reis, azul-claro, papel liso, dentea-
do 12 ¾, tipo II. Exemplar usado, assinado no verso, com FORTE REPINTE, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo circular datado, batido a 
preto, ilegível. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogado com repinte.

150.00

141 F * 1979/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50a, 50 reis, azul-claro, papel liso, dentea-
do 12 ¾, tipo II, em capa de carta remetida de Lisboa (06.12.80) para Marselha (10.12.80) 
com trânsito por St. Jean de Luz (09.12.80), para pagar o porte simples de uma carta remeti-
da de Portugal para a França com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes publicada 
no Diário do Governo n.º 74 de 02.04.79 (tabela 1), em vigor desde 01.04.79. Selo sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo circular datado de 
Lisboa batido a verde e numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa. B e R.

60.00

142 F  1979/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50b, 50 reis, azul-claro, papel liso, dentea-
do 13 ½, tipo II, com as variedades (c), (d), (e), (f), (g), (h) e (j). Exemplar novo, duplamente 
assinado no verso, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo. Valor de catálogo € 550.00.

90.00

143 F 8 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50c, 50 reis, azul, papel liso, denteado 
13 ½, tipo II, com as variedades (a), (b), (c), (e) e (g). Exemplar usado, sem reparações, 
com um ligeiro defeito no denteado da margem direita, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo nominal batido a preto “OLIVEIRA DO / HOSPITAL”.

20.00

144 F * 1979/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50c, 50 reis, azul-claro, papel liso, denteado 
13 ½, tipo II, em capa de carta remetida de Lisboa (09.06.81) para Bordéus (12.06.81) com 
trânsito pela ambulância ferroviária de Irun / Bordéus (12.06.81), para pagar o porte simples 
de uma carta remetida de Portugal para a França com peso até 15g, de acordo com a tabela 
de portes publicada no Diário do Governo n.º 74 de 02.04.79 (tabela 1), em vigor desde 
01.04.79. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo 
circular datado de Lisboa batido a sépia. B e R.

60.00

145 F  1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF51a, 150 reis, amarelo, papel liso, denteado 
13 ½, tipo II. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 310.00.

80.00

146 F 8 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. Lote com dois selos de 150 reis, amarelo, papel por-
celana, denteado 12 ¾, usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, um deles do 
tipo II, MF51b, com obliteração a preto “ESTAÇÃO TELEGRAPHICA / EM / VILLA NOVA DE GAYA”, 
e outro do tipo III, MF51c, com obliteração a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / BELEM”. B.

35.00

147 F * 1870/80 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. Fita direita. Novas cores. Sobrescrito circulado 
registado de Lisboa (15.12.88) para Dresden (19.12.88) com selo de 100 reis, lilás-claro, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I, MF43f + selo de 150 reis, amarelo, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo II, MF51b, para pagar: 200 reis pelo 4.º porte de uma carta de Portugal 
para a Alemanha com peso entre 45 e 60g + 50 reis pelo prémio de registo. Selos sem defei-
tos nem reparações, com boa cor e relevo e sobrescrito com rasgão reparado.

75.00

148 F  1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF51e, 150 reis, amarelo, papel porcelana, dentea-
do 13 ½, tipo III. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 280.00.

50.00

149 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. De frente. Novas cores. Sobrescrito circulado 
registado de Lisboa (20.05.87) para Fargo / EUA, com trânsito por Nova York (06.04.87), 
com selo de 150 reis, amarelo, papel porcelana, denteado 13 ½, tipo II, MF51d + selo de 50 
reis, azul, papel liso, denteado 13 ½, MF58d, para pagar: 150 reis pelo 3.º porte de uma carta 
de Portugal para os EUA, com peso entre 30 e 45g + 50 reis pelo prémio de registo. Selos 
sem defeitos nem reparações, com boa cor nos dois selos e bom relevo no selo de 150 reis.

90.00
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150 F 8 1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF66, 20 reis, carmim-rosa, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, tipo VI. Exemplar usado, com aderências no verso (papel do 
objeto postal), sem reparações com aflorações de óxido e defeito no denteado da margem 
esquerda, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / LAGOS”.

20.00

151 F  1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF66a, 20 reis, carmim-rosa, papel por-
celana, denteado 12 ¾, tipo VII. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e leve 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 600.00.

90.00

152 F 8 1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF66a, 20 reis, carmim-rosa, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, tipo VII. Exemplar usado, sem reparações, com a efígie par-
cialmente aberta, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo nominal, batido a preto 
“MUIMENTA / DA BEIRA”.

20.00

153 F 8 1884 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor. MF66c, 20 reis, carmim-rosa, papel por-
celana, denteado 13 ½, tipo VII. Exemplar usado, com aderências no verso (papel do objeto 
postal), sem reparações com leve óxido no canto superior direito, obliterado com carimbo 
batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / LAPA”.

25.00

154 F * 1884/95 – D. Luís I. Fita direita. Nova cor e novo valor + D. Carlos I, tipo Mouchon. So-
brescrito com valor declarado de 700 francos, com peso de 123g, circulado registado da 
estação urbana de Lisboa / Santa Isabel (31.03.01) para Paris (05.04.01) com trânsito pela 
estação central de Lisboa (01.04.01) e por Madrid, com selo de 1.000 reis, preto, papel liso, 
denteado 12 ¾, MF67 + selo de 100 reis, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 
¾ da emissão de D. Carlos I, tipo Mouchon, MF135, para pagar: 585 reis pelo 9.º porte de 
uma carta de Portugal para França com peso entre 120 e 135g de acordo com a tabela de 
portes publicada no Diário do Governo n.º 123 de 04.06.1898 em vigor a partir de 01.07.98 + 
50 reis pelo prémio de registo + 465 reis pela 3.ª fração de 300 francos cada a 155 reis por 
fração, quando remetidos por via de Espanha de acordo com a tabela de portes publicada 
pelo Almanach Palhares Burocratico e Commercial de 1901. Selos sem reparações, com 3 
dentes curtos na margem superior do selo de 1000 reis, com boa cor os dois selos e bom 
relevo o selo de 1000 reis. MR.

600.00
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     PORTUGAL

155 F R Reimpressões de 1905. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF 36/47. Série completa de reimpres-
sões em denteado 13 ½, papel liso. Exemplares com goma original e leve charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Excelente qualidade. Valor de catálogo € 1.105.00.

175.00

156 F R/ Reimpressões de 1863 * 1853 – D. Maria II. MF 1/4. Série completa de reimpressões de 1863, 
nova, não denteada, sem reparações, com o papel ligeiramente enrugado na reimpressão de 5 
reis, sem goma as reimpressões de 5 e 25 reis, com goma não original a reimpressão de 50 reis 
e com goma original e charneira a reimpressão de 100 reis. Valor de catálogo € 1.520.00.

125.00

157 F / 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF19/26. Série completa, nova, com goma original 
e charneira, com exceção selos de 10, 50 e 120 reis sem goma, sem reparações, com ligeiro óxido 
no selo de 25 reis, com boa cor e relevo e com margens de luxo na generalidade dos selos. Certi-
ficado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda, para o selo de 80 reis. Valor de catálogo € 2.780.00.

300.00

158 F () 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF19, 5 reis, preto, papel liso, não denteado, tipo 
I. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo e 
com margens de luxo. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 90.00+++.

20.00

159 F  1867/70 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF23, 50 reis, verde, papel liso, não dentea-
do. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo, com margens normais. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. MB. 
Valor de catálogo € 450.00.

60.00

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

20.00

161 F  1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF31, 50 reis, verde-claro, papel liso, denteado 
12 ¾. Exemplar novo, com goma original e leve sinal de charneira, com anotações a lápis 
no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de 
Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 440.00. MB

60.00

162 F () 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF69, 10 reis, lilás, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo com goma não original, sem reparações, com a cor alterada. Certificado de 
peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 1.200.00.

75.00

163 F PRV 1895/98 – D. Carlos I. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. Tipo II. Desenho aprovado. 
Quadra de provas em verde-azul, não denteadas, em papel liso, sem impressão do valor. 
Exemplar sem reparações, com alguns pontos de óxido no verso, com boa cor. OM521.

30.00

164 F * 1934/45 – Selos de recurso. Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Sobrescrito 
circulado registado da Horta / Açores (24.02.39) para Lisboa (11.03.39) com selo de 1$20, verde-
-amarelo, MF351 (selo do Continente usado como selos de recurso em segundo período de 
circulação), para pagar: $80 pelo segundo porte de uma carta dos Açores para Portugal com peso 
entre 20 e 40g + $40 pelo prémio de registo, de acordo com a tabela de portes dos Decretos n.ºs 
9424 e 12428 respetivamente de 13.02.24 e 04.10.26. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

165 F * 1934 – Selos de recurso. Ceres. Gravura retocada + Centenário do Nascimento de Camilo 
Castelo Branco, com sobrecarga AÇORES + Monumento ao Marquês de Pombal * Imposto 
Postal + General Carmona. Sobrescrito circulado de Lisboa (25.06.34) para Daressalaam 
(24.07.34), via Marselha com selos de 80c, verde-escuro, MF507, 25c, carmim, MF226, 
15c, azul (efígie), MF IP18 (todos utilizados como selos de recurso em segundo período de 
circulação) e 40c, violeta, MF560, para pagar o porte simples (1$60) de uma carta remetida 
para o estrangeiro com peso até 20g. Selos sem defeitos nem reparações.

35.00

166 F * 1934 – Selos de recurso. Lusíadas + Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco, 
com sobrecarga “AÇORES”. Sobrescrito circulado de Lisboa (17.10.36) para Bremen / Ale-
manha com selos de 50c, verde-azul, MF230 e 2E, verde-escuro s/ verde, MF237 (ambos 
como selos dos Açores usados como selos de recurso no Continente em segundo período 
de circulação) + 6c, cinzento, MF515 + 95c, carmim, MF545, para pagar: 1$75 pelo porte 
simples do correio ordinário + 1$75 pelo primeiro porte da sobretaxa aérea de uma carta 
para a Alemanha com peso até 20g + 1c de excesso de porte.

25.00

167 F PRV 1947 - 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. Desenhos de Jaime Martins Ba-
rata e gravura a talhe doce de Renato Araújo. MF691, $30. Quadra, com provas de cor em 
verde (cor aprovada para a taxa), bordo de folha, não denteada, sobre papel liso, com goma 
original. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor, tidos também como selos 
originais não denteados. OM2434.

30.00

168 F PRV 1947 - 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. Desenhos de Jaime Martins Barata 
e gravura a talhe doce de Renato Araújo. MF694, 1$75. Prova de cor em azul (cor aprovada 
para a taxa), bordo inferior de folha e restantes margens largas, não denteada, sobre papel 
liso, tidos também como selos originais não denteados. OM2443

20.00

169 F  1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de letras da Universidade de Lisboa. 
MF874, 1$00, castanho e verde, papel esmalte, denteado 13 ½ x 12 ¾. Quadra, bordo su-
perior de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com IMPRESSÃO RETRO-VERSO por decalque. Erro não catalogado. MB e R.

80.00
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170 F * Postos particulares de correio. Sobrescrito circulado registado do Posto de Correio n.º 34 de 
Lisboa (03.01.85) para Lisboa (04.01.85) com selos MF1452, 1464, 1522, 1542 e etiqueta 
tipo FRAMA de 2$50 da máquina 002, MF ETQ1: Franquia total de 66$00 para pagar: 16$00 
pelo porte simples de um sobrescrito normalizado circulado internamente com peso até 20g 
+ 50$00 pelo prémio de registo de acordo com a tabela da Portaria n.º 897/83 de 30.07.83 
em vigor desde 01.08.83 até 14.01.85. Carimbo circular datado e carimbo de registo batidos 
a preto do “POSTO N.º 34” e “P. C. N.º 34”, respetivamente. B e R.

25.00

171 F PRV 1915 – Imposto Postal. Legenda “Para os Pobres”. Desenho de Pedro Guedes e gravura 
de José Armando Pedroso. MF IP7, 5c. Quadra de provas de cor em carmim (cor aprovada 
para a taxa) e papel “cebola” (não aprovado para a emissão), não denteada, sem goma. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. Não catalogada neste papel por OM.

30.00

     AÇORES

172 F R Reimpressões de 1885 * 1868/70 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selos do Continente 
com sobrecarga “AÇORES” tipo C. MF 1/6. Série completa de reimpressões de 1885, não den-
teadas, sem goma como emitidos, sem reparações, com ligeiro ponto de óxido na reimpressão 
de 5 reis, com boa cor e relevo e com boas margens. MB. Valor de catálogo € 315.00.

50.00

173 F R Reimpressões de 1905 * 1868/70 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selos do Continente 
com sobrecarga “AÇORES” tipo C. MF 1/6. Série incompleta de reimpressões de 1905, faltando 
as reimpressões de 25 reis, não denteadas, com goma original e leves restos de charneira, sem 
reparações, com ligeiro ponto de óxido na reimpressão de 5, 20 e 80 reis, com boa cor e relevo e 
com margens de luxo, com sobrecarga “SPECIMEN” oblíqua a preto no canto superior direito. MB.

75.00

174 F R Reimpressões de 1905 * 1868/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Selos do Continente 
com sobrecarga “AÇORES” tipo C. MF 7/15. Série completa de reimpressões de 1905, den-
teado 13 ½, com goma original e leves restos de charneira, sem reparações, com ligeiro 
ponto de óxido na reimpressão de 25 reis, com boa cor e relevo, com sobrecarga “SPECI-
MEN” oblíqua a preto no canto superior direito. MB. Valor de catálogo € 360.00.

75.00

162161160159158157155156

154

168

172

165
170 164

166171

167

169

163



26

175 F R Reimpressões de 1905 * 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobre-
carga “AÇORES”, tipo C. MF 16/27. Série incompleta (falta reimpressão de 50 reis) de reim-
pressões de 1905, denteado 13 ½, com goma original e charneira, sem reparações, com 
ligeiro óxido em algumas reimpressões, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 470.00.

90.00

176 F () 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”, tipo A. 
Lote com 3 selos novos, papel liso, denteado 12 ¾, com goma não original: MF20, 50 reis, 
verde, tipo I + MF22, 100 reis, lilás-claro, tipo I + MF23, 120 reis, azul. Exemplares sem defei-
tos, com exceção selo de 100 reis com pequeno adelgaçamento no dente do canto superior 
esquerdo, todos com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 455.00.

60.00

177 F R Reimpressões de 1905 * 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobre-
carga “AÇORES”, tipo C. MF 16/27. Série completa de reimpressões de 1905, denteado 13 
½, com goma original e charneira, sem reparações, com ligeiro óxido nas reimpressões de 
100 e 300 reis, com boa cor e relevo, com sobrecarga “SPECIMEN” oblíqua a preto no canto 
superior direito. Valor de catálogo € 510.00.

125.00

178 F 8 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”, tipo 
C. Lote com dois selos usados: MF30, 50 reis, azul-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, sem 
defeitos nem reparações com boa cor e relevo + MF30c, 50 reis, azul, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo II, sem reparações, com um dente curto, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 230.00.

30.00

179 F R Reimpressões de 1905 * 1882/84 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobre-
carga “AÇORES”, tipo D. MF 37/45. Série completa de reimpressões de 1905, denteado 13 
½, com goma original e charneira, sem reparações, com ligeiro óxido na reimpressão de 50 
reis, com boa cor e relevo, com sobrecarga “SPECIMEN” oblíqua a preto no canto superior 
direito. MB. Valor de catálogo € 1.125.00.

250.00

180 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39h, 20 reis, bistre-esverdeado, papel COSTELADO na 
frente, denteado 12 ¾. Exemplar usado, com notações a lápis no verso, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, com sobrecarga falsa “AÇORES”, obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa.

30.00

181 F PRV 1907/08 – D. Carlos I. Emissão projetada para os Açores. Desenho da cercadura de Do-
mingos Alves do Rego. Prova em papel fotográfico da cercadura a preto, sem a efígie, não 
denteada, com margens de luxo, com o valor de 5reis aberto no cunho e na fita inferior, com 
a legenda “AÇO / RES, distribuída na fita superior, com a variante do sol nascente substituí-
do por 9 estrelas, representando as 9 ilhas do arquipélago e com o “açor” mais pequeno e 
estilizado. Exemplar sem reparações, com ligeiras manchas. MB e MR.

100.00

182 F PRV 1907/08 – D. Carlos I. Emissão projetada para os Açores. Desenho da cercadura de Do-
mingos Alves do Rego. Prova em papel fotográfico da cercadura a preto, sem a efígie, não 
denteada, com margens de luxo, com o valor de 50 reis aberto no cunho, com a variante do 
sol nascente substituído por 9 estrelas, representando as 9 ilhas do arquipélago e com o 
“açor” mais pequeno e estilizado. Exemplar sem defeitos nem reparações. Cercadura mais 
tarde utilizada na emissão de D. Manuel II, com algumas alterações no cunho. MB e MR.

100.00

183 F PRV 1907/08 – D. Carlos I. Emissão projetada para os Açores. Desenho da cercadura de Domin-
gos Alves do Rego. Lote com 4 provas em papel fotográfico da cercadura a preto, sem a 
efígie, não denteadas, com margens de luxo, com o valor de 150 reis aberto no cunho, com a 
variante do sol nascente e o “açor”, com diferentes composições na fita inferior. Exemplares 
sem defeitos nem reparações. Cercaduras mais tarde utilizada na emissão de D. Manuel II, 
com algumas alterações no cunho. MB e MR.

200.00

184 F PRV 1907/08 – D. Carlos I. Emissão projetada para os Açores. Desenho da efígie de J. Cabral Lacerda 
e da cercadura de Domingos Alves do Rego. Prova em cartão com a cercadura impressa a preto 
e a efígie em cinzento-azulada emoldurada no cartão, não denteada, com margens de luxo, com o 
valor de 150 reis aberto no cunho. Exemplar sem reparações, com uma dobra vertical. Cercadura 
mais tarde utilizada na emissão de D. Manuel II, com algumas alterações no cunho. MB e MR.

100.00

185 F * 1934/45 – Selos de recurso. Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. So-
brescrito circulado registado do Porto / Carlos Alberto (01.10.37) para as Caldas da Rainha 
(02.10.37) com par de selos de 40c, verde e preto, MF343 (como selos de recurso em 
segundo período de circulação) para pagar: $40 pelo porte simples de uma carta circulada 
internamente com peso até 20g + $40 pelo prémio de registo, de acordo com a tabela de 
portes dos Decretos n.ºs 9424 e 12428 respetivamente de 13.02.24 e 04.10.26. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

25.00

     MADEIRA

186 F / 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA” a verme-
lho, tipo C. MF14f, 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo IV. Bloco com 12 selos (4x3), 
novo, com anotações a lápis no verso, com goma original e charneira em 3 selos e sem 
charneira em 9 selos, sem reparações, com irregularidades no denteado exterior, com um 
ponto de óxido, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e 
R. Selos com goma original sem charneira não cotados no catálogo especializado Mundifil.

150.00

187 F / 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA” a vermelho, 
tipo B. MF14d, 5 reis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo VI. Bloco com 12 selos (4x3), novo, 
com goma original e charneira em 7 selos e sem charneira em 5 selos, sem reparações, com 
pequenos pontos de óxido, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
B e R. Selos com goma original sem charneira não cotados no catálogo especializado Mundifil.

100.00
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188 F () 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga a preto “MADEIRA”, tipo 
A. MF14b, 5 reis, preto, papel COSTELADO na frente, denteado 12 ¾, tipo X. Exemplar novo, 
assinado no verso, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo.

20.00

189 F  1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga a preto “MADEIRA”, 
tipo B. MF14e, preto, papel liso médio, denteado 14, tipo XII. Exemplar novo, assinado no 
verso, com goma original e charneira, sem reparações, com dois dentes curtos, com boa 
cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 170.00.

40.00

190 F / 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA” a preto, 
tipo C. MF15c, 10 reis, amarelo-laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Bloco com 12 selos 
(4x3), novo, com goma original e charneira em 2 selos e sem charneira em 10 selos, sem 
reparações, com irregularidades no denteado exterior, com pequenos pontos de óxido. Cer-
tificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e R. Selos com goma original sem charneira 
não cotados no catálogo especializado Mundifil.

250.00

191 F / 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA” a preto, 
tipo B. MF16c, 20 reis, bistre esverdeado, papel liso, denteado 13 ½, tipo I. Bloco com 6 
selos (3x2), novo, com goma original e charneira num selo e sem charneira em 5 selos, sem 
reparações, com dois dentes curtos, com dois pequenos pontos de óxido, com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. B e R. Selos com goma original sem 
charneira não cotados no catálogo especializado Mundifil.

125.00

192 F * 1871/79 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga a preto “MADEIRA”, tipo A. 
MF19, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Par horizontal em carta circulada do Funchal 
(20.07.74) para o Maine / EUA, com trânsito por Liverpool (28.07.74) e Londres para pagar o porte 
simples (160 reis) de uma carta da Madeira para os EUA, via paquetes britânicos ou por navios 
particulares com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo n.º 
70 de 30.03.72, em vigor a partir de 01.04.72. Marcas inglesas batidas a vermelho indicando estar o 
porte pagão até ao destino. Envio do Funchal pelo paquete britânico “Monrovia”, em retorno da Cos-
ta Ocidental de África e em direção a Liverpool. Manuscrito a vermelho, o valor de “2” cents, aplicado 
em Liverpool relativo à taxa territorial a creditar aos EUA pela administração postal britânica e 7d a 
creditar pela administração portuguesa ao Reino Unido, valor contabilístico referente a 100 reis por 
paquete + 20 reis pela taxa transatlântica + 20 reis do porte americano = 140 reis = 7d. Carimbo ile-
gível de chegada a Nova York, batido a vermelho. Selos sem reparações, com pequenos defeitos no 
denteado, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “43 – FUNCHAL”.

500.00

193 F * 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga a preto “MADEIRA”, tipo C. 
MF28a, 50 reis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II. Exemplar isolado em sobrescrito circulado 
do Funchal (24.12.79) para Penzance / Inglaterra (29.12.79) com trânsito por Plymouth (28.12.799 
para pagar o porte simples de uma carta remetida da Madeira para Inglaterra com peso até 15g, 
de acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo n.º 74 de 02.04.79 em vigor a 
partir de 01.04.79. Selo sem reparações, com defeitos no denteado, com sobrecarga de seguran-
ça contra utilização por terceiros alheios à empresa proprietária dos selos, datilografada a preto, 
“BLANDY” e obliterado por carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batida a preto, ilegível. MR.

150.00
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     ANGOLA

194 F / 1870/77 – Coroa. MF 1/9. Série completa, nova, em papel liso fino e médio, denteado 12 
¾, com exceção selo de 10 reis em denteado 13 ½. Exemplares com goma original e sem 
goma, sem reparações, com um ponto de óxido no selo de 200 reis e aderências no verso 
do selo de  5reis, com boa cor. Selos de 40 e 50 reis sem goma. Valor de catálogo € 721.50.

125.00

195  1870/77 – Coroa. MF3, 20 reis, bistre, papel liso médio, denteado 12 ¾. Folha completa 
com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
aderências no canto superior esquerdo, na margem, não afetando selos, com boa cor e com 
algumas variedades de clichés. Valor de catálogo € 182.00.

45.00

196 F () 1870/77 – Coroa. MF4c, 25 reis, carmim-rosa, papel liso fino, denteado 14, tipo I. Exemplar 
novo, com anotações a lápis no verso, com goma não original, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 900.00.

175.00

197 F 8 1870/77 – Coroa. MF4c, 25 reis, carmim-rosa, papel liso fino, denteado 14, tipo I. Exemplar 
usado, com anotação a lápis no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor, oblite-
rado com marca nominativa incompleta, batida a preto, “ANDE” provavelmente de uma das 
estações postais “BARRA DO DANDE” ou “ALTO DANDE”, existentes na época. Exemplar 
com marca referenciada por Guedes de Magalhães na página 24 do livro “Marcas Postais 
de Angola”. MR. Valor de catálogo do selo € 500.00.

200.00

198 / 1881/85 – Coroa. MF11, 20 reis, rosa, papel liso médio, denteado 12 ¾. Folha completa com 
28 selos, nova, com goma original sem charneira, com aderência num dos selos, sem repa-
rações, com os selos a separarem-se em várias zonas da folha, com boa cor e com algumas 
variedades de clichés. Valor de catálogo € 1248.00.

125.00

199  1881/85 – Coroa. MF12, 25 reis, violeta, papel liso médio, denteado 12 ¾. Folha completa 
com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com os selos a 
separarem-se em 3 filas do denteado, com boa cor e com algumas variedades de clichés. 
Valor de catálogo € 840.00.

125.00

200 F R/ Reimpressões de 1905 * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF15/23. Série completa com 3 reim-
pressões de 1905, dos valores de 5 reis, 20 reis e 100 reis em denteado 13 ½ e restantes selos 
originais distribuídos com as reimpressões de 1905. Exemplares com goma original e leve sinal 
de charneira sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com sobrecarga “SPECIMEN” 
a preto, oblíqua, no canto superior esquerdo. Exemplares de excelente qualidade. 

200.00

201 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF15, 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par ho-
rizontal em sobrescrito circulado aberto de Luanda (25.11.93) para Londres (25.12.93) com 
trânsito por Lisboa (22.12.93) para pagar o porte simples de um impresso de Angola para a 
Inglaterra com peso até 50g. Transporte marítimo até Lisboa pelo Paquete Casengo. Exem-
plar sem defeitos nem reparações, bem conservado. Ex – Elder Correia. R e MB.

125.00

202 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado de Benguela (11.02.90) para Lisboa 
(18.03.90) com selo de 10 reis, verde, papel porcelana, denteado 13 ½, MF16b + dois selos 
de 20 reis, rosa, papel porcelana, denteado 13 ½, para pagar o porte simples (50 reis) de 
uma carta remetida de Angola para Portugal com peso até 15g de acordo com a tabela de 
portes n.º 2, publicada no Boletim Oficial de Angola nº 24 de 15.06.1885, quando as cor-
respondências remetidas pelas embarcações nacionais ou navios estrangeiros que trans-
portassem gratuitamente as malas de correio. Transporte marítimo pelo Paquete Angola. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com selo obliterados com carimbo mudo, oval de 9 
barras + carimbo de palmas de Benguela, todos batidos a preto. MB e MR.

350.00

203 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado do Ambriz (17.04.94) para Paris (12.05.94) com 
dois selos de 25 reis, lilás, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF18c, para pagar o porte simples 
(50 reis) de uma carta de Angola para França, com peso até 15g. Transporte marítimo de Angola 
para Portugal pelo Paquete S. Thomé que saiu de Luanda a 16.04.94, com trânsito pelo Ambriz 
(17.04.94) e chegada a Lisboa a 08.05.94. Selos sem defeitos assinaláveis e sobrescrito com ras-
gão reparado, obliterados com carimbo oval batido a violeta “ANGOLA / CORREIO DO AMBRIZ”.  

250.00

204 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado de Luanda (15.01.90) para Washington 
(27.02.90) com trânsito por Nova York (26.02.90), com par de selos de 25 reis, violeta, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, MF18 + selo de 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
MF20, para pagar o porte simples (100 reis) de uma carta remetida de Angola para os EUA 
de acordo com a tabela de portes da Circular nº 87 de 30.04.1877 da Secretaria de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar. Transporte marítimo de Luanda a Lisboa pelo Paquete 
S. Thomé que saiu de Luanda a 15.01 e chegou a Lisboa a 11.02. Selos sem defeitos nem 
reparações, obliterados com carimbo de dupla oval, batido a preto “DIRECÇÃO DOS COR-
REIOS / PROVINCIA DE ANGOLA” e marca muda de 9 barras. MB e R.

350.00

205 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF20a, 20 reis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾, em sobres-
crito circulado de Benguela (18.05.89) para Montreal / Canadá (07.07.89) com trânsito por Lis-
boa (20.06.89), Londres (24.06.89) para pagar o porte simples de uma carta remetida de Angola 
para o Canadá com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes n.º 1, publicada no Diário 
do Governo n.º 74 de 02.04.79 provavelmente extensível às Colónias Portuguesas. Transporte 
marítimo de Benguela para Lisboa pelo Paquete S. Thomé e de Lisboa para Londres pelo Vapor 
inglês “Trent”. Selo sem reparações, com um canto curto, obliterado com carimbo mudo de 9 
barras + carimbo de palmas de “BENGUELLA”, ambos batidos a preto. B e R.

100.00
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206 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado registado de Luanda (16.04.91) para Nova York 
(24.05.91) com selo de 10 reis, verde, denteado 13 ½, MF16b + selo de 20 reis, rosa, denteado 12 
¾, MF17 + selo de 25 reis, violeta, denteado 12 ¾, MF18 + selo de 100 reis, castanho, denteado 
12 ¾, MF21 e selo de 200 reis, cinzento-violeta, denteado 12 ¾, MF22, todos em papel porcelana, 
para pagar: 300 reis pelo 3.º porte de uma carta remetida de Angola para os EUA com peso entre 
30 e 45g + 50 reis pelo prémio de registo + 5 reis de excesso de porte. Transporte marítimo de 
Luanda a Lisboa pelo Paquete S. Thomé que saiu de Luanda a 17.04 e chegou a Lisboa a 12.05. 
Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterados com carimbo de dupla oval, 
batido a preto “OFFICIAL / CORREIO DE LOANDA”. MB e MR. Ex – Elder Correia.

2.000.00

207 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF22, 200 reis, cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
em sobrescrito circulado de Luanda (15.02.94) para Hanover / Alemanha, com trânsito por Lisboa 
(11.03.94), para pagar o 2.º porte de uma carta remetida de Angola para a Alemanha com peso 
entre 15 e 30g, de acordo com a tabela de portes n.º 2, publicada no Boletim Oficial de Angola de 
05.08.1892 (correspondências permutadas entre os correios da província de Angola, e os dos paí-
ses pertencentes á União Postal Universal, segundo a convenção geral de Viena de 4 de Julho de 
1891). Transporte marítimo de Luanda a Lisboa pelo Paquete Cazengo que saiu de Luanda a 16.02 
e chegou a Lisboa a 11.03. Selo defeitos nem reparações, obliterado com carimbo circular datado, 
batido a azul, “PORTUGAL / PROV. DE / ANGOLA / LOANDA”. MB e MR. Ex – Elder Correia

500.00
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208 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF24/36. Série completa, nova, em papel porcelana, 
com exceção selo de 25 reis em papel pontinhado, em denteado 11 ¾ os valores de 5, 15, 20, 
75 e 150, em denteado 13 ½ os selos de 25 e 200 reis e em denteado 12 ¾ os restantes selos. 
Exemplares com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com exceção do selo 
de 5 reis com vestígios de óxido, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua, batida 
a preto no canto superior esquerdo. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. 
Acompanha envelope impresso na frente com a lista dos selos que continha. MB e MR.

250.00

209 F * 1893/98 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto * emissão de Angola + D. Carlos I, tipo Diogo Neto 
* emissão do Congo + 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, 
emissão para África + D. Carlos I, tipo Mouchon. Sobrescrito circulado registado com aviso 
de receção de Landana / Congo Português (13.02.99) para Frankfurt (10.03.99) com selos 
de Angola de 5 reis, amarelo, denteado 11 ¾, papel porcelana, MF25 + 10 reis, violeta-
-vermelho, denteado 11 ¾, papel pontinhado, MF26a + selo de 15 reis, castanho, papel liso, 
denteado 11 ¾, MF41 e 50 reis, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, MF44 
+ selos do Congo de 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 12 ¾, MF1 + selo de 20 reis, 
violeta, papel pontinhado, denteado 11 ¾, MF5b + selos de África de 10 reis, violeta, MF3 e 
25 reis, verde, MF4, para pagar: 50 reis pelo porte simples (50 reis) de uma carta de Angola 
para a Alemanha com peso até 15g + 50 reis pelo prémio de registo + 37 ½ reis de excesso 
de porte de acordo com a tabela de portes n.º 3 da Portaria nº 729 de 25.10.1894, em vigor 
a partir de 01.01.95. Selos sem defeitos nem reparações, obliterados com carimbo batido a 
verde-azul “CORR.º  DE LANDANA”. Transporte marítimo para Lisboa pelo Paquete Loanda 
que saiu de Luanda a 11.02 e chegou a Lisboa a 07.03. MB e R.

250.00

210 F FRG 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF33a, 100 reis, castanho s/ castanho-claro, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado sobre pequeno fragmento, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, obliterado com carimbo circular datado, batido a violeta “PORTU-
GAL – PROV. DE ANGOLA / CORR.º DE CUBANGO”. R.

20.00

211 F  1894 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa local, aposta manualmente a azul. MF37, 
25 reis s/ 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 13 ½. Quadra, canto inferior direito de 
folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com um vinco 
vertical na margem direita, com boa cor. No terceiro selo a sobretaxa foi batida parcialmente. 
MB e MR. Valor de catálogo € 720.00.

180.00

212 F / 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 38/52. Série completa, nova, papel levemente 
pontinhado e em denteado 11 ¾. Série completa, nova, com goma original e charneira, com 
exceção selo de 150 reis sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 170.00.

45.00

213 F  1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 38/52. Série completa, nova, papel levemente 
pontinhado e em denteado 11 ¾. Exemplares com goma original e sinal de charneira, sem 
defeitos nem reparações, com exceção do selo de 500 reis com uma mancha no verso, com 
boa cor e sobrecarga “SPECIMEN”, batida a preto, na horizontal. B e R.

125.00

214 F 8 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF42a, 20 reis, violeta-cinzento, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com alguma oleosidade, 
com boa cor, obliterado com carimbo nominativo ferroviário da linha do Caminho de Ferro de 
Benguela, batido a violeta “BENGUELLA”. MB e R.

20.00

215 F * 1903/1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPU-
BLICA” da Casa da Moeda. Sobrescrito circulado registado de Luanda para Dar-es-Salam 
(28.03.12) via Lourenço Marques (12.03.12). Inicialmente o sobrescrito foi franquiado com 
selos de 5 reis, amarelo-laranja, MF89 + selo de 25 reis, carmim, MF93, porte insuficiente para 
o destino e obliterados com marca de dia de Luanda (26.01.12). Informado o remetente este 
optou por registar o sobrescrito acrescentando-lhe selo de 75 reis, castanho-violeta, MF83, 
obliterado com marca do dia de Luanda (01.02.12), para pagar: 50 reis pelo porte simples de 
uma carta de Angola para a África Oriental Alemã com peso até 15g + 50 reis pelo prémio de 
registo, de acordo com a tabela de portes constante do Aviso de 26.10.1907 da Repartição 
Superior dos Correios Publicado no Boletim Oficial de Angola nº 45 de 09.11.1907, em vigor a 
partir de 01.01.1908. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

75.00

216 F  1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF 53/61. Série completa, nova, papel porcela-
na, denteado 12 ¾. Exemplares sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e re-
levo e com a sobrecarga “ULTRAMAR”, batida a azul na horizontal, aplicada a todos os selos 
remetidos pela União Postal Universal para serem distribuídos pelas coleções das Direções 
de Correios da ex-Províncias Ultramarinas, para conhecimentos dos selos em circulação. A 
sobrecarga destinava-se a retirar o poder de circulação aos selos. Foram emitidas apenas 
21 séries com este tipo de sobrecarga. B e MR.

250.00

217 F R/ Reimpressões de 1905 * 1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa + D. Carlos I, tipo Diogo 
Neto, com sobretaxa. MF 53/61 + MF 62/73. As duas séries completas com 3 reimpressões 
de 1905, dos valores de 130 s/ 50 reis, 400 s/ 5 reis e 400 s/ 20 reis em denteado 13 ½ da 
emissão de D. Luís I e restantes selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. 
Exemplares com goma original charneira, com exceção da reimpressão de 130 s/ 50 reis 
e selos de 400 s/ 25 reis, violeta, 65 s/ 5 reis, amarelo e 400 s/ 200 reis, azul s/ azul, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com sobrecarga “SPECIMEN” a preto, oblí-
qua, no canto superior esquerdo. Exemplares de excelente qualidade. Acompanha envelope 
impresso na frente com a lista dos selos que continha. MB e MR.

500.00
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218 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF70c, 130 s/ 75 reis, carmim, papel 
pontinhado vertical, denteado 13 ½, tipo I. Exemplar novo, com anotações a lápis no verso, 
com goma original e charneira, sem reparações, com pontos de óxido no verso, com boa 
cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

219 F 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF72e, 400 reis s/ 50 reis, azul-claro, 
papel pontinhado vertical, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, obliterado com carimbo circular datado, ilegível, batido a violeta. Valor de ca-
tálogo € 300.00.

75.00

220 F  1902 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografada a preto na 
Casa da Moeda. MF 75/78. Série completa, nova, com goma original e leve sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua no 
canto superior esquerdo, batida a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 
1905. Acompanha envelope impresso na frente com a lista dos selos que continha. MB e MR.

100.00

221 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF 79/86. Série completa, nova, com 
goma original e leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com exceção selo de 15 
reis com um adelgaçamento, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua no canto 
superior esquerdo, batida a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. 
Acompanha envelope impresso na frente com a lista dos selos que continha. MB e MR.

150.00

222 F PRV 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Quadra de provas de cor em carmim, margem esquerda de 
folha, papel levemente pontinhado, denteada em 11 ¾, com goma original sem charneira em 
3 selos e com leve charneira no outro, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Também 
tidos como selos base, sem impressão da legenda da colónia de África e do valor. B e R.

25.00

223 F  1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada a preto na Casa da Moeda. 
MF87, 65 reis, azul-cinzento, papel levemente pontinhado, denteado 12 ¾. Exemplar novo, 
com goma original e muito leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com a sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua no canto superior esquerdo, batida a preto. 
Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. Acompanha envelope impresso 
na frente com a lista dos selos que continha. MB e MR.

50.00

224 F / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada na Casa da 
Moeda. MF 88/102. Série completa em quadras, nova, com goma original sem charneira, 
com exceção de 5 selos com leve charneira, sem defeitos nem reparações, com exceção 
quadra de 500 reis com leve óxido em dois selos, com boa cor. Valor de catálogo € 340.00.

70.00

225 F  1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas 
localmente a violeta e preto. MF116, 25 reis s/ 75 reis, carmim (Provisório), papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal novo, com goma original e leve charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

60.00
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226 F  1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas 
localmente a violeta e preto. MF117c, 25 reis s/ 75 reis, castanho-violeta, papel levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor com a variedade “SEM REPUBLICA”. Valor de catálogo € 180.00.

50.00

227 F * 1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas 
localmente a violeta e preto. Sobrescrito circulado registado em Ambriz (08.03.13) com bloco 
de 6 selos (3x2), canto superior esquerdo de folha, de 25 reis s/ 75 reis, castanho-violeta, pa-
pel levemente pontinhado, denteado 12 ¾, apresentando o primeiro selo do bloco a variedade 
“REUPBLICA”, MF117 + MF117b, para pagar: 100 reis pelo 4.º porte de uma carta circulada no 
interior da colónia com peso entre 45 e 60g + 50 reis pelo prémio de registo, de acordo com a 
tabela de portes publicada no Boletim Oficial de Angola nº 10 de 07.03.1903. Selos sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, obliterados com carimbo circular datado de “AMBRIZ”. MB e MR.

150.00

228 F * 1914 – Ceres. Sobrescrito circulado de Luanda (26.02.21) para Dares-Salam (15.03.21) com 3 
selos de ½ c, preto, MF143a, 3 selos de 1c, verde-azul escuro, MF144c e 1 selo de 1 ½ c, cas-
tanho, MF145a, todos em papel pontinhado, denteado 15x14, no total de 5c para pagar o porte 
simples de uma carta remetida de Angola para Dares-Salam com peso até 20g, de acordo com 
a tabela de portes do Aviso de 26.10.1907 da Repartição Superior dos Correios, publicado no 
Boletim Oficial de Angola nº 45 de 09.11.1907, para entrar em vigor em 01.01.1908.

40.00

229 F * 1914 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Benguela (11.07.16) para Moudon 
(31.08.16), com trânsito por Lisboa (23.08.16) com selos de ¼ c, sépia-escuro, MF142, ½ c, 
preto, MF143, 2c, carmim, MF146, 2 ½ c, violeta, MF147 e 30c, chocolate s/ verde, MF154, 
todos em papel porcelana médio ou porcelana colorido espesso, denteado 15x14. B.

50.00

230 F * 1914 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Benguela (11.07.16) para Moudon 
(31.08.16), com trânsito por Lisboa (23.08.16) com selos de 1c, verde-escuro, MF144, 5c, 
azul-escuro, MF148, 8c, ardósia, MF150, 20c, verde-claro, MF152 e 50c, laranja, MF156, 
todos em papel porcelana médio ou porcelana colorido espesso, denteado 15x14. B.

50.00

231 F * 1914 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Benguela (11.07.16) para Moudon (31.08.16), 
com trânsito por Lisboa (23.08.16) com selos de 1 ½ c, castanho-claro, MF145, 7 ½ c, bis-
tre, MF149, 10c, laranja-vermelho, MF151, 40c, castanho s/ rosa, MF155 e 1E, verde s/ azul, 
MF157, todos em papel porcelana médio ou porcelana colorido espesso, denteado 15x14. B.

60.00

232 F  1925/26 – Ceres. Novas cores e valores. MF 212/221. Série completa, nova, com goma ori-
ginal e charneira, sem defeitos nem reparações com exceção de ligeiro vinco horizontal no 
selo de 20E, com boa cor. Muito boa qualidade. Valor de catálogo € 315.00.

70.00

233 F / 1932 – Ceres. Novo tipo. Papel com filigrana Cruz de Cristo. Lote com 4 selos: MF229, 5c, 
bistre + MF232, 20c, cinzento + MF239, 80c, verde-esmeralda, todos com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor + MF241, 1A, lilás-vermelho, com 
goma original e charneira, sem reparações e com adelgaçamento, com boa cor. Exemplares 
COM IMPRESSÃO DESLOCADA DOS VALORES. Não catalogados.

20.00

234 F  1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa a preto. MF286, 5c s/ 80c, laranja, pa-
pel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Bloco com 25 selos (5x5), canto inferior esquerdo 
de folha, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com um ponto de óxido 
afetando dois selos, com boa cor e COM DUPLA IMPRESSÃO DA SOBRETAXA, uma delas 
levemente impressa. B e R.

75.00

235 F  1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa a vermelho. MF287, 50c s/ 1,75Ags, 
azul, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Bloco com 25 selos (5x5), canto inferior 
esquerdo de folha, novo, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com DUPLA SOBRETAXA (uma delas albina) E BARRAS DUPLAS. MB e R. 
Erros não catalogados.

125.00

236 F * 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa, a vermelho. MF287, 50c s/ 1,75A, 
azul, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Bloco com 10 selos (5x2) em sobrescrito 
circulado registado de Malange (11.02.47) para Luanda (13.02.47) para pagar; 4,50 Ags 
pelo 9.º porte do correio ordinário de uma carta circulada internamente com peso entre 160 
e 180g + 50c pelo prémio de registo. Exemplar sem defeitos nem reparações com “BARRAS 
DUPLAS” em todos os selos. Muito raros estes erros em sobrescrito circulado. MB e MR.

125.00

237 F * 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa, a vermelho. MF287, 50c s/ 1,75 Ags, 
azul, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½, em sobrescrito circulado da Catumbela 
(28.02.46) para Lisboa (01.04.46) para pagar o porte simples do correio ordinário de uma 
carta circulada de Angola para Portugal com peso até 20g. Exemplar sem reparações com 
dobra vertical não afetando o selo e com pequenos defeitos no selo, com “BARRAS DU-
PLAS”, uma delas deslocada. MB e MR.

50.00

238 F /8 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa a vermelho + Império Colonial Português, 
com sobretaxa a preto. Lote com 4 selos: dois de 50c s/ 1,75Ags azul, com sobretaxa a vermelho 
(MF287) com DUPLA SOBRETAXA (exemplar usado) e outro com “BARRAS DUPLAS”, em novo 
com vestígios de óxido + dois selos de 50c s/ 1,75Ags azul, com sobretaxa a preto (MF289), um 
com DUPLA SOBRETAXA (uma delas albina) E BARRAS DUPLAS e outro com a SOBRETAXA 
E BARRAS INVERTIDAS (ligeiro óxido no verso). Erros não catalogados

25.00

239 F  1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa a preto. MF288, 50c s/ 1Ag, vermelho, 
papel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Tira horizontal com 3 selos, bordo esquerdo de 
folha, nova, com goma original sem charneira, sem reparações e com aflorações de óxido 
do verso, com boa cor e com a SOBRETAXA E BARRAS INVERTIDAS E DESLOCADAS.

20.00
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240 F * 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa, a preto. MF288, 50c s/ 1 Ag, vermelho, 
papel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Par horizontal em sobrescrito circulado registado de 
Sá da Bandeira (15.02.47) para Luanda para pagar: 50c pelo porte simples do correio ordinário de 
uma carta circulada internamente com peso até 20g + 50c pelo prémio de registo. Exemplar sem 
defeitos nem reparações com “BARRAS DUPLAS” nos dois selos, uma delas deslocada. MB e MR.

75.00

241 F * 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa, a preto. MF288, 50c s/ 1 Ag, verme-
lho, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Par horizontal em sobrescrito circulado do 
Lobito para Luanda (10.02.47) para pagar o segundo porte do correio ordinário de uma carta 
circulada internamente com peso entre 20 e 40g. Exemplar sem defeitos nem reparações 
com “BARRAS E SOBRETAXA INVERTIDAS E DESLOCADAS” nos dois selos. MB e MR.

75.00

242 F  1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa a preto. MF289, 50c s/ 1,75A, azul, 
papel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Quadra, canto inferior esquerdo de folha, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM 
A SOBRETAXA MUITO DESLOCADA. B e R. Não catalogado o erro.

25.00

243 F * 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa, a preto. MF289, 50c s/ 1,75A, azul, papel 
levemente pontinhado, denteado 13 ½. Par horizontal em sobrescrito circulado registado de Ma-
lange (11.02.47) para Luanda (13.02.47) para pagar; 50c pelo porte simples do correio ordinário 
de uma carta circulada internamente com peso até 20g + 50c pelo prémio de registo. Exemplar 
sem defeitos nem reparações com “BARRAS DUPLAS” nos dois selos, uma delas deslocada.

75.00

244 F * 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa a preto. MF289, 50c s/ 1,75A, azul, 
papel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Par horizontal em sobrescrito circulado do 
Lobito para Luanda (10.02.47) para pagar o segundo porte do correio ordinário de uma carta 
circulada internamente com peso entre 20 e 40g. Exemplar sem defeitos nem reparações 
com “SOBRETAXA E BARRAS INVERTIDAS” nos dois selos. MB e MR.

100.00
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245  1949 – 75.º Aniversário da União Postal Universal. MF320, 4Ags, verde-escuro, papel liso, 
denteado 14 ¼. Bloco com 6 selos (3x2), canto inferior esquerdo de folha, novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com exceção de 3 leves pontos de 
óxido no 6.º selo, com boa cor. Valor de catálogo € 132.00.

25.00

246  1950 – 1.ª Exposição Filatélica de Angola. MF 321/323. Série completa em blocos de 10 se-
los (5x2), fundo de folha de 25 selos, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 190.00.

40.00

247 F  1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis. MF POR 1/10. Série completa, nova, em 
papel pontinhado horizontal, denteado 11 ¾, com goma original e leve sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com exceção de dois vincos horizontais nos selos de 5 e 130 
reis, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua no canto superior esquerdo, 
batida a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. Acompanha enve-
lope impresso na frente com a lista dos selos que continha. MB e MR.

200.00

     CONGO

248 F PRV 1894 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Desenho e gravura de Manuel Diogo Neto. Desenho 
aprovado. MF5, 20 reis. Prova de cor em violeta-azul (cor aprovada para a taxa), papel por-
celana, não denteada e não gomada. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

15.00

     GUINÉ

249  1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF22, 
40 reis, amarelo, papel liso médio, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com cliché de 
“MOÇAMBIQUE” montado por engano na posição “18” da folha. Todos os selos da folha com 
“acento agudo” no “E” de “GUINÉ”. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

250 F / 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF34a + 35a + 36/46. Série completa em papel 
porcelana, denteado 11 ¾, com exceção dos selos de 2 ½ e 5 reis em denteado 12 ¾, nova, 
com goma original e charneira, sem goma o selo de 300 reis, sem reparações e com um 
ponto de óxido no verso do selo de 100 reis, com boa cor. Valor de catálogo € 261.00.

60.00

251 F / 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 47/61. Série completa, nova, com goma original 
e charneira, com exceção dos selos de 300, 500 e 700 reis sem goma, sem reparações, com 
vestígios de óxido em alguns selos. Valor de catálogo € 215.00.

40.00

252 F / 1902 – D. Luís I, com sobretaxa. MF 62/71. Série completa em papel porcelana, denteado 12 
¾, com exceção selo de 130 s/ 80 reis em denteado 13 ½, com goma original com charneira 
os três primeiros e último valores e os restantes sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

253 F  1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-avermelhado, papel liso, 
denteado 13 ½ x 13. Exemplar novo, com goma original e muito ligeiro sinal de charneira, sem 
reparações e com ligeiros pontos de óxido no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

     ÍNDIA

254 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF10, 40 reis, azul, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exem-
plar novo, assinado a lápis, sem goma, sem reparações, com duas pequenas e leves transparên-
cias e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 165.00.

30.00

255 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF11, 100 reis, verde, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Exemplar novo, sem goma, com uma reparação, e com boa cor. Certificado de perita-
gem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 165.00.

30.00

256 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF14, 600 reis, violeta, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com defeito na margem direita, e com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 370.00.

75.00

257 F  1871 – Nativos. Tipo II. MF15, 900 reis, violeta, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Exemplar novo, assinado e com anotações a lápis no verso, sem goma, sem repara-
ções, com dois pequenos pontos de adelgaçamento e com boa cor. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 430.00.

90.00

258 F  1871 – Nativos. Tipo IA. MF19, 600 reis, violeta-escuro, papel azulado fino, denteado 12 ½ 
a 14 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, e com boa cor. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

259 F  1873 – Nativos. Tipo IA. MF20, 900 reis, violeta-escuro, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ 
de linha. Exemplar novo, margem esquerda de folha, com goma não original, sem defeitos nem re-
parações e com boa cor apresentando DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO. Certificado de perita-
gem de J. Miranda da Mota. NÃO CATALOGADO COM A DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO. MR

500.00
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260 F  1876 – Nativos. Tipo IIB. MF32, 300 reis, violeta, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ 
de linha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

261 F  1876 – Nativos. Tipo IIB. MF32, 300 reis, violeta, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ 
de linha. Exemplar novo, margem esquerda de folha, com goma original e charneira, com 
anotações a lápis no verso, fora do quadro de impressão, sem defeitos nem reparações e 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.200.00.

300.00

262 F  1871 – Nativos. Tipo IIIB. MF43a, 100 reis, verde-amarelo, papel azulado fino, denteado 
12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, com goma original em parte do selo, sem defeitos 
nem reparações e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo € 160.00.

40.00

263 F  1871 – Nativos. Tipo IIIB. MF44, 200 reis, amarelo, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com leve vinco horizontal 
e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 170.00.

40.00

264 F  1871 – Nativos. Tipo IIIB. MF46, 600 reis, violeta, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 
½ de linha. Exemplar novo, sem goma, com anotações a lápis no verso, com um corte na 
margem superior fora do quadro de impressão, reparado e com leves afloramentos de óxido, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 230.00.

55.00

265 F  1871 – Nativos. Tipo IIIB. MF47, 900 reis, violeta, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de 
linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com pontos de óxido 
e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 230.00.

50.00

266 F R Reimpressões de 1885 * 1882 – Coroa. Valores em moeda local. Lote composto por 
reimpressão de 5 reis em bordo de folha + duas tiras horizontais de 3 reimpressões de 
1Tg, carmim-rosa e 4Tgs, lilás-cinzento. Exemplares novos em denteado 13 ½, sem 
goma como emitidos, sem reparações, com as tiras ligeiramente amareladas no bordo 
superior, com boa cor e som a sobrecarga horizontal a preto “PROVA” pequena. Valor 
de catálogo € 245.00.

50.00
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267 F 8 1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIIC. MF127, 1 ½ reis, preto, papel azulado fino, 
não denteado. Par horizontal de selos usados, sem reparações, com dois leves vincos, com 
um adelgaçamento e um furo na margem esquerda fora do quadro de impressão, com boa cor, 
obliterado com carimbo de Nova Goa, batido a preto, com DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO 
nos dois selos. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogado o erro.

400.00

268 F PRV 1907/08 – D. Carlos I. Emissão projetada para a Índia Portuguesa. Desenho da efígie de J. 
Cabral Lacerda e da cercadura de Domingos Alves do Rego. Prova fotográfica sobre cartão 
com a cercadura impressa a preto-cinzento e a efígie em preto emoldurada no cartão, não 
denteada, com margens de luxo, com o valor de 8 tangas aberto no cunho, com coroa fú-
nebre, interrompida no arco superior por fita com a legenda “INDIA”. Exemplar sem defeitos 
nem reparações. MB e MR.

100.00

269 F / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Folha 
completa com 28 selos em verde, com impressão muito esbatida sobre papel liso rugoso, 
não utilizado na emissão destes selos, não denteada, com goma original amarela, com a 
SOBRECARGA DESLOCADA. Provável ensaio da sobrecarga em folhas de refugo existen-
tes na Casa da Moeda. Exemplar com ligeiros defeitos, com um corte no bordo esquerdo 
com cerca de 12mm, outro no canto inferior direito com cerca de 15mm e ainda outro no 
bordo superior reparado com charneiras coladas no verso. MR.

100.00

270 F / 1914/22 – Ceres. MF 254/272. Série completa, com goma original e charneira, com exceção selo 
de 4T sem goma, em denteados 15x14 e 12x11 ½, em papel porcelana ou papel pontinhado, sem 
reparações, com aderências no verso de alguns selos, com boa cor e com sobrecarga oblíqua, 
batida a violeta, “SPECIMEN”, aposta em selos distribuídos gratuitamente a instituições oficiais e 
particulares, retirando-lhe a possibilidade de utilização no serviço postal. R.

125.00

271 F  1922 – Ceres. Novas cores e valores. MF 314/321. Série completa, nova, com goma original 
e leve sinal de charneira, sem reparações, com pequenos aderências no selo de 2 ½ Tgs, 
com boa cor  e com sobrecarga oblíqua, batida a violeta, “SPECIMEN”. Aposta em selos 
distribuídos gratuitamente a instituições oficiais e particulares, retirando-lhe a possibilidade 
de utilização no serviço postal. R.

100.00

272 F  1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA4a, 4 ½ Tgs, azul, papel liso, denteado 13 
½. Exemplar novo, com goma original e muito leve sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

273 F  1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA4a, 4 ½ Tgs, azul, papel liso, denteado 13 
½. Exemplar novo, com goma original e muito leve sinal de charneira, quase impercetível, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não 
catalogado.

100.00

     MOÇAMBIQUE E LOURENÇO MARQUES

274 F / 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF 15/23. Série completa em papel porcelana, denteado 12 
¾, nova, mista com selos com goma original e sem goma original e sinal de charneira, com 
exceção selo de 300 reis sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 109.00.

25.00

275 F * 1886/1894 – D. Luís I. Fita direita + D. Carlos I, tipo Diogo Neto emissão para Lou-
renço Marques. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (25.09.97) para Windsor 
(15.10.97) e reexpedido para Londres (16.10.97) com selo de 5 reis, preto, papel porce-
lana, denteado 12 ¾, MF15, selo de 10 reis, violeta-vermelho + selo de 15 reis castanho, 
ambos em par porcelana, denteado 11 ¾, MF 3 e 4 + par horizontal com selos de 50 
reis, azul claro, papel pontinhado, denteado 13 ½, MF 7b. Franquia total de 130 reis 
para pagar o segundo porte de uma carta remetida para Inglaterra (100 reis) com peso 
entre 15 e 30g e excesso de porte de 30 reis ou insuficiência de porte de 20 reis para um 
hipotético 3.º porte. Poderá ter havido um erro de tarifação, pois na época era notória a 
desorganização administrativa dos correios em Lourenço Marques, apenas solucionada 
com a chegada de Juvenal Elvas em 1900. Rara circulação em carta dos selos de 50 
reis em papel pontinhado, denteado 13 ½. B e MR

500.00

276 F / 1886 – D. Luís I. Fita direita. Lote composto por 3 selos: MF15b, 5 reis, preto + 20d, 50 reis, 
azul, ambos em papel porcelana, denteado 13 ½, novos, sem goma, sem defeitos nem 
reparações com boa cor e relevo + MF19b, 40 reis, castanho, papel pontinhado vertical, 
denteado 13 ½, com goma original e charneira, sem reparações e com vestígios de óxido, 
com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 290.00.

70.00

277 F * 1886/1894 – D. Luís I. Fita direita + D. Carlos I, tipo Diogo Neto emissão para Lourenço 
Marques. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (26.02.98) para Paris (21.03.98) via 
Transval, com selo de 20 reis, rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF17 e selo de 80 
reis, papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾, para pagar o porte simples de uma carta 
remetida para França com peso até 15g de acordo com a tabela publicada no Relatório e 
Estatística dos Correios de 1898. Esta tabela de portes esteve apenas em vigor durante dois 
anos. Selos sem defeitos nem reparações com boa cor nos dois selos e relevo no selo de 20 
reis. B e MR

600.00
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278 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF18, 25 reis, violeta-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Par horizontal em sobrescrito circulado de Quelimane (28.11.96) para St. Gallen (05.01.97) 
para pagar o porte simples (50 reis) de uma carta de Moçambique para França, com peso 
até 15g de acordo com a tabela de portes n.º 3 da Portaria nº 729 de 25.10.1894 a vigorar 
a partir de 01.01.1895, referente a correspondências permutadas com países da Europa 
pertencentes á União Postal Universal de acordo com a Convenção Geral de Viena de 4 de 
Julho de 1891. Sobrescrito transportado pelo “s.s. Guelph” da Union Steamship Company, 
em serviço na carreira marítima entre a África do Sul e Inglaterra nos anos de 1894 a 1900. 
Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. B e R.

250.00

279 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (??.05.95) para 
Keitum / Alemanha (17.06.95) com selo de 10 reis, verde, papel porcelana, denteado 12 
¾, MF16 + selo de 40 reis, castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF19, para pagar o 
porte simples (50 reis) de uma carta de Moçambique para a Alemanha, com peso até 15g, 
de acordo com a tabela de portes n.º 3 da Portaria nº 729 de 25.10.1894 a vigorar a partir de 
01.01.1895, referente a correspondências permutadas com países da Europa pertencentes 
á União Postal Universal de acordo com a Convenção Geral de Viena de 4 de Julho de 1891. 
Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. B e R.

350.00

280 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF20d, 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 13 ½, em 
sobrescrito circulado de Lourenço Marques (26.02.96) para Johannesburg (28.02.96) para 
pagar o porte simples (50 reis) de uma carta de Moçambique para o Transval com peso 
até 15g, remetida por via terreste, de acordo com a tabela constante na Circular n.º 385 da 
Secretaria dos Negócios da Marinha e Ultramar, publicada no BOM n.º 30 de 23.07.77, para 
vigorar a partir de 01.07.77. Rara circulação em sobrescrito do selo em denteado 13 ½. Selo 
sem defeito nem reparações, com boa cor e relevo. B e MR

300.00
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281 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF21, 100 reis, castanho-amarelo, papel porcelana, denteado 
12 ¾, em sobrescrito circulado de Moçambique (18.02.98) para Zanzibar (21.02.98) para 
pagar para pagar o porte simples de uma carta remetida para Zanzibar com peso até 15g de 
acordo com a tabela publicada no Relatório e Estatística dos Correios de 1898. Esta tabela 
de portes esteve apenas em vigor durante dois anos. Selo sem defeitos nem reparações 
com boa cor e relevo e sobrescrito com falta parcial de papel. B e R.

250.00

282 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF22 + MF22a, 200 reis, azul-violeta, papel porcelana, denteado 12 
¾. Folha completa com 28 selos, com todas as margens, nova, sem goma, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e relevo, com DUPLA IMPRESSÃO NOS SELOS 21 E 25 da folha, mais pro-
nunciada no selo 21. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 740.00.

150.00

283 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF22c, 200 reis, azul-violeta claro, papel porcelana, denteado 
13 ½. Bloco com 8 selos (4x2), novo, fundo de folha, com as margens, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo e com DUPLA IMPRESSÃO no 4.º selo, 
24.º selo da folha completa. Bloco raro no denteado 13 ½ e com a DUPLA IMPRESSÃO 
não catalogada neste denteado. Valor do catálogo apenas dos selos sem o erro € 720.00.

350.00

284 F  1893 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF24, 2 ½ reis s/ 40 reis, castanho-vermelho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, sobrecarga tipo (1). Exemplar novo, sem goma como emitido, sem 
reparações, com ligeiros defeitos no papel porcelana, com um pequeno vinco num canto, com 
boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 110.00.

30.00

285 F 8 1893 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF25, 2 ½ reis s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (2), a preto. Exemplar usado, sem repara-
ções, com manchas de óxido, com vinco horizontal, com boa cor e relevo. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 270.00.

50.00

286 F 8 1893 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF25a, 2 ½ reis s/ 40 reis, chocolate, papel por-
celana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (2), a preto. Exemplar usado, sem reparações, com 
três pontos de óxido, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo de dupla oval, batido a 
violeta “DIRECÇÃO DO CORREIO DE / LOURENÇO MARQUES”. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 270.00.

60.00

287 F 8 1893 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF27B, 5 reis s/ 40 reis, chocolate, papel por-
celana, denteado 12 ¾, sobrecarga tipo (4). Exemplar usado, sem goma como emitido, sem 
defeitos nem reparações, com os algarismos “5” com 5 mm de altura, com boa cor e relevo e 
obliterado por carimbo circular datado batido a preto. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

80.00

288 F  1897 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF52, 5 reis s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 85.00.

25.00

289 F * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito circulado de Mocubela (05.08.16) para 
Coimbra (18.09.16), com trânsito por Quelimane (11.08.16) e Lisboa (17.09.16) e reexpedido para 
Buarcos com trânsito pela Figueira da Foz (19.09.16), com selo de 2 ½ c, tipo Ceres da emissão 
de Lourenço Marques, papel porcelana, denteado 15x14, MF122, para pagar o porte simples de 
uma carta circulada para Portugal com peso até 20g e selo do imposto postal “Taxa de Guerra” de 
1c, verde, papel pontinhado leve, linhas vincadas, MF IP1, para pagar o imposto postal devido no 
período. Censurada com carimbo retangular batido a violeta “PASSOU PELO CENSOR / QUELI-
MANE”, tipo AP 2.1.6 e carimbo oval da censura de Lisboa batido a azul “CENSURA / 18 SET 1916 
/ n.º 4”. Carimbo circular datado tipo AP M2-C6, não catalogado para esta localidade.

75.00

290 F  1922 – Ceres. Novas cores. MF 240/246. Série completa, nova, com goma original e sinal 
de charneira, sem reparações, com pequenos aderências (papel preto) no verso de 3 selos, 
com boa cor  e com sobrecarga oblíqua, batida a violeta, “SPECIMEN”. Aposta em selos 
distribuídos gratuitamente a instituições oficiais e particulares, retirando-lhe a possibilidade 
de utilização no serviço postal. R.

40.00

291 F  1926 – Ceres. Novas cores e valores. MF 251/259. Série completa, nova, em papel liso e 
papel lustrado espesso, denteado 12x11 ½, com goma original e charneira, sem reparações, 
com pequenas aderências (papel preto) no verso de 3 selos, com boa cor e com sobrecarga 
oblíqua, batida a violeta, “SPECIMEN”. Aposta em selos distribuídos gratuitamente a institui-
ções oficiais e particulares, retirando-lhe a possibilidade de utilização no serviço postal. R.

90.00

292 F Q 1929 (16.08) – 1.º Voo Lourenço Marques – Inhambane pelo avião “Moçambique” do Aero 
Clube de Moçambique. Sobrescrito circulado registado de Lourenço Marques (15.08.29) 
para Inhambane (16.08.29), com selo de 50c, tipo Porteado, com sobretaxa, MF260, para 
pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 20g e selo tipo Ceres de 40c, 
MF242 para pagar o prémio de registo de acordo coma a tabela de portes do Diploma Le-
gislativo n.º 96 de 14.09.28, publicado no BOM de 15.09.28. Carimbo comemorativo batido 
a violeta “VIA AÉREA / CORREIOS DE MOÇAMBIQUE”. B e R.

75.00

293 F * 1946/47 – Correio aéreo. Avião + Avião, com legenda “Taxe perçue”. Sobrescrito circula-
do registado de Moma (11.11.47) para Zug / Suíça (21.11.47), com trânsito por Lourenço 
Marques (12.11.47) com selo de 3$00, verde, MF CA15 e selo de 5$00, castanho, MF CA20. 
Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor.

20.00
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294 F * 1947 – Correio aéreo. Avião, com legenda “Taxe perçue”. Sobrescrito circulado de Lourenço 
Marques (13.04.48) para Hamburg / Pensilvânia / EUA, com par de selos de 1$00, rosa, MF 
CA17 e 5$00, castanho, MF20. Selos sem defeitos nem reparações.

15.00

     INHAMBANE

295 F / 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 15/30. Série incompleta (falta selo de 25 reis), nova, com 
goma original e charneira, com exceção dos selos de 130, 400, 500 e 700 reis sem goma, sem 
reparações, com ligeiros pontos de óxido em 3 selos, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

296 F * 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF17, 10 reis, verde, papel liso a levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado aberto com impresso de Massinga (20.12.11) para 
Dares-salam (05.01.12) com trânsito por Inhambane (28.12.11) e Beira (29.12.11) para pa-
gar o porte simples (10 reis) de um impresso circulado de Moçambique para a atual Tanzânia 
com peso até 50g de acordo com a tabela de portes do Decreto de 04.02.1905, publicada 
no Diário do Governo de 15.02.1905, par entrar em vigor a partir de 01.07.1905. Carimbos 
hexagonais de MASSINGA, tipo AP M5.2 e INHAMBANE tipo AP M5.1. Exemplar raro.

60.00

297 F  1917 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF 89/101. Série completa, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 165.00.

35.00

     LOURENÇO MARQUES

298 F * 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Sobrescrito circulado registado de Lourenço Mar-
ques (27.04.99) para Hong Kong (17.06.99), com trânsito por Aden (26.05.99) com par de 
selos de 2 ½ reis, cinzento, MF32, selos isolados de 5 reis, laranja, MF33, 2x10 reis, verde, 
MF34, 2x20 reis, violeta-cinzento, MF36 e 80 reis, lilás, MF40, para pagar o porte simples 
(100 reis) de uma carta de Moçambique para Hong-Kong com peso até 15g + prémio de 
registo (50 reis) de acordo com a tabela publicada no Relatório e Estatística dos Correios de 
Moçambique de 1898. Exemplar sem defeitos nem reparações para raro destino. B e MR.

100.00
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299 F * 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF41, 100 reis, azul s/ azul, papel levemente ponti-
nhado, denteado 11 ¾. Exemplar em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (27.07.00) 
para Durban / Natal, para pagar o porte simples de uma carta remetida de Moçambique para 
Natal por via marítima com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes publicada no 
Guia Postal de 1899. Censurada à chegada com cinta rosa com legendas a preto usadas 
no período da Guerra Anglo-Boer. Exemplar com dobra vertical ao centro do sobrescrito.

30.00

300 F PI 1898/1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVI-
SORIO”. Postal ilustrado circulado de Lourenço Marques (06.08.04) para Brighton / Inglaterra 
com selos de 10 reis, verde, MF34 e selo de 15 reis, castanho, MF65 para pagar o porte de um 
bilhete-postal simples de Moçambique para a Inglaterra, de acordo com a tabela do Decreto de 
24.12.02, publicada no BOM de 26.04.1902 para entrar em vigor  em Maio de 1902.

20.00

301 F * 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF85, 75 
reis, violeta-castanho, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado 
registado de Caes Gorjão (12.11.16) para Lisboa (15.01.17), com trânsito por Lourenço Marques 
(13.11.16), para pagar: 25 reis equivalentes a 2 ½ c pelo porte simples de uma carta de Moçam-
bique para Lisboa com peso até 20g + 50 reis equivalentes a 5c pelo prémio de registo de acordo 
com a tabela de portes do Decreto de 03.10.1901 em vigor a partir de 01.01.1902 e pelo Decreto 
de 22.05.1912 que manda converter a moeda monárquica na nova moeda republicana. Sobres-
crito censurado à chegada por carimbo batido a azul do censor 28. Etiqueta de registo modelo n.º 
6 de cor laranja com o número de registo manuscrito a sépia “965” com marca nominativa CAES 
GORJÃO e adicionada á fatura das correspondências registadas em Lourenço Marques com 
novo número de registo “1932” por carimbo batido a vermelho. B e R.

75.00

302 F * 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Sobrescrito circulado do Chinde (08.06.12) para 
Dares-salam (14.06.12), com trânsito por Zanzibar (13.06.12), reexpedido para Nova Goa 
(14.07.12) e novamente reexpedido para Sinquerim com trânsito por Caranzalém (14.07.12), 
com selo de 5 reis, laranja, MF15 e 20 reis, violeta, MF18, insuficientes para pagar o porte 
simples (50 reis) de uma carta de Moçambique para Dares-Salam de acordo com a tabela 
de portes do Decreto de 04.02.05, publicado no D. G. de 15.02.05 em vigor a partir de 
01.07.1905. Foi aplicada a tabela de portes de correspondências remetidas para Portugal 
e outra Colónias Portuguesas. Rara marca de “CARANZALEM”. Deveria ter sido porteada.

50.00

     COMPANHIA DO NIASSA

303 F / 1898 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “NYASSA”. MF 
1/13 + MF7a. Série completa, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
+ selo de 50 reis papel pontinhado vertical, em denteado 12 ¾, com goma original e vestígios 
de óxido no verso. Valor de catálogo € 144.50.

30.00

304 F  1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de Moçambique com a sobrecarga “NYASSA”. MF 
14/26. Série completa em papel liso a pontinhado leve, denteado 11 ¾, nova, com goma 
original e leve charneira, sem reparações, com canto curto no selo de 50 reis e leve óxido no 
selo de 100 reis, com boa cor e sobrecarga “SPECIMEN” a preto, oblíqua no canto superior 
esquerdo. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

250.00

305 F PRV 1901 – D. Carlos I. Girafa. Desenho de Robert Edgcumbe e gravura de Herbert Bourne, im-
pressas a talhe-doce na Waterlow & Sons, Ltd. Folha miniatura com 9 provas de cor em preto 
e laranja-vermelho (cores não aprovadas) com 3 provas de 150 reis, 3 provas de 200 reis e 3 
provas de 300 reis, denteadas, em papel pontinhado, sem goma, com furo e sobrecarga a ver-
melho “WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

100.00

306 F  1901 – D. Carlos I * Girafa e Camelos. MF 27/39. Série completa, papel liso a levemente 
pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha, nova, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

307 F  1901 – D. Carlos I * Girafa e Camelos. MF 27a/39a. Série completa, papel liso a levemente ponti-
nhado, denteado 13 ½ a 15 de linha, nova, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com o CENTRO INVERTIDO. MB e MR. Valor de catálogo € 1.430.00.

400.00

308 F R 1901 – D. Carlos I * Girafa e Camelos. MF30a, 15 reis, castanho-amarelo, papel levemente pon-
tinhado, denteado 14. Bloco com 15 selos (5x3), canto superior direito de folha, novo, com goma 
original de cor esbranquiçada, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
o CENTRO INVERTIDO. Exemplares tidos como reimpressões de 1922 produzidas com fins 
especulativos. Não catalogado como reimpressões. Valor de catálogo como original € 1.650.00.

300.00

309 F 8 1901 – D. Carlos I * Girafa e Camelos. MF34, 75 reis, carmim, papel levemente pontinhado, 
denteado 14 ¼. Par vertical, usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado 
com carimbo circular datado do IBO (31 AGO 02), batido a azul, COM DENTEADO HORI-
ZONTAL OMISSO entre os dois selos. Erro não catalogado.

50.00

310 F / 1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobretaxa, tipografada em Londres + D. Carlos I. 
Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografada em Londres. MF 40/42 + MF 
43/44. Lote composto pelas duas emissões em séries completas isoladas e em quadras. 
Exemplares novos, com goma original e charneira e sem charneira nos selos inferiores das 
quadras, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

311 F  1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografada localmente. 
MF48/49. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem reparações, com ves-
tígios de óxido e denteado irregular no selo de 15 reis e leve adelgaçamento no selo de 25 
reis. Valor de catálogo € 600.00.

100.00
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312 F PRV 1911 – D. Manuel II. Motivos diversos. Desenho de Robert Edgcumbe e gravura de Herbert Bour-
ne, impressas a talhe-doce na Waterlow & Sons, Ltd. Folha miniatura com 9 provas de cor com 
cercadura em castanho e centro a preto (cores não aprovadas) com valores de 10 reis, 2 ½ reis, 
5 reis, na primeira fila, 50 reis, 20 reis, 25 reis, na segunda fila, 10 reis, 2 ½ reis e 5 reis, na ter-
ceira fila, denteadas, em papel pontinhado, com furo de segurança, tipo pequeno e sobrecarga a 
preto “WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

75.00

313 F PRV 1911 – D. Manuel II. Motivos diversos. Desenho de Robert Edgcumbe e gravura de Herbert Bour-
ne, impressas a talhe-doce na Waterlow & Sons, Ltd. Folha miniatura com 9 provas de cor com 
cercadura em ultramar e centro a preto (cores não aprovadas) com valores de 75 reis, 100 reis, 
200 reis na primeira fila, 300 reis, 400 reis, 500 reis, na segunda fila e 75 reis, 100 reis e 200 reis, 
na terceira fila, denteadas, em papel pontinhado, com furo de segurança pequeno e sobrecarga a 
preto “WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

100.00

314 F  1911 - D. Manuel II. Motivos diversos. Desenho de Robert Edgcumbe e gravura de Herbert 
Bourne, impressas a talhe-doce na Waterlow & Sons, Ltd. MF 52/63. Série completa, nova, 
com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, SEM SO-
BRECARGA “REPUBLICA”, tidos como não emitidos. Valor de catálogo € 250.00.

60.00
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315 F * 1911 – D. Manuel II. Motivos diversos, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada a vermelho. 
MF58, 75 reis, castanho, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha em sobres-
crito circulado registado de Mocimboa para Lisboa (04.06.18) para pagar: 25 reis equivalentes 
a 2 ½ c pelo primeiro porte de uma carta remetida para Portugal com peso até 20g + 50 reis 
equivalentes a 5c pelo prémio de registo de acordo com a tabela do Decreto de 03.10.1901 
em vigor a partir de 01.01.1902 e pelo Decreto de 22.05.1912 que manda converter a moeda 
monárquica na nova moeda republicana. Sobrescrito remetido por oficial expedicionário a Mo-
çambique e censurado à chegada a Lisboa com cinta branca e legendas a preto “ABERTO / 
PELA / CENSURA” e carimbo do censor n.º 6, batido a preto. Etiqueta de registo sem referência 
ao modelo, impressa a preto sobre papel branco de MOCIMBOA”. MB e MR.

200.00

316 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas localmente a 
preto. MF 64/81. Série incompleta, faltando selo MF67, 1 ½ c s/ 15 reis, nova, com goma 
original e leve charneira, com exceção selo MF79 sem goma, sem reparações, com dois 
ligeiros pontos de óxido os selos MF66 e 71 e afloramentos de óxido nos selos MF79 e 81. 
Valor de catálogo € 1.329.00.

260.00

317 F PRV 1921/23 – Motivos diversos. Impressão a talhe-doce na Waterlow & Sons, Ltd. MF111, 2 ½ 
c. Prova de cor em azul (cercadura) e preto (centro, com efígie de Vasco da Gama), cores 
não aprovadas para este valor, não denteada, em papel levemente pontinhado, montada 
sobre cartolina com impressão do número de obra “S. T. 940”, com sobrecarga a preto WA-
TERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN”. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

40.00

318 F PRV 1921/23 – Motivos diversos. Impressão a talhe-doce na Waterlow & Sons, Ltd. MF125, 5E. 
Prova de cor em verde-azul (cercadura) e preto (centro, com embarcação típica da região), 
cores não aprovadas para este valor, não denteada, em papel levemente pontinhado, mon-
tada sobre cartolina com impressão do número de obra “S. T. 1240”, com sobrecarga a preto 
WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN”. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

40.00

319 F PRV 1924 – Porteado. Motivos diversos. Impressão a talhe-doce na Waterlow & Sons, Ltd. MF 
POR8, 20c. Prova de cor em laranja-vermelho, cor não aprovada para este valor, não den-
teada, em papel levemente pontinhado, montada sobre fragmento de cartolina com impres-
são do número de obra “S. T. 1144”, com sobrecarga a azul WATERLOW & SONS, LTD / 
SPECIMEN”. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.
 

40.00

     S. TOMÉ E PRÍNCIPE

320 F  1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF25, 5 reis s/ 20 reis, rosa, papel porce-
lana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, com ponto 
de óxido, com pequenos defeitos no papel porcelana, normal nestes selos, com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

321 F 8 1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF25, 5 reis s/ 20 reis, rosa, papel porcela-
na, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com dois dentes curtos, com boa cor 
(este selo aparece geralmente desbotado) e relevo, obliterado com marca circular datada de 
S. Tomé. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 75.00.

20.00

322 F 8 1892 – D. Luís I. Fiat direita. Com sobretaxa aposta manualmente a verde. MF27e, 2 ½ 
reis s/ 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa a verde, tipo (2). Exemplar 
usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado 
com marca circular do correio de S. Tomé. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 350.00.

100.00

323 F 8 1892 – D. Luís I. Fiat direita. Com sobretaxa aposta manualmente a preto. MF29b, 2 ½ reis, 
rosa, papel porcelana, denteado 13 ½, sobretaxa a preto do tipo (2). Exemplar usado, sem 
reparações, com defeitos no papel porcelana (normal nestes selos) e marcas de dedadas 
provavelmente de origem na impressão da sobretaxa, com boa cor e relevo. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 175.00.

40.00

324 F 8 1892 – D. Luís I. Fiat direita. Com sobretaxa aposta manualmente a verde. Selo de 2 ½ 
reis s/ 25 reis, azul-violeta, papel porcelana, denteado 13 ½, com sobretaxa verde do tipo 
(1), não catalogado. Exemplar usado, com parte do relevo da efígie aberto e seguro com 
charneira, com pequenos defeitos no papel porcelana, normal nestes selos, com boa cor e 
relevo, tido como clandestino, obliterado com carimbo circular, autêntico, datado de S. Tomé 
(21.12.1892). Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00

325 F * 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF36, 50 reis, azul-claro, papel pontinhado vertical, 
denteado 12 ¾ em sobrescrito circulado de S. Tomé (06.10.95) para Lisboa (23.10.95), para 
pagar o porte simples de uma carta para Portugal com peso até 15g, quando transportada 
por embarcações portuguesas de vela ou de vapor, ou estrangeiras que transportem gratui-
tamente as malas de correio portuguesas, de acordo com a tabela de portes n.º 2 da Portaria 
nº 729 de 25.10.1894. Transporte marítimo pelo Paquete Casengo.

50.00

326 F PI 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Postal ilustrado circulado de S. Tomé (30.01.11) para 
Graz / Áustria, com trânsito por Lisboa (11.02.11) com par vertical de 2 ½ réis, cinzento, MF43 e 
selo de 5 réis, laranja, MF44, para pagar o porte de um bilhete-postal simples para o estrangeiro.

15.00

327 F  1913 – Coroa. Tipo II. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLICA” tipogra-
fada localmente a preto. MF128, 115 s/ 50 reis, verde, papel liso, denteado 11 ¾, sobretaxa 
tipo I. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 260.00.

70.00
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328 F  1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLICA” ti-
pografada localmente a preto. MF130, 400 s/ 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
sobretaxa tipo I. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 210.00.

65.00

329 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLI-
CA” tipografada localmente a preto. MF132, 115 s/ 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, 
denteado 11 ¾, sobretaxa tipo I. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 120.00.

35.00

330 F  1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLICA” zinco-
gravada localmente a preto. MF155, 115 s/ 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 13 ½, 
sobretaxa tipo I. Exemplar novo, sem goma como muitos dos emitidos, sem reparações, com um 
ponto de tinta preta no denteado da margem esquerda, resultante do processo de impressão, com 
boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 410.00.

100.00

331 F  1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLICA” 
zincogravada localmente a preto. MF156, 130 s/ 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 12 
¾, sobretaxa tipo I. Exemplar novo, sem goma como muitos dos emitidos, sem reparações, 
com pequenos defeitos no papel porcelana, normais nestes selos, com dois traços a lápis 
no verso, com boa cor (exceto a cor vermelha da sobretaxa que está um pouco manchada) 
e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 410.00.

85.00

332 F  1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLICA” 
zincogravada localmente a preto. MF157a, 400 s/ 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 
12 ¾, sobretaxa tipo I. Exemplar novo, sem goma como muitos dos emitidos, assinado no 
verso, sem reparações, com um ponto de óxido, com um traço a lápis azul no verso, com 
pequeno defeito no papel porcelana (normal nestes selos), com boa cor e relevo. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

333 F * 1920 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmen-
te sobre selos de 1898/1901 e 1903. Sobrescrito circulado registado da Ilha do Príncipe 
(12.07.21) para Viena / Áustria, com trânsito por Lisboa (03.08.21) com selos de 100 réis, 
azul s/ azul, 200 réis, lilás s/ rosa e 700 réis, violeta s/ amarelo, MF236, 239 e 241. Selos 
sem defeitos nem reparações, com exceção do selo de 700 réis com um canto curto. B e R.

100.00

334 F  1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. Legenda “S. TOMÉ E PRÍNCIPE”, com 
sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA16a, 5E, 
castanho-avermelhado, papel liso, denteado 13 ½ x 13. Quadra, bordo inferior de folha, com 
inscrições a lápis na margem, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 900.00.

250.00
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335 F  1904 – Porteado. Emissão regular. MF POR 1/10. Série completa, nova, papel levemente ponti-
nhado, denteado 11 ¾, com goma original e charneira, sem reparações, com vestígios de óxido 
na maioria dos selos, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” oblíqua, no canto superior 
esquerdo dos selos. Exemplares originais distribuídos com as reimpressões de 1905. B e R.

120.00

336 F  1911/12 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda + D. 
Manuel II. Lote composto por dois selos: MF97, 5 reis, laranja, papel pontinhado leve, sem 
goma e NÃO DENTEADO + MF113, 10 reis, verde-oliva, papel esmalte, sem goma, NÃO 
DENTEADO e SEM A SOBRECARGA. Erros não catalogados.

25.00

337 F PRV 1907/08 – D. Manuel II. Desenho da cercadura de Domingos Alves do Rego. Prova em papel 
fotográfico da cercadura a preto, sem a efígie, não denteada, com margens de luxo, com o 
valor de 50 reis aberto no cunho, com a fita inferior com desenho e legenda não aprovados. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

100.00

338 F  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote composto por: selo 
de 5 reis, preto, bordo inferior de folha, MF112 + selo de 10 reis, verde-oliva, canto inferior direito 
de folha, MF113, selo de 20 reis, carmim, margem direita de folha, MF114 e par horizontal de 25 
reis, castanho, margem direita de folha, MF115. Exemplares novos, com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e NÃO DENTEADOS. Erros não catalogados.

25.00

339 F  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote composto por: 
par horizontal de 25 reis, castanho, margem esquerda de folha, MF115 +  selo de 50 reis, 
azul, margem inferior de folha, MF116 + selo de 75 reis, bistre, margem esquerda de folha, 
MF117 + selo de 100 reis, castanho s/ verde, MF118, margem esquerda de folha. Exempla-
res novos, sem goma, sem reparações, com óxido o selo de 50 reis, com boa cor e NÃO 
DENTEADOS. Não catalogados.

35.00

340 F / 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901 com sobrecarga “REPUBLICA” tipo-
grafada localmente. MF 121/127. Série completa, nova, sem goma na maioria dos selos, 
sem reparações e com vestígios de óxido em 4 selos e selo de 200 reis com um dente curto, 
com boa cor. Valor de catálogo € 291.00.

60.00

341 F  1914 – Ceres. MF 199/214. Série incompleta (falta selo de 50c), nova, mista em papel liso, 
pontinhado e porcelana colorido espesso e em denteado 15x14 e 12x11 ½, com goma ori-
ginal e charneira, sem reparações, com aderências de papel preto no verso na maioria dos 
selos, com boa cor e com sobrecarga oblíqua, batida a violeta, “SPECIMEN”. Aposta em 
selos distribuídos gratuitamente a instituições oficiais e particulares, retirando-lhe a possibi-
lidade de utilização no serviço postal. R.

75.00

342 F  1922 – Ceres. Novas cores e valores. MF 248/259. Série completa, nova, em papel liso e 
lustrado espesso, denteado 12x11 ½, com goma original e charneira, sem reparações, com 
aderências (papel preto) em 3 selos e adelgaçamentos no local da charneira nos valores de 
40c e 60c, com boa cor e com sobrecarga oblíqua, batida a violeta, “SPECIMEN”. Aposta em 
selos distribuídos gratuitamente a instituições oficiais e particulares, retirando-lhe a possibi-
lidade de utilização no serviço postal. R.

50.00

343 F  1926 – Ceres. Novas cores e valores. MF 268/276. Série completa, nova, em papel liso e 
papel lustrado espesso, denteado 12x11 ½, com goma original e charneira, sem reparações, 
com pequenas aderências (papel preto) no verso da maioria dos selos, com boa cor  e com 
sobrecarga oblíqua, batida a violeta, “SPECIMEN”, aposta em selos distribuídos gratuita-
mente a instituições oficiais e particulares, retirando-lhe a possibilidade de utilização no 
serviço postal. R.
 

125.00

MACAU
COLEÇÃO PÉROLAS DO MAR DA CHINA

344 F  1884 – Coroa. MF 1/9. Série completa em papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplares no-
vos, sem goma, sem reparações, com leve vinco no selo de 40 reis e um canto curto no selo 
de 300 reis, com boa cor. Valor de catálogo € 768.00 * Yang’s HK $7.000,00.

175.00

345 F 8 1884 – Coroa. MF 1/9. Série completa em papel liso, fino, denteado 12 ¾. Série completa em 
papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplares usados, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, todos obliterados com marca de duplo círculo datada com legenda “MACAO” e mês com 
abreviatura nominativa inglesa. MB e R. Valor de catálogo € 572.00 * Yang’s HK $3.200.00.

100.00

346 F 8 1884 – Coroa. MF 1c/8b. Série incompleta (falta os valores de 100 e 300 reis) em papel 
liso médio, denteado 13 ½. Exemplares usados, sem reparações, com ligeiro óxido em dois 
selos, com boa cor, obliterados com marca de duplo círculo datada com legenda “MACAO” e 
mês com abreviatura nominativa inglesa. Valor de catálogo € 216,00 * Yangs HK $2.710.00.

50.00

347 F  1884 – Coroa. MF4, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Folha completa 
com 28 selos, reconstruída, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO no exemplar da posição 13, inserido mas não 
pertencendo à folha original. Erro não catalogado pelo catálogo Mundifil e também não ca-
talogado no Yang’s. MB e MR.

300.00
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348 F  1884 – Coroa. MF7a, 100 reis, lilás-claro, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Par horizontal, 
novo, sem goma, sem reparações, com leve adelgaçamento e dois pontos de óxido no 1.º 
selo, com boa cor e com variedade de cliché recorrente no canto superior direito do 1.º selo 
do par e também primeiro selo da folha. Variedade recorrente apenas num dos selos das 
folhas em papel médio. B e R.

40.00

349 F 8 1884 – Coroa. MF7a, 100 reis, lilás-claro, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Par horizontal, 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com variedade de cliché recorrente 
no canto superior direito do 1.º selo do par e também primeiro selo da folha, obliterado com 
marca de duplo círculo, batida a preto “MACAO / MY 26 / 88”. Variedade recorrente apenas 
num dos selos da folha em papel médio. B e R.

35.00

350 F 8 1884 – Coroa. Lote composto por: Selo usado de 100 reis, lilás claro, papel liso médio, den-
teado 12 ¾, MF7 + quadra usada de 300 reis, castanho-vermelho, papel liso, denteado 12 
¾, MF9. Exemplares assinados no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 156.00 * Yang’s HK$ 1.000.00.

35.00

351 F  1884 – Coroa. Com sobretaxa, aposta manualmente a preto. MF10 lilás-malva claro, 80 reis s/ 100 
reis, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, 
com ligeira mancha no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00 * Yang’s HK $800.00.

20.00

352 F  1884 – Coroa. Com sobretaxa, aposta manualmente a preto. MF10 lilás-malva, 80 reis s/ 
100 reis, papel liso fino, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com exceção de um ponto de óxido num selo, 
com boa cor, com a variedade de cliché  no segundo “R” de “CORREIO” no primeiro selo da 
série. Exemplar de excelente qualidade e provavelmente única folha completa conhecida. 
Valor de catálogo € 2.240.00+++ * Yang’s HK$ 22.400.00+++.

750.00
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353 F 8 1884 – Coroa. Com sobretaxa, aposta manualmente a preto. MF10 lilás, 80 reis s/ 100 reis, papel 
liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, com variedade de cliché recorrente no canto superior direito nas emissões em papel 
liso médio e no primeiro selo de cada folha, obliterado com marca de duplo círculo datada com 
legenda “MACAO” e mês com abreviatura nominativa inglesa. Variedade não catalogada.

30.00

354 F 8 1884 – Coroa. Com sobretaxa, aposta manualmente a preto. MF10 lilás, 80 reis s/ 100 reis, 
papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com “IMPRESSÃO PARCIAL” do círculo da sobretaxa, obliterado 
com marca de duplo círculo datada com legenda “MACAO” e mês com abreviatura nomina-
tiva inglesa. Variedade não catalogada.

30.00

355 F 8 1884 – Coroa. Com sobretaxa, aposta manualmente a preto. MF10 lilás-malva, 80 reis s/ 
100 reis, papel liso fino, denteado 12 ¾. Quadra com selos usados, assinados no verso, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com impressão parcial do arco superior da sobre-
taxa no 2.º selo, obliterada com marca de duplo círculo datado, batido a preto “MACAO / JÁ 
26 / 88”. Valor de catálogo € 240.00 * Yang’s $1.800.00.

60.00

356 F  1884 – Coroa. Com sobretaxa, aposta manualmente a preto. MF10a lilás-cinzento, 80 reis 
s/ 100 reis, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem 
reparações com dois dentes curtos e um ponto de óxido, com boa cor, com “e” de “réis” sem 
acento e com os florões e fita inferior com defeitos de impressão recorrentes nos 4 selos da 
fila inferior das folhas. Cor não referenciada pelos catálogos nesta emissão.

30.00

357 F /8 1884 – Coroa. Com sobretaxa, aposta manualmente a preto. MF10a, 80 reis s/ 100 reis, 
papel liso médio, denteado 12 ¾. Lote com dois exemplares, um deles em lilás-malva, novo, 
sem goma como emitido, sem reparações e com um dente curto e outro em lilás-claro, usa-
do, sem defeitos nem reparações, ambos com boa cor e “e” de “réis” sem acento. Valor de 
catálogo € 160.00 * Yang’s HK $1.500.00.

40.00

358 F 8 1884 – Coroa. Com sobretaxa, aposta manualmente a preto. MF10a lilás-malva, 80 reis s/ 
100 reis, papel liso médio, denteado 12 ¾. Tira horizontal com 4 selos usados, assinados no 
verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com “e” de “réis” sem acento. Valor de 
catálogo € 240.00 * Yang’s HK $2.200.00.

60.00

359 F 8 1884 – Coroa. Com sobretaxa, aposta manualmente a preto. MF10a lilás-malva, 80 reis s/ 
100 reis, papel liso fino, denteado 12 ¾. Tira horizontal com 4 selos, usados, sem repara-
ções, com alguns leves pontos de óxido, com boa cor, com a variedade “e” de “réis” sem 
acento e com o segundo “R” de “CORREIO” partido. Esta variedade de cliché aparece em 
apenas um dos selos dos 28 que compõem a folha. Todos os selos obliterados com carimbo 
de duplo círculo datado “MACAO / JA 7 / 88”. B e R.

60.00

360 F 8 1884 – Coroa. Com sobretaxa, aposta manualmente a preto. MF10b lilás, 80 reis s/ 100 reis, 
papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com “e” de “réis” sem acento e com a SOBRETAXA INVERTIDA, obliterado com marca de 
duplo círculo datada “MACAO / MY 26 / 88”. Valor de catálogo € 300.00 * Yang’s HK $3.000.00.

75.00

361 F 8 1884 – Coroa. Com sobretaxa, aposta manualmente a preto. MF10b lilás, 80 reis s/ 100 reis, 
papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com “e” de “réis” com acento e com a SOBRETAXA INVERTIDA, obliterado com marca de 
duplo círculo datada “MACAO / MY 26 / 88”. Valor de catálogo € 300.00 * Yang’s HK $3.000.00.

75.00

362 F  1884 – Coroa. Com sobretaxa, aposta manualmente a preto. MF10a lilás-cinzento, 80 reis 
s/ 100 reis, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com “e” de “réis” sem acento e com “0” de “80” par-
tido. Cor não referenciada pelos catálogos nesta emissão.

30.00

363 F 8 1884 – Coroa. Com sobretaxa, aposta manualmente a preto. MF10c lilás-cinzento claro, 80 
reis s/ 100 reis, papel liso médio, denteado 13 ½. Par horizontal, usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, obliterado com marca de duplo círculo datada, batida a preto “MA-
CAO / AU 26 / 88”. MB e MR. Valor de catálogo € 420.00.

60.00

364 F /8 1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF11a + 11c, 5 reis s/ 25 reis, car-
mim-rosa, papel liso fino, 12 ¾. Lote com 3 selos, todos com a variedade “e” de “réis” com 
acento: um em estado de novo, com barra fina, sem goma como emitido + dois selos usa-
dos, um com barra fina e outro com barra grossa. Exemplares sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 116.00.

30.00

365 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF11e, 5 reis s/ 25 reis, carmim-
-rosa, papel liso fino, 12 ¾. Exemplar novo, com “e” de “réis” sem acento, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. 
Valor de catálogo € 300.00 * Yang’s HK$ 2.000.00.

120.00

366 F 8 1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF11g, 5 s/ 25 reis, carmim-rosa, 
papel liso, médio, denteado 13 ½, barra grossa, com “e” de “réis” sem acento. Exemplar 
usado, sem reparações e com um dente curto, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

367 F 8 1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF11g, 5 reis s/ 25 reis, carmim-
-rosa, papel liso, médio, denteado 13 ½. Lote com dois selos usados, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, um deles com “barra fina” e outro com “barra grossa”. Não catalo-
gado com os dois tipos de barras diferentes.

70.00

368 F 8 1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF11h, 5 reis s/ 25 reis, carmim-
-rosa, papel liso, médio, denteado 13 ½, barra fina. Exemplar usado, assinado no verso, 
sem reparações, com leves pontos de óxido no verso, com boa cor e com a SOBRETAXA 
INVERTIDA. Valor de catálogo € 200.00 * Yang’s HK$ 1.500.00.

80.00
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369 F 8 1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF11h, 5 reis s/ 25 reis, carmim-ro-
sa, papel liso, fino, denteado 13 ½, barra fina. Tira horizontal com 3 selos usados, assinados 
no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e todos os selos com a SOBRETAXA 
INVERTIDA. Valor de catálogo € 600.00 * Yang’s HK$ 4.500.00.

280.00

370 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF13a, 10 reis s/ 50 reis, verde, 
papel liso, fino, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, 
com dois dentes curtos, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00 * Yang’s HK$ 7.000.00.

120.00

371 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF14d + 14e, 20 s/ 50 reis, verde, papel 
liso, médio, denteado 13 ½, barra grossa, com “e” de “réis” sem acento. Bloco com 8 selos (4x2), 
novos, sem goma como emitidos, sem reparações, com ligeiros vestígios de óxido, com boa cor, 
com “s” subido no 2.º e 4.º selos. Valor de catálogo € 620.00+++ * Yang’s HK$ 8.000.00++++

175.00

372 F /8 1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. Lote com dois selos em papel liso, 
denteado 13 ½: MF14e, 20 reis s/ 50 reis, verde, com a variedade “s” de “reis” subido, novo, 
sem goma como emitido, sem reparações, com leve adelgaçamento num dente, com boa 
cor + MF15b, 40 s/ 50 reis, verde, usado, sem reparações, com pequenos pontos de óxido 
no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 240.00 * Yang’s HK$ 2.000.00.

45.00

373 F / 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF 16b/21a. Série completa, nova, em papel liso 
médio, denteado 12 ¾ com exceção do selo de 20 reis em denteado 13 ½, com 4 selos sem 
goma (10, 20, 25 e 40 reis) e dois com goma original e charneira (50 e 80 reis), sem repara-
ções, com pontos de óxido o selo de 10 reis. Valor de catálogo € 235.00.

50.00

374 F R Reimpressões de 1885 * 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF 16/21. Série completa de reim-
pressões de 1885, sem goma como emitidas, denteado 13 ½, sem reparações e com vestígios de 
óxido em 3 das reimpressões, todas com boa cor. Valor de catálogo € 420.00 * Yang’s HK$ 5.000.00.

100.00

375 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF 22/23. Série completa em 
papel liso médio, denteado 12 ¾ + um exemplar de 5 s/ 25 reis em tonalidade cor diferente. 
Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem reparações, com leves pontos de óxido 
num dos selos de 5 s/ 25 reis, com boa cor e com barra fina no selo de 10 s/ 50 reis. Valor 
de catálogo € 96.00 * Yang’s HK$ 1.000.00.

25.00

376 F 8 1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF23, 10 s/ 50 reis, verde, 
papel liso médio, denteado 13 ½, barra fina. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com “0” de “10” partido. Variedade não catalogada no catálogo Mundifil.

15.00

377 F 8 1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF23, 10 s/ 50 reis, verde, 
papel liso médio, denteado 13 ½, barra grossa. Lote com dois selos usados, sem defeitos 
nem reparações, com o denteado irregular, normal nestes selos, com boa cor, um deles 
com “0” de “10” grosso aparentando dupla impressão e o segundo com “1” de “10” grosso 
aparentando dupla impressão e “0” de “10” partido.

40.00

378 F /8 1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF23, 10 s/ 50 reis, verde, 
papel liso médio, denteado 13 ½. Lote composto por exemplar novo, sem goma como emi-
tido, com barra grossa + dois exemplares usados, um com barra grossa e outro com barra 
fina. Exemplares sem defeitos nem reparações, com denteado irregular, normal nestes se-
los, com boa cor. Valor de catálogo € 74.00 * Yang’s HK$ 800.00.

20.00
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379 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF 11/15. Série completa em papel 
liso, fino a médio, denteado 12 ¾, barra grossa. Exemplares novos, sem goma como emi-
tidos, sem defeitos nem reparações, com exceção de vestígios de óxido no selo MF13 e 
denteado irregular, normais nos selos em papel fino, com boa cor. Valor de catálogo € 705.00 
* Yangs HK$ 10.000.00.

150.00

380 F 8 1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF 11/15. Série incompleta (falta 
selo de 10 s/ 50 reis) em papel liso, fino a médio, denteado 12 ¾, barra grossa + selo de 10 s/ 
25 reis com tonalidade de cor na sobretaxa. Exemplares usados, sem reparações, denteado 
irregular, normais nos selos em papel fino, e com vestígios de óxido no último selo, com boa 
cor. Valor de catálogo € 225.00 * Yang’s HK$ 1.450.00.

35.00

381 F  1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. Sobrecarga tipo A. MF 24/28. 
Série completa, em papel liso fino ou médio, denteado 13 ½, com exceção selo de 5 s/ 100 
réis em denteado 12 ¾, nova, sem goma como emitidos os selos, sem defeitos nem repara-
ções, com exceção de um ponto de óxido num dente do selo de 5 s/ 80 réis, todos com boa 
cor. Valor de catálogo € 425.00 * Yang’s HK$ 4.800.00.

110.00

382 F 8 1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. Sobrecarga tipo A. MF24, 
26/28. Série incompleta (falta selo de 5 s/ 100 réis) em denteado 13 ½, papel liso médio, 
usada, sem defeitos nem reparações, com exceção de um ponto de óxido no 1.º selo, com 
boa cor. Valor de catálogo € 208.00 * Yang’s HK$ 1.800.00.

50.00

383 F  1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. Sobrecarga tipo A. MF24, 5 
s/ 80 réis, cinzento, papel liso, médio, denteado 13 ½. Bloco com 12 selos (4x3), novo, sem 
goma como emitidos os selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com impressão 
deslocada para cima (1mm) de toda a primeira coluna. Valor de catálogo € 312.00++++ * 
Yang’s HK$ 3.600.00++++.

120.00

384 F 8 1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. Sobrecarga tipo A. MF25, 5 s/ 
100 réis, lilás-malva, papel liso, fino, denteado 13 ½ + MF25a, 5 s/ 100 réis, lilás-claro, papel 
liso, médio, denteado 12 ¾, assinado no verso. Exemplares usados, sem defeitos nem re-
parações, com denteado irregular normal no selo em papel fino e mancha de cola, com boa 
cor e com o segundo “R” de “CORREIO” partido, erro recorrente no primeiro selo de todas as 
folhas de 28 selos da taxa de 100 réis. MB e MR. Variedade não catalogada.

40.00

385 F /8 1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. Sobrecarga tipo A. MF24, 5 
s/ 80 reis, cinzento + MF26, 10 s/ 80 reis, cinzento + MF28, 20 s/ 80 reis, cinzento (novo e 
usado). Lote com 4 selos, três novos, sem goma como emitidos e um usado, em papel liso 
médio, denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações, com boa cor e todos com a variedade 
“R” de “Reis” partido. Variedade não referenciada pelo catálogo Mundifil, mas referenciada 
no catálogo Yang’s. Valor de catálogo Yang’s HK$ 1.900.00+++.

50.00

386 F  1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. Sobrecarga tipo A. MF25a, 
5 reis s/ 100 reis, lilás-cinzento, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações, com o denteado irregular, normal nos selos em 
papel fino, com boa cor e com “R” de “Reis” partido. Variedade não catalogada no Mundifil e 
catalogada no Yang’s. Valor de catálogo Yang’s HK$ 1.200.00.

30.00

387 F /8 1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. Sobrecarga tipo A. MF25a, 5 
reis s/ 100 reis, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Lote composto por quatro selos, dos quais 
dois em estado de novo, sem goma como emitidos, sem reparações, um deles com um 
dente curto, nas cores lilás-escuro e lilás-cinzento + dois selos usados, sem defeitos nem 
reparações nas cores lilás-claro e lilás-castanho. Interessante variedade de tonalidades nes-
tes selos. Valor de catálogo € 320.00 * Yang’s HK$ 3.000.00.

60.00

388 F  1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. Sobrecarga tipo A. MF25a, 
5 reis s/ 100 reis, lilás, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Bloco com 12 selos (4x3), novo, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com denteado irregular, normal 
nos selos em papel fino, com boa cor e com “R” de “Reis” partido nos 4 selos da 2.ª fila do 
bloco. Este erro é recorrente em todas as folhas e em todos os selos da 3.ª fila da folha. A 
2.ª coluna com impressão da sobretaxa, deslocada para baixo. MB e MR. Valor de catálogo 
€ 960.00++++ (não cotando o erro não catalogado) * Yang’s HK$ 12.800.00+++

400.00

389 F 8 1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. Sobrecarga tipo A. MF25a, 
5 s/ 100 reis, lilás + MF27b, 10 s/ 200 réis, laranja + MF28b, 20 s/ 80 réis. Lote com 3 selos, 
todos em papel liso, denteado 12 ¾. Exemplares usados, sem reparações, com um dente 
curto no segundo selo, com boa cor. Valor de catálogo € 490.00 * Yang’s HK$ 2.000.00.

90.00

390 F /8 1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. Sobrecarga tipo A. MF25a, 
5 s/ 100 reis, denteado 12 ¾. Lote com dois selos: um em estado de novo em lilás-malva, 
papel liso fino, sem goma como emitido, com um dente curto e ligeiro corte reparado (1mm) 
na margem inferior + selo usado em lilás-claro, papel liso médio, assinado no verso, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 160.00 * Yang’s HK$ 1.500.00.

30.00

391 F 8 1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. Sobrecarga tipo B. MF26b, 
10 s/ 80 réis, cinzento, papel liso médio, denteado 13 ½ + MF28b, 20 s/ 80 reis, cinzento, pa-
pel liso, médio, denteado 13 ½. Exemplares usados, ambos com “e” de “Reis” sem acento, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

100.00

392 F  1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. Sobrecarga tipo A. MF27b, 10 
s/ 200 réis, laranja, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00 * Yang’s HK$ 2.400.00.

100.00



49

393 F  1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. Sobrecarga tipo B. MF28, 20 s/ 
80 réis, cinzento, papel liso, médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, 
sem reparações, com muito leve adelgaçamento no local de onde foi retirada a charneira, com 
boa cor e COM DUPLA SOBRETAXA. Erro não referenciado no catálogo Mundifil nem no Yang’s.

200.00

394 F /8 1887 – Selos fiscais, com sobretaxa tipografada a vermelho localmente e denteados. 
MF29/31. Lote composto por duas séries completas de selos destacados, uma em estado 
de novo, sem goma como emitidos, e outra usada. Exemplares sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Inclui ainda selo destacado com a sobretaxa de 10 réis, com impressão 
RETRO-VERSO do quadro. 

30.00

395 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa tipografada localmente e denteados. MF29, 5 s/ 10 réis 
+ MF29a, 5 s/ 20 réis + MF29c, 5 s/ 60 réis. Lote com 3 selos novos, sem goma como emi-
tidos, sem reparações, com pequena mancha nos selos de 5 s/ 10 réis, com boa cor. Valor 
de catálogo € 450.00 * Yang’s HK$ 2.100.00.

80.00

396 F /8 1887 – Selos fiscais, com sobretaxa tipografada localmente e denteados. MF30, 10 s/ 10 réis 
+ MF30c, 5 s/ 60 réis. Lote com dois selos um em estado de novo (10 s/ 60 réis), sem goma 
como emitido e outro em usado (10 s/ 10 reis), ambos sem reparações, com duas pequenas 
charneiras a segurar o denteado inferior no selo usado, com boa cor. Valor de catálogo € 
345.00 * Yang’s HK$ 1.400.00.

50.00

397 F PRV 1887 – D. Luís I. Fita direita. Desenho e gravura de Frederico Augusto de Campos. Impressão 
com relevo. MF 32/41. Série completa de provas de cor, em vermelho, não denteadas, com 
margens  de luxo, em papel liso, médio, branco. Exemplares sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Lote de excelente qualidade. Único conjunto completo conhecido.

1.500.00

398 F /8 1887 – D. Luís I. Fita direita. MF 32/41. Série completa, nova, com exceção selo de 200 reis usa-
do, em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares sem reparações, com alguns ligeiros pontos 
de óxido no verso, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 412.00 * Yang’s HK$ 4.100.00.

100.00

399 F  1887 – D. Luís I. Fita direita. MF32 + MF 37/39. Lote com 4 pares horizontais dos valores de 
5 réis, 50 réis, 80 réis e 100 réis, em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares novos, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 276.00. * Yang’s HK$ 2.900.00.

70.00
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400 F  1887 – D. Luís I. Fita direita. MF 33/34. Lote composto por duas tiras horizontais de 3 selos 
cada de 10 réis e 20 reis, em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares novos, sem 
goma como emitidos, sem reparações, com dois pequenos pontos de óxido na tira de 10 
réis, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 105.00 * Yang’s HK$ 1.380.00.

30.00

401 F /8 1887 – D. Luís I. Fita direita. MF 33b/41b. Série incompleta (falta selo de 80 réis), nova, com 
exceção do selo de 10 réis em usado, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplares sem 
reparações, com leve óxido no selo de 50 réis e com pequeno adelgaçamento na margem 
superior, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 363.00 * Yang’s HK$ 4.400.00.

80.00

402 F  1887 – D. Luís I. Fita direita. MF 35/36. Lote composto por duas tiras de 4 selos cada, de 
25 réis e 40 réis, em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares novos, sem goma como 
emitidos, sem reparações, com leves vestígios de óxido na tira de 40 réis, partida em dois 
pares, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 285.00 * Yang’s HK$ 2.800.00.

60.00

403 F  1887 – D. Luís I. Fita direita. MF37, 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par horizon-
tal, novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com 
DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO no primeiro selo. Erro não referenciado pelos catálogos 
Mundifil e Yang’s em denteado 12 ¾. Apenas referenciado em denteado 13 ½. MB e MR.

150.00

404 F  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF 42/45. Série completa, nova, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares sem goma como emitidos, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 98.00 * Yang’s HK$ 850.00.

25.00

405 8 1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF 42/45. Série completa, usada, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 51.00 * Yang’s HK$ 400.00.

15.00

406  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF42a + 42e, 2 ½ réis s/ 10 réis, verde, papel 
porcelana. Lote com duas folhas completas com 28 selos, uma em denteado 12 ¾ e outra em 
denteado 13 ½. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem reparações, com dois ou 
três pontos de óxido a folha em 12 ¾ e com algumas manchas a folha de 13 ½, a maioria nas 
margens, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 532.00 * Yang’s HK$ 4.200.00.

80.00

407 8 1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF42a + 42e, 2 ½ réis s/ 10 réis, verde, 
papel porcelana. Lote com duas folhas completas com 28 selos, uma em denteado 12 ¾ e 
outra em denteado 13 ½. Exemplares usados, sem reparações, com dois ou três pontos de 
óxido a folha em 12 ¾ e com algumas manchas a folha de 12 ¾, a maioria nas margens, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 420.00 * Yang’s HK$ 1.960.00.

60.00

408  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF42d, 2 ½ réis s/ 10 réis, verde, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Bloco com 12 selos (4x3) selos novos, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com traço de fração DESLOCADO 
PARA A DIREITA em dois selos nas posições 10, 11 e 12. B e R.

40.00

409  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF42e, 2 ½ réis s/ 10 réis, verde-azul, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos, 
sem reparações, com algumas manchas, a maioria nas margens, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 280.00 * Yang’s HK$ 2.240.00.

40.00

410 F  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF42d, 2 ½ réis s/ 10 réis, verde, papel porce-
lana, denteado 13 ½. Quadra com selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor e relevo, com IMPRESSÃO DESLOCADA dos selos da esquerda. B e R.

30.00

411 F 8 1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF43e, 2 ½ réis s/ 40 réis, castanho, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo e com SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 90.00. B e R.

25.00

412 F 8 1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF43c, 2 ½ réis s/ 40 réis, castanho, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo e com VALOR DA SOBRETAXA PEQUENO. Não referenciado pelo catálogo Mundifil 
e catalogado pelo Yang’s. Valor de catálogo Yang’s HK € 1.200.00. B e R.

50.00

413 F 8 1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF44, 2 ½ réis s/ 80 réis, cinzento, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo e com VALOR DA SOBRETAXA PEQUENO. Não referenciado pelo catálogo Mundifil 
e catalogado pelo Yang’s. Valor de catálogo Yang’s HK € 1.200.00. B e R.

50.00

414 F  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF44, 2 ½ réis s/ 80 réis, cinzento, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com denteado irregular, normal nestes selos, com boa cor e relevo, IMPRESSO 
NO VERSO DO PAPEL PORCELANA. Erro não referenciado pelo catálogo Mundifil e refe-
renciado no Yang’s sem cotação. MB e MR.

500.00

415 F 8 1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF44b, 2 ½ réis s/ 80 réis, cinzento, papel por-
celana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações e com um canto curto, com boa cor e 
relevo e com SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 90.00 * Yang’s HK$ 650.00. B e R.

25.00

416 F IN 1892 – D. Luís I. Fita direita. Bilhetes-postais de resposta-paga, de fabrico local, sem selo 
impresso, vendidos com selo colado de D. Luís I em relevo, com sobretaxa. OM II, 30+30 
s/ 200+200 réis, cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 13 ½, tipo de composição C 
“(Coté… + 76 ½ mm em PROVINCIA….” Inteiro postal completo com as duas folhas, novo, 
com os selos obliterados com marca de dia de Macau (23.03.93).

25.00
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417 F IC 1892 – D. Luís I. Fita direita. Bilhetes-postais de resposta-paga, de fabrico local, sem selo 
impresso, vendidos com selo colado de D. Luís I em relevo. OM II, 30+30 s/ 200+200 réis, 
cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 13 ½, tipo de composição B ““Coté… + 75 mm 
em PROVINCIA….”. Inteiro postal completa com as duas folhas, com a primeira folha circula-
da de Macau (04.10.94) para Lisboa. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

60.00

418 F FRG 1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF45a, 30 réis s/ 200 réis, cinzento-violeta, pa-
pel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sobre pequeno fragmento, sem reparações, com 
um dente curto, com boa cor e relevo, com “03” em vez de “30” no valor da direita da sobretaxa. 
Não referenciado pelo catálogo Mundifil e catalogado pelo Yang’s, sem cotação para usado.

250.00

419 F PRV 1892/94 – D. Carlos I. Desenho e gravura de Eudócio Azedo Gneco (2 ½ reis) e Manuel Diogo 
Neto (restantes valores). MF 46/58. Série completa de provas de cor, nas cores aprovadas, em 
papel liso em todos os valores, branco ou colorido nos valores de 100, 200 e 300 réis, não den-
teadas, sem goma, todas com sobrecarga horizontal tipografada a preto “PROVA”. Exemplares 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Única série completa conhecida.

1.200.00

420 F  1892/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 46/58. Série completa, nova, denteado 11 ¾, sem 
goma como emitida, sem reparações, com leve óxido no selo de 2 ½ réis e um dente curto 
no selo de 150 réis, com boa cor. Valor de catálogo € 443.00 * Yang’s HK$ 4.500.00.

120.00

421 F  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda 
local, tipografadas localmente. MF 60/68. Série completa, nova, em denteado 11 ¾ (1/2 avo s/ 2 
½ réis) e 12 ¾ os restantes selos. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem reparações, 
com um dente curto em dois selos, com boa cor e relevo. Valor de catálogo Yang’s HK$ 2.750.00.

75.00

420415414410
419

413412

417

416

418411404403

400

402401

399398

396395



52

422 F  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moe-
da local, tipografadas localmente. MF59, ½ avo s/ 2 ½ réis, castanho, papel liso, fino, denteado 
11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos os selos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 210.00+++ * Yang’s HK$ 1.400.00+++

45.00

423 F /8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa 
em moeda local, tipografadas localmente. MF59a, ½ avo s/ 2 ½ réis, castanho, papel liso, 
denteado 11 ¾. Lote composto por selo novo, sem goma como emitidos e por selo usado, 
ambos sem defeitos nem reparações, com boa cor. Os dois selos com a variedade de so-
bretaxa “AYOS”. Esta variedade aparece nas duas últimas filas de 4 selos cada da chapa de 
uma das chapas utilizadas na impressão. Valor de catálogo € 76.00 * Yang’s HK$ 550.00.

18.00

424 F /8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. MF59a, ½ avo s/ 2 ½ réis, castanho, papel liso, den-
teado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações e com um ponto de 
óxido, com boa cor e com erro. Acompanha selo usado para comparação. Este erro que é 
uma variante do caractere sínico “AVO” só aparece na chapa que apresenta o erro “AYO”, 
nos quatro selos da 3.ª fila. Erro não referenciado pelo catálogo Mundifil nem pelo Yang’s.

40.00

425 F  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. MF60b, 1 avo s/ 5 réis, preto, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos os selos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo e todos os selos com “1” pequeno. Valor de 
catálogo € 840.00+++ * Yang’s HK$ 8.400.00+++

150.00

426 F /8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. MF60, 1 avo s/ 5 reis, preto, papel porcelana, dentea-
do 12 ¾. Lote composto por 3 selos, dos quais dois novos, sem goma como emitidos, um 
com “1” normal e outro com “1” pequeno + selo usado com “1” pequeno e a SOBRETAXA 
INVERTIDA. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de ca-
tálogo € 141.00 * Yang’s HK$ 1.100.00.

35.00

427 F * 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. MF60b, 1 avo s/ 5 reis, preto, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Exemplar em sobrescrito circulado em Macau (08.01.98) para pagar o porte 
simples de um impresso (1 avo) circulado em Macau com peso até 50g, de acor do com a 
tabela de portes da Portaria n.º 131 de 23.10.97. Selo sem defeitos nem reparações com 
boa cor e relevo e sobrescrito com algumas manchas.

80.00

428 F  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. MF61, 3 avos s/ 20 réis, rosa, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos os selos, sem 
reparações, com ligeiro óxido no verso apenas nas margens, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 420.00+++ * Yang’s HK$ 2.800.00+++

125.00

429 F /8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda 
local, tipografadas localmente. Lote composto por dois selos em papel porcelana, denteado 12 
¾: MF61a, 3 avos s/ 20 reis, rosa, com a variedade “AYOS”, novo, sem goma como emitido + 
MF62b, 4 avos s/ 25 reis, violeta-castanho, com a variedade “AYOS”, usado. Exemplares sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 85.00 * Yang’s HK$ 650.00.

25.00

430 F  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moe-
da local, tipografadas localmente. MF62, 4 avos s/ 25 réis, violeta-castanho, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos os selos, sem 
reparações, com vestígios óxido no verso, com boa cor e relevo e variedade “AYOS” nos selos 
nas posições 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 e 12. Valor de catálogo € 880.00+++ * Yang’s HK$ 8.000.00+++

300.00

431 F 8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda 
local, tipografadas localmente. MF62c, 4 avos s/ 25 reis, violeta-castanho, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com denteado irregular, normal em alguns selos 
da emissão, com boa cor e relevo, e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

432 F  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. MF63, 6 avos s/ 40 réis, castanho, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos os selos, sem 
reparações, com ligeiros pontos de óxido no verso e nas margens, com boa cor e relevo e 
com DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO nos selos 25 e 26. Erro não referenciado no catá-
logo Mundifil nem no catálogo Yang’s. 

250.00

433 F 8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. MF64c, 8 avos s/ 50 reis, azul, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, e com a 
SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 115.00.

45.00

434 F 8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. MF66a, 16 avos s/ 100 reis, castanho-amarelo, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, margem esquerda de folha, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor e relevo, e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 115.00.

80.00

435 F  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. MF64d, 8 avos s/ 50 réis, azul + 67c, 31 avos s/ 200 
reis, cinzento-violeta, ambos em papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplares novos, sem 
goma como emitidos, o primeiro com canto curto e adelgaçamento e o segundo sem defeitos 
nem reparações, ambos com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 140.00.

30.00
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436 F  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografada local-
mente. MF69, 5 avos s/ 30 réis s/ 200 réis, cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 12 
¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo, com “V” de “AVOS” partido. Valor de catálogo € 160.00 * Yang’s HK$ 2.000.00.

40.00

437 F IN 1892 – D. Luís I. Fita direita. Bilhetes-postais de resposta-paga, de fabrico local, sem selo im-
presso, vendidos com selo colado de D. Luís I em relevo, com sobretaxa e nova sobretaxa em 
moeda local. OM III, 5+5 avos s/ 30+30 s/ 200+200 réis, cinzento-violeta, papel porcelana, den-
teado 12 ¾, tipo de composição B “Coté… + 75 mm em PROVINCIA….” Inteiro postal completo 
com as duas folhas, novo, com os selos obliterados com marca de dia de Macau (23.03.93).

50.00

438 F  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. Selo tido como clandestino de Macau de 2 avos s/ 10 
réis 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 alguma folha de Macau. Selo sem reparações, com um dente curto, com boa cor e 
sem goma conforme emitidos nesta série. MB e MR.

220.00

439 F  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. Selo tido como clandestino de Macau de 2 avos s/ 
10 réis verde-claro, 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 alguma folha de Macau. Selo sem reparações, com um dente curto, com 
boa cor e sem goma conforme emitidos nesta série. MB e MR.

220.00
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440 F / 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 70/77. Série 
completa, nova, com goma original e charneira, com exceção dos selos de ½ avo,  2 avos e 
24 avos sem goma, sem reparações, com vestígios de óxido na maioria dos selos, com boa 
cor. Valor de catálogo € 165.00 * Yang’s HK$ 1.650.00.

25.00

441 F  1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 78/90. Série completa, nova, em denteado 11 ¾, sem 
goma como emitidos uma grande maioria, sem reparações, com dois ou três leves pontos 
de óxido em dois selos, com boa cor. Inclui os valores de ½ avo e 1 avo em denteado 12 ¾. 
Valor de catálogo € 211.00 * Yang’s HK$ 2.200.00.

50.00

442 F  1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF79b, 1 avo, laranja, papel liso a levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com muito 
ligeiro adelgaçamento, com boa cor e com o VALOR E LEGENDA INVERTIDOS. Valor de 
catálogo € 140.00 * Yang’s HK$ 1.800.00.

40.00

443 F  1899 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF 91/94. Série completa, nova + dois 
pares horizontais das taxas de 5 avos s/ 13 avos e 15 avos s/ 24 avos. Exemplares sem 
goma como emitidos alguns valores, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 126.00 * Yang’s HK$ 1.310.00.

40.00

444 F  1900 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novos valores. MF 95/99. Série completa, nova, sem 
goma como emitida, sem reparações, com um dente curto em dois selos, com boa cor. Valor 
de catálogo € 190.00 * Yang’s HK$ 2.200.00.

50.00

445 F  1900 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novos valores. MF99, 78 avos, preto s/ azul, papel liso 
a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal, margem esquerda de folha, sem 
goma como emitidos, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00 * Yang’s HK$ 1.300.00.

40.00

446 F  1902 – Tipo Coroa e D. Luís I. fita direita. Com sobretaxa. MF 100/110. Série incompleta (fal-
ta selo de 18 avos s/ 200 réis), nova, sem goma como emitidos, sem reparações, com leves 
pontos de óxido no selo de 6 avos s/ 10 réis, tipo Coroa e canto curto no selo de 18 avos s/ 
100 réis e um dente curto no selo de 18 avos s/ 80 réis, todos com boa cor e relevo nos selos 
da emissão D. Luís I. Valor de catálogo € 553.50 * Yang’s HK$ 6.400.00.

125.00

447 F  1902 – Tipo Coroa, com sobretaxa. Lote composto por: MF100, 6 avos s/ 10 reis, amarelo, 
papel liso, denteado 11 ¾ em par horizontal, margem direita de folha + MF101, 6 avos s/ 10 
reis, verde, papel liso, denteado 11 ¾ em tira horizontal de 3 selos, margem esquerda de 
folha. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 89.00 * Yang’s HK$ 950.00.

25.00

448 F  1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF104c, 6 avos s/ 40 réis, castanho + MF109a, 
18 avos s/ 200 réis, cinzento-violeta + MF110a, 18 avos s/ 300 reis, laranja. Exemplares em 
papel porcelana, denteado 13 ½, novos, sem reparações, com defeitos na porcelana do selo 
MF109a, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 197.00. HK$ 2.600.00.

50.00

449 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. MF 111/123. Série completa, nova, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 
304.00 * Yang’s HK$ 2.450.00.

75.00

450 F * 1902 – Tipo Coroa, D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobretaxa + D. Carlos I, tipo Mouchon, 
com sobrecarga “PROVISORIO”. Sobrescrito circulado registado de Macau (12.06.03) para Munique 
(06.07.03) com trânsito por Hong Kong (12.06.03) e reexpedido para Pasing com selos de 6 avos s/ 
10 reis, MF100 + 6 avos s/ 10 reis, MF101 + 18 avos s/ 20 reis, MF105 + 6 avos s/ 5 reis, MF111 + 
6 avos s/ 15 reis, MF113 + 6 avos s/ 25 reis, MF114 + 6 avos s/ 80 reis, MF115 + 6 avos s/ 100 reis, 
MF116 + 6 avos s/ 200 reis, MF117 + 18 avos s/ 2 ½ reis, MF118 + 18 avos s/ 50 reis, MF120 + 12 
avos, carmim, MF128. Exemplar com selos sem defeitos nem reparações, com boa cor.

150.00

451 FRG 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 117a, 6 avos s/ 200 reis, azul s/ azul, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Lote com 6 fragmentos com um selo bipartido na vertical em 
cada fragmento, dois quais 4 da metade esquerda e dois da metade direita. Exemplares sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 480.00 * Yang’s HK$ 1.200.00.

25.00

452 F * 1902/03 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa + D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores 
e valores. Sobrescrito circulado de Macau (21.07.10) para Hong Kong (22.07.10) com par de se-
los bipartidos na vertical, de 6 avos s/ 200 avos, azul, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF117a 
representando o valor de 2 avos por selo bipartido e par de selos bipartidos na diagonal, de 3 
avos, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾, MF130b, representando ½ avo por cada 
bipartido, de acordo com a portaria n.º 102 de 09.07.10, para pagar o porte simples (5 avos) de 
uma carta de Macau para Kongmoon / China, com peso até 15g, de acordo com a tabela de por-
tes de 22.12.09 em vigor a partir de 01.01.10. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor.

40.00

453 F  1902 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 124/128. Série completa 
+ pares horizontais dos valores de 8 avos (margem direita de folha) e 10 avos. Exemplares novos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 205.00 * Yang’s HK$ 2.100.00.

45.00

454 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF 129/139. Série completa, nova, 
sem goma como emitidos na generalidade, sem reparações, com um dente curto em dois 
selos e muito leve adelgaçamento no selo de 18 avos, com boa cor. Valor de catálogo € 
215.00 * Yang’s HK$ 2.250.00.

50.00

455 FRG 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF130b, 3 avos, ardósia, papel liso 
a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com 4 fragmentos, 3 deles com selo bipartido na 
diagonal, dois com ametade superior e um com a metade inferior + fragmento com dois selos 
bipartidos, pertencentes ao mesmo selo. Todos obliterados com marca de dia de Macau com 
exceção do fragmento com duas metades com carimbo de Cantão. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00 * Yang’s HK$ 1.500.00.

25.00
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456 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF130b, 3 avos, ardósia, papel 
liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, bipartido em 56 
selos como eram vendidos nos correios de Macau. Exemplar com selos novos, colados em 
papel vegetal para não permitir a fragmentação da folha, com defeito no 8.º selo, com boa 
cor. Único exemplar conhecido.

500.00

457 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. Lote composto por: MF138, 31 
avos, lilás s/ rosa em par horizontal, margem esquerda de folha + MF137, 18 avos, laranja s/ 
rosa e MF139, 47 avos, azul s/ amarelo, em duas tiras horizontais com 3 selos cada, ambas 
em margem direita de folha. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 302.00 * Yang’s HK$ 3.250.00.

65.00

458 F /8 1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga tipografada localmente. MF141/143. Lote com-
posto por série completa, nova, sem goma como emitidos na grande maioria + série com-
pleta, usada, incluindo todos os selos com duas barras finas e barra branca entre elas, na 
barra superior + série completa, usada, em pares horizontais. Exemplares sem defeitos nem 
reparações com boa cor. Valor de catálogo € 157.00 * Yang’s HK 1.720.00.

30.00

459 F  1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga tipografada localmente. MF141, ½ avo, verde-azul, 
papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha incompleta com 27 selos (falta o selo do 
canto superior direito, nova, com goma original sem charneira (com charneira apenas nas mar-
gens não afetando os selos), sem defeitos nem reparações, com boa cor com “2” de “½ avo” di-
ferente no 2.º selo, com impressão DESLOCADA da sobrecarga de todos os selos da 2.ª coluna, 
com dupla barra fina, com barra branca em todos os selos com exceção da 2.ª fila, variedades 
não referenciadas no catálogo Mundifil. B e R. Valor de catálogo sem variedades € 540.00.

120.00

460 F  1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga tipografada localmente. MF 141a/143a. Série com-
pleta, nova, sem goma como emitidos em grande maioria, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 150.00 * Yang’s HK$ 1.250.00.

40.00
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461 F 8 1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga tipografada localmente. MF 141a/143a. Série com-
pleta, usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA 
e também DESLOCADA no selo de 1 avo. Valor de catálogo € 121.00 * Yang’s HK$ 800.00.

30.00

462 F * 1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga tipografada localmente. Sobrescrito circulado 
registado de Macau (27.04.11) para Chinshan (27.04.11) com trânsito por Lappa (27.04.11), 
com 4 selos de 1 avo, verde-amarelo, MF142 + 5 selos de 2 avos, ardósia, MF143 para pa-
gar o duplo porte (4 avos) de uma carta remetida de Macau para Chinsan com peso entre 10 
e 20g + prémio de registo (10 avos), de acordo com a tabela de portes de 22.12.09 em vigor 
a partir de 01.01.10. Selos sem defeitos nem reparações, com um selo de 1 avo e 3 selos de 
2 avos com a variedade de duas barras finas com barra branca entre elas. Carimbo batido a 
preto no verso “CUSTOMS / LAPPA”. MB e R.

150.00

463 F  1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga tipografada localmente. MF143, 2 avos, ardósia, 
papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Bloco com 8 selos (4x2), novos, sem goma 
como também emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Todos os exemplares do 
bloco com a variedade “duas barras finas e barra branca entre elas”, na barra superior. Variedade 
não referenciada no catálogo Mundifil. Valor de catálogo € 224.00 * Yang’s HK$ 2.000.00.

55.00

464 F  1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa tipografada localmente. MF144, 1 avo s/ 5 réis, cas-
tanho, bistre e preto, papel liso, denteado 12x12 ½. Quadra, canto inferior direito de folha, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 108.00.

30.00

465 F FRG 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa tipografada localmente. MF144, 1 avo s/ 5 réis, 
castanho, bistre e preto, papel liso, denteado 12x12 ½. Quadra em frente de carta circulada 
registada de Macau (03.10.11) para Hong Kong.

25.00

466 F /8 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa tipografada localmente. MF144b, 1 avo s/ 5 réis, 
castanho, bistre e preto, papel liso, denteado 12x12 ½. Lote composto por selo novo, sem 
goma como emitido, sem reparações e com um leve vinco no canto inferior esquerdo, com 
boa cor + selo usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e ambos com a variedade 
“sem 1” em “1 avo”. Valor de catálogo € 145.00 * Yang’s HK$ 1.200.00.

35.00

467 F  1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa tipografada localmente. MF144b, 1 avo s/ 5 réis, cas-
tanho, bistre e preto, papel liso, denteado 12x12 ½. Par horizontal, novo, sem goma como 
emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a variedade sem “1” em “1 avo” no pri-
meiro selo. Par que ocupava as posições 16 e 17 da folha com 50 selos. Existem apenas dois 
selos com esta variedade em cada folha. Acompanha quadro demonstrativo da posição (posi-
ção 11 e 16) e repetição da omissão na folha. Valor de catálogo € 98.00. Yang’s HK 1.000.00.

30.00

468 F * 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa tipografada localmente + D. Carlos I, tipo Mou-
chon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Sobrescrito circulado registado 
de Macau (26.12.11) para Hong Kong (27.12.11) com par horizontal de selos de 1 avo s/ 5 
réis, castanho, bistre e preto, papel liso, denteado 12x12 ½, com a variedade sem “1” em “1 
avo” no primeiro selo (posição 16 da folha) , MF144b + selo de 2 avos, verde, MF151 + par 
vertical de 4 avos, MF153, para pagar: 2 avos pelo porte simples de uma carta remetida de 
Macau para Hong Kong com peso até 10g + 10 avos pelo prémio de registo, de acordo com 
a tabela de portes de 22.12.09 em vigor a partir de 01.01.10. MB e R.

100.00

469 F /8 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF145, 2 avos s/ 4 avos, carmim, papel liso a 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote composto por selo completa em estado de novo com 
o algarismo “2” da sobretaxa deslocado para a direita de “Avos”, na metade inferior + par de bi-
partidos de selos diferentes, com “2” da sobretaxa deslocado para a direita na metade superior + 
fragmento com dois selos bipartidos obliterados com carimbo batido a preto de Macau (11.01.12). 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor catálogo Yang’s HK$ 2.000.00.

50.00

470 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa tipografada localmente a preto. MF145, 
2 avos s/ 4 avos, carmim, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Bloco com 8 
selos completos (4x2), novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com a variedade “2” de “2 avos” deslocado para a esquerda, em todas as metades 
superiores da 1.ª fila. MB e MR. Valor de catálogo € 400.00++++ * Yang’s HK$ 8.000.00+++.

200.00

471 /FRG 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa tipografada localmente a vermelho. MF146, 
5 avos s/ 10 avos (PROVISORIO), azul-esverdeado, papel levemente pontinhado, dentea-
do 11 ¾. Lote composto por selo bipartido (parte inferior do selo), novo, sem goma como 
emitido, canto inferior direito de folha, com algarismo “5” deslocado para a esquerda + selo 
bipartido (metade superior), usado, sobre fragmento. Exemplares sem reparações com um 
ponto de óxido no selo novo, com boa cor. Valor de catálogo Yang’s HK$ 1.900.00.

35.00

472 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa tipografada localmente a vermelho. MF146, 
5 avos s/ 10 avos (PROVISORIO), azul-esverdeado, papel levemente pontinhado, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, parcialmente bipartido, 
com boa cor. Valor de catálogo € 200.00 * Yang’s HK$ 3.000.00.

40.00

473 F * 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa tipografada localmente + D. Carlos I, tipo Mouchon, 
com sobretaxa tipografada localmente a preto e vermelho. Sobrescrito circulado registado 
de Macau (10.08.11) para Cantão / China (12.08.11) com selo de 1 avo s/ 5 reis, MF144 + 
dois selos bipartidos (metade superior e metade inferior com variedade “2” deslocado para 
a esquerda) de 2 avos s/ 4 avos, carmim, MF145 + dois selos bipartidos (metade superior e 
metade inferior, com variedade “5” deslocado para a esquerda) de 5 avos s/ 10 avos (PROVI-
SORIO), azul-esverdeado, MF146, para pagar o duplo porte (4 avos) de uma carta remetida 
de Macau para Cantão com peso entre 10 e 20g + prémio de registo (10 avos) + excesso de 
porte de 1 avo, de acordo com a tabela de portes de 22.12.09 em vigor a partir de 01.01.10.

125.00
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474 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa tipografada localmente a vermelho. MF146, 
5 avos s/ 10 avos (PROVISORIO), azul-esverdeado, papel levemente pontinhado, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, margem inferior de folha, sem goma como emitidos, sem reparações, 
com dois dentes curtos, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00 * Yang’s HK$ 3.000.00.

70.00
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475 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa tipografada localmente a vermelho. MF146, 5 
avos s/ 10 avos, azul-esverdeado (PROVISORIO”, papel liso a levemente pontinhado, denteado 
11 ¾. Bloco com 6 selos (2x3), canto inferior direito de folha, novo, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.200.00+++ * Yang’s HK$ 18.000.00++.

500.00

476 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. Tira horizontal com 4 
selos em sobrescrito circulado fora da mala por transporte marítimo de Macau (09.05.11) 
para Hong Kong (09.05.11) para pagar o porte simples (2 avos) de uma carta de Macau para 
Hong Kong, Cantão, Chinsan e Seacki com peso até 10g, de acordo com a tabela de portes 
de 22.12.09 a vigorar a partir de 01.01.10. Selos sem defeitos nem reparações e sobrescrito 
obliterado com carimbo batido a preto “PAQUEBOT” tipo Hosking 1485.

60.00

477 F  1911 – Etiqueta. Tipografados na Imprensa Nacional de Macau, com rúbrica a azul e nu-
meração individual. MF147, 1 avo, preto, papel avergoado, denteado 12 de linha. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, sem reparações e com alguns leves pontos de óxido, com 
boa cor e COM FILIGRANA. Valor de catálogo € 540.00 * Yang’s HK$ 10.000.00.

150.00

478 F * 1911 – Etiqueta. Tipografados na Imprensa Nacional de Macau, com rúbrica a azul e numera-
ção individual. Sobrescrito circulado de Macau (15.08.11) para Nanning com trânsito por Wachin 
(17.08.11) com etiqueta de 1 avo, preto, papel pontinhado, MF147 + par vertical de etiquetas de 
2 avos, preto, papel pontinhado, MF148, para pagar o porte simples de uma carta remetida de 
Macau para a China com peso até 15g de acordo com a tabela de portes de 22.12.09, em vigor a 
partir de 01.01.10. Selos sem reparações, com ligeiro óxido, com boa cor, com “M” de “MACAU” 
sem a serifa do lado esquerdo no 1.º selo do par de 2 avos (não referenciado pelo catálogo 
Yang’s). Valor das etiquetas não obliteradas € 1.740.00 * Yang’s HK$ 12.000.00+++. MB e R.

350.00

479 F  1911 – Etiqueta. Tipografados na Imprensa Nacional de Macau, com rúbrica a azul e nume-
ração individual. MF148, 2 avos, preto, papel avergoado, denteado 12 de linha. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálo-
go € 600.00 * Yang’s HK$ 4.000.00.

150.00

480 F * 1911 – Etiqueta. Tipografados na Imprensa Nacional de Macau, com rúbrica a azul e numera-
ção individual. Sobrescrito circulado de Macau (08.08.11 – primeiro dia de circulação dos selos) 
para Hong Kong (09.08.11) com etiqueta de 2 avos, preto, papel avergoado, MF148 para pagar 
o porte simples de uma carta remetida de Macau para Hong Kong com peso até 10g de acor-
do com a tabela de portes de 22.12.09, em vigor a partir de 01.01.10. Selo sem defeitos nem 
reparações, com numeração baixa “290” e sobrescrito com falta de papel na frente. MB e R.

160.00

481 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 
149/164. Série completa, nova, sem goma como emitidos a grande maioria dos selos, sem 
reparações, com defeito no selo de 20 avos (rasgão), com boa cor. Valor de catálogo sem 
considerar o selo de 20 avos € 140.00 * Yang’s HK$ 1.850.00.

40.00

482 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. 
MF156, 8 avos, castanho-cinzento, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha com-
pleta com 28 selos, nova, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com variedade de cliché recorrente, no bordo direito do selo na posição 7. Variedade 
não catalogada pelo catálogo Mundifil nem pelo Yang’s. MB e R.

80.00

483 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF160, 18 
avos, laranja s/ rosa, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com variedade de cliché no bordo 
direito, recorrente na posição 7 da folha. Não catalogado no Mundifil, e referido no Yang’s. B e R.

40.00

484 F  1913 – Tipo Coroa e D. Luís I. fita direita. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada local-
mente. MF 166/171. Série completa em papel porcelana, denteado 11 ¾ e 12 ¾. Exemplares 
novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e bom relevo 
nos selos de D. Luís I. Inclui ainda um exemplar nas mesmas condições da taxa de 18 s/ 300 
réis, em laranja-claro. Valor de catálogo € 380.00 * Yang’s HK$ 2.700.00.

85.00

485 F 8 1913 – D. Luís I, fita direita. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF168b, 
6 avos s/ 40 réis, castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálo-
go € 65.00 * Yang’s HK$ 500.00.

30.00

486 F  1913 – D. Luís I, fita direita. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF170c, 
18 avos s/ 100 réis, castanho-amarelo + MF171c, 18 avos s/ 300 réis, laranja. Exemplares 
em papel porcelana, denteado 13 ½, novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 207.00 * Yang’s HK$ 1.500.00.

50.00

487 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF 172/181 + MF 176b/178b. Série completa em papel porcelana, denteado 11 ¾ + série 
completa em papel porcelana e denteado 13 ½. Exemplares novos, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 217.00 * Yang’s HK$ 2.890.00.

55.00

488 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF172a, 6 avos s/ 10 réis, violeta-vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRE-
CARGA A VERMELHO. Valor de catálogo € 90.00 * Yang’s HK$ 2.000.00.

60.00
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489 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF172a, 6 avos s/ 10 réis, violeta-vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾. Par horizontal, 
novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRE-
CARGA A VERMELHO. Valor de catálogo € 180.00 * Yang’s HK$ 4.000.00.

120.00

490 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF 173a, 6 avos s/ 15 réis, castanho, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de 
catálogo € 65.00 * Yang’s HK$ 400.00.

30.00

491 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF 174a, 6 avos s/ 25 réis, verde, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálo-
go € 65.00 * Yang’s HK$ 400.00.

30.00

492 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF 175a, 6 avos s/ 80 réis, verde-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, 
sem reparações, com um ponto de óxido e muito leve adelgaçamento, com boa cor, com a 
SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 65.00 * Yang’s HK$ 400.00.

30.00

493 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF 175a, 6 avos s/ 80 réis, verde-azul claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usa-
do, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de 
catálogo € 65.00 * Yang’s HK$ 400.00.

25.00

494 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF 176a, 6 avos s/ 100 réis, castanho s/ laranja, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. 
Valor de catálogo € 65.00 * Yang’s HK$ 400.00.

30.00

495 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF 179a, 18 avos s/ 75 réis, carmim, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de 
catálogo € 65.00 * Yang’s HK$ 400.00.

30.00

496 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF 180a, 18 avos s/ 150 réis, carmim S/ ROSA, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. 
Valor de catálogo € 65.00 * Yang’s HK$ 400.00.

30.00
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497 F /8 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipogra-
fadas localmente a preto. MF 182/185. Série completa, nova, sem goma como emitidos 
os selos, sem defeitos nem reparações + par de 2 avos s/ 150 reis, carmim s/ rosa, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, usado sobre pequeno fragmento, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com DUPLA SOBRETAXA, uma delas deslocada entre os dois selos. Valor 
de catálogo € 190.00 * Yang’s HK$ 700.00.

60.00

498 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF 
186/197. Série completa, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
dois selos com denteado irregular, normal em alguns selos, com boa cor. Inclui as taxas de 13 
avos, lilás vivo, 16 avos e 20 avos em pares horizontais e um segundo selo de 10 avos s/ 12 
avos com “1” de “10” com ponta curta. Valor de catálogo € 2.920.00 * Yang’s HK$ 34.700.00.

1.150.00

499 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda ou tipografada 
localmente e com sobretaxa local. MF 198/201. Série completa, nova, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 218.00 * Yang’s HK$ 2.800.00.

55.00

500 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e 
com sobretaxa tipografada localmente. MF 198, ½ avo s/ 5 avos, castanho-amarelo, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com a variedade “1” de “½” mais pequeno no 25.º 
selo e variedades de cliché nos 7.º e 8.º selos. Valor de catálogo € 504.00 * HK$ 5.950.00.

100.00

501 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e com 
sobretaxa tipografada localmente. MF 199, 4 avos s/ 8 avos, castanho-cinzento, papel le-
vemente pontinhado, denteado 11 ¾. Bloco com 16 selos, novo, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com impressão de BARRA no 5.º selo. Valor 
de catálogo € 480.00 * Yang’s HK$ 6.400.00.

100.00

502 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e com 
sobretaxa tipografada localmente. MF 199, 4 avos s/ 8 avos, castanho-cinzento, papel le-
vemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com variedade de cliché no 7.º selo. 
Valor de catálogo € 840.00 * HK$ 11.200.00.

160.00

503 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa tipografadas 
localmente. MF 200, 1 avo s/ 13 avos, lilás-vivo, papel levemente pontinhado, denteado 11 
¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos os selos, sem reparações 
com ligeiro óxido, com boa cor. B e MR. Valor de catálogo € 4.200.00 * HK$ 56.000.00.

750.00

504 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa tipografadas lo-
calmente. MF 201, 1 avo s/ 13 avos, violeta-cinzento, papel levemente pontinhado, denteado 11 
¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos os selos, sem reparações com 
uma ligeira mancha removível, com boa cor. Valor de catálogo € 560.00 * HK$ 5.600.00.

125.00

505 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 202/209. Série completa, nova, com goma original e 
leve charneira, sem reparações e com vestígios de óxido em 3 selos, com boa cor. Valor de 
catálogo € 90.00 * Yang’s 1.500.00.

30.00

506 F / 1913/15 – Ceres. MF 210/225. Série completa, nova, em papel porcelana, denteado 15x14. 
Exemplares com goma original irregular e charneira e alguns valores sem goma, sem repa-
rações, muitos dos valores com aflorações de óxido no verso, com boa cor. Inclui também 
par horizontal da taxa de 3P em papel porcelana, denteado 15x14, sem goma. Valor de 
catálogo € 480.00 * Yang’s HK$ 5.600.00.

80.00

507 F  1913/15 – Ceres. MF210d, ½ avo, sépia, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Estudo 
com variedade de estrelas e suas posições na folha, composto por bloco com 10 selos (5x2) 
com estrelas II/I e I/II nas posições 1 e 2 da folha + dois selos isolados com estrelas II/I das 
posições 10 e 58 da folha, par com estrelas I/I e I/II na posição 10 da folha + par  com todos 
os selos com estrelas I/II das posições 17 e 18 da folha + par com estrelas I/I e IV/I nas 
posições 99 e 100 da folha. Exemplares novos, sem goma, sem reparações e alguns selos 
com pontos de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 214.00.

55.00

508 F * 1913/15 – Ceres. MF210d, ½ avo, sépia, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Bloco 
com seis selos (2x3) em sobrescrito circulado em Macau (19.11.33), para pagar o porte sim-
ples (3 avos) de uma carta circulada internamente em Macau com peso até 20g, de acordo 
com a tabela de portes da Portaria Provincial n.º 743 de 22.10.31. Selos sem defeitos nem 
reparações com defeito de impressão nos “A” de “avos” nos 3.º e 4.º selos. Anotações ma-
nuscritas a tinta sobre o sobrescrito indicando as variedades na letra “A”.

30.00

509 F  1913/15 – Ceres. MF211c + MF211e + 211b, ½ avo, preto, papel pontinhado vertical, den-
teado 15x14. Lote composto por 3 exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, um deles com estrelas I/II, outro com estrelas IV/I e outro com o valor e 
legenda muito deslocados. 

30.00

510 F /8 1913/15 – Ceres. MF212d + MF212e + MF212g + MF213a, 1c, verde-escuro, papel pontinhado 
vertical, denteado 15x14 + MF213b, 4 avos, carmim, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. 
Lote composto com três selos usados com estrelas II/I, I/II e IV/I e bloco com 6 selos (2x3), novo, 
sem goma, com um selo com estrelas I/II e restantes em I/I. Valor de catálogo € 65.00.

25.00

511 F  1913/15 – Ceres. MF217, 10 avos, azul-escuro, papel porcelana, denteado 15x14. Lote 
composto por 2 tiras horizontais com 3 selos cada + 4 pares horizontais, novos, com goma 
original sem charneira, sem reparações, com ligeiro óxido no verso de alguns selos, com 
boa cor. Valor de catálogo € 154.00 * Yang’s HK$ 1.120.00

30.00
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512 F  1913/15 – Ceres. MF222b + 222c, 56 avos, chocolate s/ verde, papel porcelana, dentea-
do 15x14. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com a 
goma espelhada, normal nestes selos, com boa cor, com estrelas II/IV no 1.º selo e II/II no 
2.º selo. Valor de catálogo € 202.00.

50.00

513 F / 1913/15 – Ceres. MF 210/h/218a. Série incompleta (falta selo de 16 avos) em papel liso 
espesso, denteado 12x11 ½. Exemplares novos, com goma original ou sem goma, sem 
reparações, com pontos de óxido em dois selos, com boa cor. Valor de catálogo € 66.00.

20.00

514 F / 1913/15 – Ceres. MF210h, ½ avo, sépia, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV. Bloco 
com seis selos (3x2), novo, com goma original, com 5 selos sem sinal de charneira e um com 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “A” de “Avos” OMISSO no 3.º 
selo. Variedade não catalogada.

50.00

515 F  1913/15 – Ceres. MF210j + MF210h, ½ avo, sépia, quadra + MF211f,1 avo, preto (bloco com 12 
selos (4x3), canto superior esquerdo de folha). Exemplares em papel liso médio, denteado 12x11 
½, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com variedade 
de estrelas III/III no 4.º selo e variedade de cliché no mesmo selo semicírculo por baixo de “COR-
REIO” + variedade “A” sem ponto 7.º selo e com “A” partido no 8.º selo do bloco (variedades não 
catalogadas) a que correspondem às posições 23 e 24 da folha com 180 selos. MB e R.

50.00

516 F /8 1913/15 – Ceres. MF210h, ½ avo, sépia, papel liso médio, denteado 12x11 ½. Lote com-
posto por selo isolado e par horizontal, novos, sem goma + par horizontal usado, todos sem 
defeitos nem reparações, com a variedade” aspas” em vez de “estrela” na posição esquerda 
do selo. Nos pares apenas um exemplar com a variedade. Não catalogado.

40.00
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517 F  1913/15 – Ceres. MF210i + MF210j + MF210h, ½ avo, sépia, papel liso médio, denteado 
12x11 ½. Tira horizontal com 4 selos, bordo inferior de folha, novos, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com estrelas III/III no 2.º selo e estre-
las II/IV no 4.º selo e III/IV nos restantes selos. Valor de catálogo € 189.00.

50.00

518 F  1913/15 – Ceres. MF211f, 1 avo, preto, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV. Bloco 
com 6 selos (3x2), novo, com goma original sem charneira, sem reparações e com alguns 
pontos leves pontos de óxido, com boa cor e com IMPRESSÃO RETRO-VERSO por decal-
que da taxa e legenda. Não catalogado.

25.00

519 F /8 1913/15 – Ceres. MF211f + MF211g + MF211h, 1 avo, preto, papel liso espesso, denteado 
12x11 ½. Lote composto por par horizontal, novo, com goma original, sem charneira, sem re-
parações, com leves pontos de óxido num dos selos, com boa cor e estrelas III/III e III/IV + selo 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e estrelas II/IV. Valor de catálogo € 124.50.

35.00

520 F / 1913/15 – Ceres. MF211f, 1 avo, preto, papel liso espesso, denteado 12x11 ½. Lote composto 
por bloco com 6 selos (2x3), canto inferior esquerdo de folha, novo, com goma original, sem 
charneira, com IMPRESSÃO DESLOCADA da taxa e legenda, sem defeitos nem reparações e 
selo isolado, novo, com goma original e sinal de charneira, com DUPLA IMPRESSÃO da taxa e 
legenda, uma delas deslocada, sem reparações e com leves pontos de óxido. Não catalogado.

30.00

521 F / 1913/15 – Ceres. MF211f, 1 avo, preto, papel liso espesso, denteado 12x11 ½. Par horizon-
tal, novo, com goma original, sem charneira num selo e com sinal charneira noutro, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA E LEGENDA, 
uma delas muito deslocada. B e R. Não catalogado.

40.00

522 F  1913/15 – Ceres. MF211f, 1 avo, preto, papel liso espesso, denteado 12x11 ½. Quadra, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA E LEGENDA, uma delas deslocada. Não catalogado.

80.00

523  1913/15 – Ceres. MF211f + MF211g + MF211h, 1 avo, preto, papel liso espesso, denteado 
12x11 ½. Bloco com 18 selos (6x3), novo, com goma original sem charneira, sem repara-
ções, com 3 a 4 pontos de óxido no verso, com boa cor, COM DUPLA IMPRESSÃO DO 
VALOR E LEGENDA em todos os selos e com variedade de estrelas III/III no 15.º selo e II/
IV no 17.º selo. Erro não catalogado.

360.00

524  1913/15 – Ceres. MF216a + MF216d, 8 avos, castanho-vermelho, papel liso espesso, den-
teado 12x11 ½. Bloco com 20 selos (5x4), canto superior direito de folha, novos, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com estrelas III/II no 
11.º selo que corresponde ao selo na posição 56 da folha de 200 selos e estrelas III/IV nos 
restantes. Valor de catálogo € 650.00.

140.00

525 F 8 1913/15 – Ceres. MF217b, 10 avos, ultramar, papel liso espesso, denteado 12x11 ½. Par 
horizontal, usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com estrelas I/IV no 2.º selo. 
Não catalogado com estas posições das estrelas.

40.00

526 F  1913/15 – Ceres. MF217b + 217e, 10 avos, ultramar, papel liso espesso, denteado 12x11 ½. 
Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com estrelas III/II no 2.º selo. Valor de catálogo € 225.00.

60.00

527  1913/15 – Ceres. MF217b, 10 avos, ultramar, papel liso espesso, denteado 12x11 ½. Bloco 
com 18 selos novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com estrelas I/IV no 8.º selo. Não catalogado com estas posições das estrelas.

125.00

528 /8 1913/15 – Ceres. MF217c + 217f, 10 avos, ultramar, papel liso espesso, denteado 12x11 ½. 
Lote constituído por selo isolado novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e estrelas III/III + selo usado, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e estrelas II/IV. Valor de catálogo € 230.00.

60.00

529 F  1913/15 – Ceres. MF223a, 76 avos, castanho s/ rosa, papel porcelana, denteado 15x14. Tira hori-
zontal com 3 selos, nova, sem, sem reparações, com ligeiras manchas no verso, com boa cor, com 
estrelas IV/II no 1.º selo e II/II nos restantes selos. Variedade de estrelas do 1.º selo não catalogada.

65.00    

530 F  1915 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados 
com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 226/242. Série completa, nova, sem 
goma como emitidos a generalidade dos selos, sem reparações, com leves pontos de óxido 
em alguns selos, com boa cor. Inclui ainda selo de 18 avos s/ 2 ½ reis em denteado 13 ½. 
Valor de catálogo € 300.00 * Yang’s HK$ 4.050.00.

75.00

531 F  1919 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com nova sobretaxa tipo-
grafada localmente. MF244, 2 avos s/ 6 avos s/ 25 reis, verde, papel porcelana, denteado 11 
¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
com corte de tesoura ao centro da margem direito do selo, tal como era vendido nos correios 
de Macau. Valor de catálogo € 200.00 * Yang’s HK$ 7.000.00.

60.00

532 F  1919 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com nova sobretaxa tipo-
grafada localmente. MF245, 2 avos s/ 6 avos s/ 80 reis, verde-azul, papel porcelana, dentea-
do 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, com um leve ponto de 
óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00 * Yang’s HK$ 2.000.00.

40.00

533 F  1919 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com nova sobretaxa ti-
pografada localmente. MF245, 2 avos s/ 6 avos s/ 80 reis, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Lote com dois selos novos, sem goma como emitidos, com boa cor, um em verde-azul sem 
defeitos nem reparações, com corte de tesoura no bordo superior esquerdo, tal como era 
vendido e outro em verde-amarelo, sem reparações, com dois ligeiros pontos de óxido no 
verso, sem corte de tesoura. Valor de catálogo € 225.00 * Yang’s HK$ 4.000.00.

55.00
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534 F  1919 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com nova sobretaxa 
tipografada localmente. MF245, 2 avos s/ 6 avos s/ 80 reis, verde--claro, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Par vertical, novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 300.00+++ * Yang’s HK$ 4.000.00+++.

75.00

535 F /FRG 1919 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com nova sobretaxa ti-
pografada localmente + Ceres, com sobretaxa, tipografada localmente. Lote composto por 
3 selos: MF ½ avo s/ 5 avos, castanho-claro, papel porcelana, denteado 15x14, novo, sem 
goma como emitido + MF246, 2 avos s/ 6 avos, castanho-vermelho, papel levemente pon-
tinhado, denteado 11 ¾, novo, sem goma como emitido e idêntico exemplar usado sobre 
pequeno fragmento, todos sem defeitos nem reparações, com boa cor e os dois últimos 
com corte de tesoura tal como eram vendidos nos correios de Macau. Valor de catálogo € 
255.00+++ * Yang’s HK$ 3.800.00+++.

65.00

536 F / 1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF 247/258. Série completa, nova, com goma original 
e charneira, com exceção dos selos de 4 avos sem goma, sem reparações e com pontos de 
óxido nos selos de 4 avos, com boa cor. Valor de catálogo € 670.00 * Yang’s HK$ 9.000.00.

140.00

537 F /8 1924 – Ceres. Nova cores e valores. MF248, 3 avos, laranja, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Lote composto por par horizontal, novo, com goma original sem charneira, com estrelas III/
IV no primeiro selo e III/I no segundo selo + selo isolado, novo, com goma original e ligeira 
charneira, com estrelas II/IV + selo usado com estrelas III/I. Exemplares sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 146.00.

36.00
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538 F  1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF249, 4 avos, amarelo-vivo, papel liso médio, den-
teado 12x11 ½. Tira horizontal com 4 selos, novos, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com estrelas III/III no 2.º selo e estrelas II/IV no 4.º 
selo. MB e MR. Valor de catálogo € 154.00.

40.00

539 F /8 1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF249, 4 avos, amarelo-vivo, papel liso médio, den-
teado 12x11 ½. Lote composto por selo usado, com estrelas III/III + selo novo, com goma 
original sem charneira, com estrelas III/IV. Ambos sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 33.00.

10.00

540 F  1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF251, 14 avos, violeta, espesso, denteado 12x11 ½, 
estrelas III/IV. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, COM DENTEADO DESLOCADO.

30.00

541 F  1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF252, 24 avos, verde-escuro, papel espesso, denteado 
12x11 ½, estrelas III/IV. Quadra, margem superior de folha, nova, sem goma original, sem repa-
rações, com boa cor, com impressão defeituosa da letra “A” de “avos” nos dois selos superiores.

25.00

542 F / 1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF259/267. Série completa em quadras, nova, com goma 
original sem charneira, sem reparações, com alguns pontos de óxido em alguns selos, com 
boa cor. Quadra MF259 sem goma. Valor de catálogo € 1.040.00 * Yang’s HK$ 9.600.00.

120.00

543 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF260, 1 avos s/ 24 avos, verde-escuro, papel espesso, 
denteado 12x11 ½. Tira horizontal com 4 selos, novos, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, com estrelas III/III no 1.º selo e II/IV no 3.º selo, 
variedades localizadas nas posições 167 e 169 de cada folha. Valor de catálogo € 148.00.

40.00

544 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF261, 2 avos s/ 32 vos, tijolo, papel liso médio, denteado 
12x11 ½. Bloco com 36 selos, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com estrelas III/I na posição 95 da folha, variedade de cliché MM 
CCCXXIV na posição 98 e MM CCCII na posição 157 e “2” partido na posição 134. MB e R. 
Valor de catálogo € 380.00.

80.00

545 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF261, 2 avos s/ 32 vos, tijolo, papel liso médio, denteado 
12x11 ½, estrelas III/IV. Bloco com 39 selos, novo, com goma original sem charneira, sem 
reparações e com aflorações de óxido, com boa cor, com a SOBRETAXA MUITO DESLO-
CADA. Não catalogada.

200.00

546 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF261, 2 avos s/ 32 avos, laranja + MF265, 12 avos s/ 14 
avos, violeta, papel liso espesso, denteado 12x11 ½. Lote composto por quadra, bordo de 
folha + 2 pares, novos, com goma original sem charneira, sem reparações, com um ponto de 
óxido num dos selos de cada par, com boa cor, com “ESTRELA PARTIDA” em um dos selos 
de cada múltiplo, erro localizado no selo 37 de cada folha. B e R.

35.00

547 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. Lote composto por 4 pares horizontais com selos das ta-
xas de 1 avos s/ 24 avos, verde-escuro, MF260 + 2 avos s/ 32 avos, tijolo, MF261 + 5 avos 
s/ 6 avos, violeta, MF263 + 12 avos s/ 14 avos, violeta, MF265, todos em estado de novo, 
com goma original sem charneira com estrelas III/I no primeiro selo e III/IV no segundo selo. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 551.00.

140.00

548 F /8 1931/33 – Ceres, com sobretaxa. Lote composto por 4 pares horizontais com selos das taxas de 
2 avos s/ 32 avos, tijolo, MF261 + 5 avos s/ 6 avos, violeta, MF263 + 7 avos s/ 8 avos, castanho-
-vermelho, MF264 + 12 avos s/ 14 avos, violeta, MF265, todos em estado de novo, com goma 
original sem charneira com estrelas III/II num dos selos e III/IV no outro e “2” de “12” partido num 
dos selos do último par e um selo isolado, usado, de 1 avo s/ 24 avos, verde-escuro, MF260 com 
estrelas III/II. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 605.00.

150.00

549 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF262, 4 avos s/ 12 avos, bistre, papel espesso, denteado 
12x11 ½. Tira horizontal com 4 selos, novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com estrelas III/III no 1.º selo e II/IV no 3.º selo, variedades localizadas 
nas posições 167 e 169 de cada folha + variedade de cliché no 1.º selo. Valor de catálogo € 148.00.

45.00

550 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF263, 5 avos s/ 6 avos, cinzento, papel espesso, den-
teado 12x11 ½. Tira horizontal com 4 selos, novos, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com estrelas III/III no 1.º selo e II/IV no 3.º selo, 
variedades localizadas nas posições 167 e 169 de cada folha + variedade de cliché no 1.º 
selo. Valor de catálogo € 600.00.

150.00

551  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF259, 5 avos s/ 6 avos, violeta, papel porcelana, den-
teado 15x14, estrelas I/I. Bloco com 36 selos (9x4), novo, com goma original sem charneira, 
sem reparações e ligeiro óxido, com boa cor. Bloco a separar-se entre a 2.ª e 3.ª filas. Valor 
de catálogo € 720.00 * Ynag’s HK$ 36.000.00.

220.00

552 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF266, 15 avos s/ 16 avos, ardósia, papel espesso, den-
teado 12x11 ½. Tira horizontal com 4 selos, bordo inferior de folha, nova, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com estrelas III/III no 1.º selo e 
II/IV no 3.º selo, variedades localizadas nas posições 167 e 169 de cada folha + variedade 
de cliché no 1.º selo. Valor de catálogo € 196.00.

50.00

553 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF267, 20 avos s/ 56 avos, lilás-rosa, papel espesso, denteado 
12x11 ½. Tira horizontal com 4 selos, novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com estrelas III/III no 1.º selo e II/IV no 3.º selo, variedades localizadas 
nas posições 167 e 169 de cada folha + variedade de cliché no 1.º selo. Valor de catálogo € 590.00.

150.00
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554 F PRV 1934 – Padrões. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso, tipografados na Casa da Moeda. Sé-
rie completa de provas de cor em blocos verticais de 8 selos (2x4), bordos inferiores de folha, 
nas cores aprovadas, não denteadas, em papel liso com filigrana Cruz de Cristo. Raro conjunto. 

1.200.00

555 F  1934 – Padrões. MF 268/288. Série completa, nova, com goma original sem charneira, sem 
reparações, com pontos de óxido em diversos selos, com boa cor. Valor de catálogo € 570.00.

100.00

556 F Q 1934 (27.11) – 1.º Voo Macau-Goa-Lisboa pelo avião Dily, feito pelos aviadores Tenente 
Humberto da Cruz e 1.º Sargento Gonçalves Lobato. Sobrescrito, comemorativo do evento, 
circulado de Macau (27.11.34) para Lisboa (22.12.34) com selos tipo Padrões de 1 avo, 
sépia, MF269, 14 avos, verde-oliva, MF279, na frente do sobrescrito e selo de 5 avos, cin-
zento-claro, MF273, no verso. Circularam apenas, neste voo, 323 cartas para os diferentes 
destinos. Sobrescrito com assinatura do piloto-aviador Humberto da Cruz.

100.00

557 F Q 1934 (27.11) – 1.º Voo Macau-Goa-Lisboa pelo avião Dily, feito pelos aviadores Tenente 
Humberto da Cruz e 1.º Sargento Gonçalves Lobato. Sobrescrito, comemorativo do evento, 
circulado de Macau (27.11.34) para Nova Goa (22.12.34) com selos tipo Padrões de 4 avos, 
preto, MF272, 5 avos, cinzento-claro, MF273 e 6 avos, castanho, MF274, na frente do so-
brescrito e selo de 5 avos, cinzento-claro, MF273, no verso. Circularam apenas, neste voo, 
323 cartas para os diferentes destinos. Selos com defeitos (falta de papel). Sobrescrito com 
assinatura do piloto-aviador Humberto da Cruz. MR.

60.00
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558 F  1940 – Padrões, com sobretaxa. MF 306/308. Série completa, nova, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 110.00.

30.00

559  1940 – Padrões, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF 306/308. Série completa em 
folhas com 70 selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com a goma com 
falhas e aflorações de óxido na folha de 1 avo s/ 6 avos e alguns selos com pontos de óxido na 
folha de 5 avos s/ 7 avos. Valor de catálogo € 15.400.00 * Yang’s HK$ 140.000.00.

1.400.00

560 F * 1940 – Padrões, com sobretaxa. Sobrescrito circulado em Macau (10.01.41) com selos de 
5 avos s/ 8 avos, azul-claro, MF308 e selo de 5 avos s/ 7 avos, carmim, MF307. Selos sem 
defeitos nem reparações, com boa cor.

40.00

561 / 1941/42 – Padrões, com sobretaxa, tipografadas na Casa da Moeda: MF 309/315. Série 
completa em folhas de 100 selos nos valores de 2 avos s/ 6 avos e 3 avos s/ 6 avos e em fo-
lhas de 70 selos nos restantes valores. Exemplares novos, com goma original sem charneira 
nas folhas de 70 selos e com papel-seda colado nas folhas de 100 selos, sem reparações, 
com alguns selos com óxido em todas as folhas de 70 selos, todos com boa cor. Lote a ver. 
Valor de catálogo € 5.430.00 * Yang’s HK$ 72.400.00.

500.00

562 F FDC 1942 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia, Lda. Lote composto por dois 
FDC’s, um com quadra, em canto de folha, do selo de 3 avos, violeta, denteado 12, MF319 
e outro com quadra, em bordo de folha, do selo de 20 avos, laranja, denteado 12, MF322, 
ambos obliterados com a marca de dia de Macau / Estação Central (01.11.42). B e R.

40.00

563 F FDC 1942 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia, Lda. Lote composto por dois 
FDC’s, um com quadra, em bordo de folha, do selo de 6 avos, canela, denteado 12, MF320 
e outro com quadra, em bordo de folha, do selo de 10 avos, laranja-vermelho, denteado 12, 
MF321, ambos obliterados com a marca de dia de Macau / Estação Central (01.11.42). B e R.

40.00

564 F FDC 1942 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia, Lda. Lote composto por dois 
FDC’s, um com quadra, em canto de folha, do selo de 2 avos, verde-cinzento, MF318 e outro 
com quadra, em canto de folha, do selo de 30 avos, verde-amarelo, MF323, ambos oblitera-
dos com a marca de dia de Macau / Estação Central (01.11.42). B e R.

40.00

565 F FDC 1942 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia, Lda. Lote composto por dois 
FDC’s, um com quadra, em canto de folha, do selo de 1 avo, sépia, MF317 e outro com 
quadra, em canto de folha, do selo de 40 avos, violeta-claro, MF324, ambos obliterados com 
a marca de dia de Macau / Estação Central (01.11.42). B e R.

40.00

566 F  1941/42 – Padrões, com sobretaxa, tipografada na Casa da Moeda. MF 309/315. Série 
completa, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 80.00 + Yang’s HK$ 1.000.00.

25.00

567 F / 1941/45 – Império Colonial Português, com sobretaxa, tipografada localmente + Padrões, 
litografados localmente. MF316, 3 avos s/ 6 avos, cinzento-ardósia. Exemplar novo, com 
goma original e charneira + MF 325/326, série completa, nova, sem goma como emitidos. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 113.00.

25.00

568 F  1945 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia, Lda. MF 317/324. Série com-
pleta, nova, em denteado 12, sem goma como emitidos os selos, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00 * Yang’s HK$ 1.550.00.

30.00

569  1945 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia, Lda. Lote composto por 6 
tiras horizontais com 10 selos em cada tira, das taxas de 1 avo, 2 avos, 3 avos, 6 avos, 30 
avos e 40 avos, MF 317/320a e 323/324, novas, selos sem goma como emitidos, todas em 
denteado 12 com exceção tora de 6 avos no raro denteado 9, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 1.160.00 * Yang’s HK$ 13.100.00.

120.00

570  1945 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia, Lda. MF 325/326. Série completa 
em blocos de 8 selos (4x2), bordo inferior de folha com inscrições impressas, em papel liso, 
médio, sem filigrana, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor + bloco de 8 selos (4x2), da taxa de 10 avos, MF325, bordo inferior de folha com inscrições 
impressas, em papel liso, sem filigrana, ESPESSO (não catalogado), sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 584.00 * Yang’s HK$ 11.200.00.

150.00

571 F Lote 1936 – Correio aéreo. Padrões, com sobrecarga e sobretaxa, tipografadas localmente. MF 
CA 1/6. Estudo especializado das sobrecargas, com as diferentes variedades das letras do 
alfabeto sínico, incluindo a sua localização nas folhas de 70 selos, assim como estudo dos 
espaçamentos da sobrecarga das taxas de 2 e 15 avos. Lote muito interessante. MR.

1.200.00

572 F Q 1937 (28.04) – 1.º Voo Macau – EUA pela PAA. Sobrescrito comemorativo do evento circulado de 
Macau para Hong Kong (28.04.37) para Hong Kong (28.04.37) com série completa do correio aé-
reo, Padrões, com sobretaxa, MF CA 1/6, obliterado com carimbo comemorativo batido a violeta.

25.00

573 F Q 1937 (28.04) – 1.º Voo Macau – EUA pela PAA. Sobrescrito comemorativo do evento circula-
do de Macau para Hong Kong (28.04.37) para Hong Kong (28.04.37) com série completa do 
correio aéreo, Padrões, com sobretaxa, MF CA 1/6 e selo de 5 avos, tipo Padrões, MF273, 
obliterado com carimbo comemorativo batido a violeta.

25.00

574 F Q 1937 (28.04) – 1.º Voo Macau – EUA pela PAA. Sobrescrito comemorativo do evento circulado, 
por via aérea, de Macau para  (28.04.37) para Laguna / Filipinas  (29.04.37), com  série comple-
ta do correio aéreo, tipo Padrões, com sobretaxa, MF CA 1/6 e selo de 20 avos, tipo Padrões, 
MF281, obliterado com carimbo comemorativo batido a violeta de Macau e de Manila.

25.00
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575 F Q 1937 (28.04) – 1.º Voo Macau – EUA pela PAA. Sobrescrito comemorativo do evento circulado 
registado, por via aérea, de Macau para (28.04.37) para Manila / Filipinas (29.04.37) e devolvido 
ao remetente em Macau (10.05.37), com trânsito por Hong Kong (10.05.37), com  série completa 
do correio aéreo, tipo Padrões, com sobretaxa, MF CA 1/6 + selos de 3 avos, 8 avos e 15 avos, 
MF CA2, 5 e 6, obliterado com carimbo comemorativo batido a violeta de Macau e de Manila.

40.00

576 F Q 1937 (28.04) – 1.º Voo Macau – EUA pela PAA. Sobrescrito comemorativo do evento cir-
culado registado, por via aérea, de Macau para para West Somerville / Massachusetts 
(07.05.37), com trânsito por S. Francisco / EUA (04.05.37) com duas séries completas do 
correio aéreo, Padrões, com sobretaxa, MF CA 1/6, uma na frente e outra no verso e selos 
de 6 avos, MF, 30 avos, MF282 e 50 avos, MF284, tipo Padrões, obliterado com carimbo 
comemorativo batido a violeta.

30.00
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COLEÇÃO IMPÉRIO PORTUGUÊS * 3.ª PARTE

     Ultramar

577 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

578 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

579 F PRV África (Colónias de) * 1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Quadra de provas de cor em carmim 
sobre papel liso, não denteada, bordo direito de folha, com goma amarelada, sem impressão 
da taxa e da legenda, com variedade de cliché no 1.º selo, no bordo direito da moldura. 
Variedade comum a toda a emissão. MB e R.

40.00

580 F PRV África (Colónias de) * 1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Lote com duas provas de cor, sem 
impressão da taxa e da legenda: uma em violeta-cinzento escuro sobre papel levemente 
pontinhado, não denteado, com margens de luxo, sem goma e outra em verde-amarelo, 
sobre papel levemente pontinhado, denteada em 11 ¾, com goma branca. B e R.

20.00

581 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 emiti-
dos e 5 estampilhas de 300, 500, 600, 700 e 900 reis, tidos como não emitidos. B e R.

50.00

     Angola

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

125.00

583 F 8 1870/77 – Coroa. MF4c, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, médio, denteado 14. Exemplar usado, sem 
reparações, com um dente curto, na margem superior, com boa cor. Valor de catálogo € 500.00.

100.00

584 F  1870/77 – Coroa. MF5a, 40 réis, azul-claro, papel liso, fino, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações, com dois muito pequenos pontos adelgaçados, com boa 
cor. Valor de catálogo € 430.00.

50.00

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

50.00

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

300.00

587  1870/77 – Coroa. MF7, 100 réis, lilás, papel liso, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, 
nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 840.00.

40.00

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

20.00

589  1870/77 – Coroa. MF8, 200 réis, castanho-vermelho, papel liso, denteado 12 ¾. Folha com-
pleta com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 336.00.

25.00

590  1870/77 – Coroa. MF9, 300 réis, castanho-vermelho, papel liso, denteado 12 ¾. Folha com-
pleta com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 1.008.00.

50.00

591  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13, 40 réis, amarelo-ocre, papel liso, denteado 12 ¾. 
Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 616.00.

35.00

592 F  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF14a, 50 réis, azul-escuro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
I. Exemplar novo, com goma original, tapada na quase totalidade com charneira de papel, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com REPINTE DE COR TOTAL. Certificado de 
peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Erro não catalogado.

75.00

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

45.00

594 F  1886 – D. Luís I, fita direita. MF15, 5 reis preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Tira hori-
zontal, 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
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595 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.

75.00

596 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

597 F FRG 1890 – Selos fixos de recurso para Jornais. Lote com dois fragmentos de jornal, com selos fixos 
de recurso para jornais, ambos batidos a preto, com legenda e taxa a duas linhas “JORNAES / 
2,5 REIS”, tipo grande, e outro “JORNAES / 2 ½ REIS”, tipo pequeno, ambos obliterados com 
carimbo de dupla oval “DIRECÇÃO DOS CORREIOS / PROVÍNCIA DE ANGOLA”.

25.00

598 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.

300.00

599 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 repara-
ções, com exceção selo de 2 ½ reis, com falta de um dente num canto, todos com a sobrecarga 
“SPECIMEN”, horizontal a preto, distribuídos com as reimpressões de 1905. Raro. 

100.00

600 F 8 1870/77 – Coroa. MF3b, 20 réis, bistre, papel liso, fino, denteado 13 ½. Exemplar usado, 
sem reparações, com alguns dentes mais curtos na margem direita, com boa cor. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 850.00.

150.00

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

30.00

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

50.00
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603 F 8 1894 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa. MF37, 25 s/ 2 ½ reis, castanho, papel 
liso, denteado 13 ½. Quadra, bordo de folha, usada, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 440.00.

75.00

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

120.00

605 F /() 1902 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF 53/61. Série completa, nova, em denteado 12 
¾, com goma original e charneira, com exceção selo de 400 s/ 5 réis, com goma não original, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Muito boa qualidade. Selos 65 s/ 40 réis, 
400 s/ 5 réis, 400 s/ 20 réis e 400 s/ 25 réis, tipo II, restantes tipo I. Valor de catálogo € 450.00.

110.00

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

120.00

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

100.00

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

100.00

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

45.00

610 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 sobrecarga “SPECIMEN” oblíqua a preto. Exemplares de luxo. Valor de catálogo € 270.00.

65.00

611 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

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

50.00

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

75.00

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

60.00

615 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.

250.00

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

90.00

617 F / 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 62/74. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, com exceção selo de 130 s/ 75 réis sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Selo de 65 réis s/ 25 réis em papel pontinhado, denteado 13 ½, 
selo de 65 s/ 5 réis em papel pontinhado, denteado 11 ¾. Valor de catálogo € 360.00. MB.

90.00

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

75.00
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619 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF63, 65 s/ 10 reis, violeta-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e 
charneira, sem reparações, com leves vestígios de óxido no verso, boa cor e com DUPLA 
SOBRETAXA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

620 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 isolado em sobrescrito circulado de Ben-
guela para Malvern (26.09.04) com trânsito por Lisboa (21.09.04), para pagar o porte sim-
ples de cartas remetidas para o estrangeiro com peso até 15g. (Tabela publicada no Boletim 
Oficial de Angola n.º 10 de 17.03.03). Obliterado com carimbo mudo de 9 barras batido a vio-
leta, usado como marca de recurso em Benguela, por avaria do carimbo datado. Transporta-
da de Benguela para Lisboa pelo paquete Ambaca. Exemplar sem defeitos nem reparações.

100.00

621 F 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF65a, 65 réis s/ 25 réis, verde, papel 
pontinhado vertical, denteado 11 ¾, tipo I. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

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

90.00
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623 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF67b, 115 s/ 100 reis, castanho s/ 
castanho-claro, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e char-
neira, sem reparações, com defeito num dente do canto superior direito, com boa cor. Valor 
de catálogo € 145.00.

30.00

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

75.00

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

75.00

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

120.00

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

45.00

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

90.00

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

75.00

630 F  1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”. MF53, 25  réis, carmim, papel liso 
a pontinhado leve, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, com goma original e charneira, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Erro não catalogado.

20.00

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

15.00

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

15.00

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

40.00

634 F /8 1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF114, 5 s/ 15 reis, verde, papel leve-
mente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote composto por dois exemplares: um em estado novo, 
com goma original e charneira e com a SOBRETAXA INVERTIDA + selo usado com DUPLA 
SOBRETAXA, uma delas DESLOCADA.

15.00

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

15.00

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

20.00

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

40.00

638 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.

65.00

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

80.00



73

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

100.00

641 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.

40.00

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

40.00

643 F / 1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. Lote 
composto por 4 selos: dois exemplares de 10 réis, verde-amarelo, MF 158 e 158b, com 
goma original e charneira, um com a sobrecarga INVERTIDA e outro com “R” de “REPUBLI-
CA” invertido + MF159b, 15 réis, verde, novo, sem goma, com a sobrecarga INVERTIDA + 
MF161d, 75 réis, castanho-violeta, novo, com goma original e charneira, com a sobrecarga 
INVERTIDA. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

40.00
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644 F / 1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. Lote 
com 4 selos novo: 10 réis, verde-amarelo, MF158, sem goma + 20 réis, violeta, MF160, com 
goma original e charneira + 75 réis, castanho-violeta claro, MF161,, com goma original e 
charneira + 100 réis, azul, MF162, sem goma. Exemplares sem reparações, um deles (10 
réis) com um dente curto, com boa cor e todos com DUPLA SOBRECARGA a verde no selo 
de 20 réis a vermelho nos restantes. B e MR.

50.00

645 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF159, 
15 réis, verde, papel liso a pontinhado leve, denteado 12 ¾. Par horizontal, novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “A” de “REPUBLICA” INVERTIDO. Selos 
tidos como saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

30.00

646 F / 1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. Lote com 
5 selos: MF159/162. Lote com 5 selos de 15 réis, 20 réis (2), 75 réis e 100 réis, todos com a 
sobrecarga INVERTIDA, a vermelho nas taxas de 15 e 100 réis, a verde no de 75 réis e a verde 
e vermelho nos selos de 20 réis, com goma original e charneira e sem goma no selo de 100 réis. 

40.00

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

35.00

648 F / 1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. Lote com-
posto por dois selos: MF161, 75 réis, castanho-violeta, novo, sem goma, com erro na sobrecar-
ga “REPUBLIAC” + MF163, 200 réis, lilás s/ rosa, usado, com erro na sobrecarga “REPULBICA” 
+ “A” invertido. Erros tidos como saídos clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

25.00

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

35.00

650 F () 1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. MF170, 115 s/ 80 réis, verde-claro, papel porcelana, dentea-
do 12 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem reparações, com denteado irregular 
na margem superior, com boa cor. Valor de catálogo € 310.00.

60.00

651 F  1914 – D. Carlos I. Selos de 1902, com sobretaxa e com sobrecarga “REPUBLICA” tipogra-
fada localmente a vermelho. MF170, 115 s/ 80 reis, verde-claro, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Exemplar 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.

120.00

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

100.00

653 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. MF 171b, 115 s/ 100 réis, castanho s/ castanho-claro, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, com denteado irregular 
e defeitos na porcelana, normais nestes selos e com alguns dentes curtos, com boa cor 
atendendo a que estes selos foram sobrecarregados já com a cor desmaiada. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.200.00.

200.00

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

85.00

655 F / 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1905, com sobretaxa, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. MF178, 50 s/ 65 réis, azul-cinzento, papel pontinhado leve, 
denteado 11 ¾. Lote com 4 selos novos, dois sem goma e dois com goma original e char-
neira, um com erro “A” de “REPUBLICA” INVERTIDO, outro com DUPLA SOBRECARGA 
INVERTIDA, outro com DUPLA SOBRECARGA e outro com a SOBRECARGA INVERTIDA. 
Exemplares sem reparações, com alguns pontos de óxido. Erros não catalogados.

30.00

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

35.00

657 F  1919 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e com sobretaxa tipo-
grafada localmente a preto. MF190 + 190a, ½ c s/ 75 réis, bistre, papel porcelana, denteado 11 
¾. Fila superior de folha com 4 selos novos, com goma sumida, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com dois selos (1.º e 4.º) com “2” mais finos. Valor de catálogo € 76.00.

20.00
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658 F  1919 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, e sobretaxa, tipografadas 
localmente. MF192, ½ c s/ 75 réis, castanho-violeta, papel liso, denteado 12 ¾. Lote com 
2 pares horizontais, novos, com goma original sem charneira, sem defeitos e com a goma 
espelhada, normal nestes selos, com boa cor, o primeiro par com um selo com “traço de 
fração” curto e o segundo par com um selo com “2” diferente. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

659  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Com sobrecarga e sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF192, ½ c s/ 75 reis, castanho-violeta, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Bloco 
com 8 selos novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com “traço de fração curto no 7.º selo, com “CA” de “REPUBLICA” subido no 4.º selo 
e com “A” de “REPUBLICA” subido no 8.º selo. Valor de catálogo € 185.00.

40.00

660  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Com sobrecarga e sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF193, 2 ½ c s/ 100 reis, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com dois 
selos novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um 
com “1” de “½“ GROSSO, não catalogado e outro com a SOBRETAXA INVERTIDA.

20.00

661  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Com sobrecarga e sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF193, 2 ½ c s/ 100 reis, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Bloco com 8 
selos novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com “traço de fração curto no 3.º selo. Valor de catálogo € 88.50.

22.00

662  1921 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas localmen-
te. MF194, 4c s/ 130 reis, castanho s/amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Quadra 
nova, sem goma como emitido, sem reparações e com os pares superior e inferior unidos com charnei-
ra, com boa cor e com a IMPRESSÃO QUASE OMISSA das sobrecargas e sobretaxas do par inferior.

25.00

663 /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.

12.00
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664 F  1925/26 – Ceres. Novas cores e valores. MF 212/221. Série completa, nova, com goma 
original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Muito boa qualidade. 
Valor de catálogo € 315.00.

75.00

665 F PRV 1933 – Padrões. Emissão projetada. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso. Prova de 
cunho, na cor azul-ardósia, sobre papel porcelana colorido, salmão, não denteada, sem 
abertura do valor no cunho, sem goma. MB e MR.

25.00

666 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.

40.00

667 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 DELAS ALBINA e com DUPLAS BARRAS. MB e MR. Não catalogado.

25.00

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

15.00

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

15.00

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

25.00

671 F / 1938 – Primeira Viagem Presidencial ao Ultramar. MF318, 20E, castanho-vermelho, papel 
liso, denteado 12 ¾. Bloco vertical com 8 selos (4x2), novo, com goma original sem char-
neira em 6 selos e com charneira em 2 selos, sem defeitos, com ligeiro vinco num selo, com 
boa cor. Valor de catálogo € 1.092.00.

200.00

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

500.00

673  1974 – Conchas de Angola. MF 562/581. Série completa em blocos com 12 selos (4x3), 
novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 240.00.

50.00

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

20.00

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

30.00

676 F  1920 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa tipografadas local-
mente. NÃO EMITIDOS. MF NE4, $00,5 s/ 75 réis, castanho-violeta, papel pontinhado leve, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

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

125.00

678 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.

650.00

679 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.

40.00

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

40.00

681 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
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682 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

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

100.00

684 F  1965 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Colono. Tipo modificado. MF IP20, $50, laranja-cas-
tanho e sépia, papel cartolina, denteado 13. Bloco com 6 selos (2x3), novo, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLO DENTEADO VERTICAL 
E HORIZONTAL (no bordo inferior) nos dois selos da fila do meio. B e R.

20.00

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

15.00

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

20.00

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

20.00
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688 F  1962 – Imposto Postal. POVOAMENTO. Homens de 3 raças. MF16a, 1$00, policromo, papel 
liso, espesso, denteado 10 ½. Tira vertical com 3 selos novos, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM VALOR E LEGENDA “ANGOLA” OMIS-
SOS. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

689 F  1878 – Imposto do Selo * Armas do Reino. PB 1/25. Série incompleta (falta selo de 80 reis), 
nova, sem goma como emitidos, reparações, com pequena mancha na estampilha de 8$000 
réis, com boa cor. Valor de catálogo € 432.00.

100.00

     Congo

690 F PRV 1894 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Prova de cor da taxa de 15 reis, em castanho (cor aprova-
da para esta taxa), não denteada com margens de luxo, em papel porcelana médio. Exem-
plar sem defeitos nem reparações.

15.00

691 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.

20.00

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

45.00

693 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 e SOBRETAXA INVERTIDA. 
Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

75.00

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

30.00

695 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 e SOBRETAXA INVERTI-
DA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

75.00

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

20.00

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

15.00

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

15.00

699 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.

60.00

700 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.

150.00

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

20.00

702 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 defei-
tos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 373.50.

90.00

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

35.00
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704 F / 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF120, 500 reis, preto s/ azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa 
com 28 selos, nova, com goma original espelhada, com alguns defeitos, sem charneira em 
24 selos e com charneira em 4 selos, sem reparações, com parte do denteado aberto e se-
guro por charneiras, com variedade “CA” de “REPUBLICA” subido no 12.º selo da folha (não 
mencionada no certificado de peritagem). Variedade não catalogada neste selo. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 4.200.00.

700.00

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

40.00

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

45.00

707 F / 1914/1915 – D. Carlos I, Mouchon, Selos sobretaxados de 1905, com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente e da Casa da Moeda. Lote composto por dois selos: MF123, 50 s/ 65 
réis, azul, novo, com goma original e charneira + MF132, 50 s/ 65 réis, azul, novo, sem goma, 
sem reparações, o segundo com um dente curto, com boa cor, ambos com “5 fendido”, tipo I.

25.00

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

15.00

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

15.00
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710 F  1915 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selo de 1905, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. MF132, 50 s/ 65 reis, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações, com denteado irregular nos bordos laterais, com sobre-
carga “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos 
remetidos pela União Postal Universal. MR.

15.00

     Cabo Verde

711 F PRV 1876 – Coroa. Desenho e gravura de Augusto Fernando Gerard (?). Lote com 8 ensaios na 
cor em azul sobre azul-claro, com fundo tracejado, desenho não aprovado, papel liso médio, 
não denteados, com os valores de 5 réis, 10 réis, 20 réis, 25 réis, 40 réis, 50 réis, 200 réis e 
300 réis. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor, com excelente qualidade 
e muito raros. Ensaios referenciados por Oliveira Marques em “IV / Ensaios e Provas de 
Selos Portugueses (Continente, Ilhas Adjacentes e Ultramar) editado em 1958 por Eládio 
dos Santos, e segundo informação obtida, os cunhos destes ensaios estão na posse da 
Imprensa Nacional Casa da Moeda.

400.00

712 F PRV 1876 – Coroa. Desenho e gravura de Augusto Fernando Gerard (?). Lote com 3 ensaios na 
cor bistre sobre bistre-claro, com fundo tracejado, desenho não aprovado, papel liso médio, 
não denteados, com os valores de 50 réis, 200 réis e 300 réis. Exemplares sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com excelente qualidade e muito raros. Ensaios referenciados por 
Oliveira Marques em “IV / Ensaios e Provas de Selos Portugueses (Continente, Ilhas Adja-
centes e Ultramar) editado em 1958 por Eládio dos Santos, e segundo informação obtida, os 
cunhos destes ensaios estão na posse da Imprensa Nacional Casa da Moeda.

150.00

713 F PRV 1876 – Coroa. Desenho e gravura de Augusto Fernando Gerard (?). Lote com 3 ensaios na 
cor rosa sobre rosa-claro, com fundo tracejado, desenho não aprovado, papel liso médio, 
não denteados, com os valores de 50 réis, 200 réis e 300 réis. Exemplares sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com excelente qualidade e muito raros. Ensaios referenciados por 
Oliveira Marques em “IV / Ensaios e Provas de Selos Portugueses (Continente, Ilhas Adja-
centes e Ultramar) editado em 1958 por Eládio dos Santos, e segundo informação obtida, os 
cunhos destes ensaios estão na posse da Imprensa Nacional Casa da Moeda.

150.00

714 F  1877 – Coroa. MF4, 25 réis, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Lote composto por duas tiras 
horizontais com 4 selos, novos, sem reparações, com afloramentos de óxido, com boa cor, 
uma em carmim e outra em rosa. Erros não catalogados.

100.00

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

15.00

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

100.00

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

80.00

718 F R Reimpressões de 1885 * 1877 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, 
nova, em denteado 13 ½, sem goma como emitidas, sem defeitos nem reparações, boa cor 
e com a sobrecarga horizontal a preto “PROVA” pequena. MB. Valor de catálogo € 360.00.

70.00

719 F () 1877 – Coroa. Lote composto por dois selos novos, com goma não original: MF5b, 40 réis 
azul, papel liso, fino, denteado 13 ½, sem reparações, com um canto curto + MF6a, 50 réis, 
verde-amarelo, papel liso, fino, denteado 12 ¾, sem defeitos nem reparações, ambos com 
boa cor. Valor de catálogo € 445.00.

85.00

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

25.00

721 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Série completa de reim-
pressões, denteado 13 ½. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 150.00.

30.00

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

40.00

723 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, 
denteado 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.

75.00

724  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13, 40 reis, amarelo, papel liso médio, denteado 12 ¾. 
Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, 
com pontos de óxido no verso em 5 selos, com muito boa cor, com cliché de 40 reis de MO-
ÇAMBIQUE na posição 18 da folha e NÃO DENTEADA. MB e R. Valor de catálogo € 388.00

60.00
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725 F  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13a, 40 réis, amarelo, papel liso. Lote composto por dois 
pares horizontais, um em denteado 13 ½, e outro não denteado, ambos com um dos selos 
com a variedade de cliché “MOÇAMBIQUE”, com goma original sem charneira, sem repara-
ções, o primeiro par com vestígios de óxido, com boa cor.

50.00

726  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13, 40 reis, amarelo, papel liso fino. Folha completa com 
28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com muito 
boa cor, com cliché de 40 reis de MOÇAMBIQUE na posição 18 da folha e NÃO DENTEADA. 
Não catalogado. MB e R.

80.00

727 () 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF14, 50 reis, azul-escuro, papel liso fino, denteado 12 ¾. 
Bloco com 12 selos, parte superior de folha, novo, com goma não original, alguns selos da 
fila inferior a separarem-se, unidos com charneira, com boa cor. Valor de catálogo € 156.00.

35.00

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

60.00

729 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 reparações, com vestígios de 
óxido num dos selos, com boa cor, com IMPRESSÃO DA TAXA E LEGENDA MUITO DESLOCADAS.

30.00

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

12.00

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

25.00

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

30.00
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733 F  1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF42b, 25 réis, verde-azul, papel pontinhado leve, den-
teado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 440.00.

120.00

734 F /8 1902 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF60 + MF60c, 400 réis s/ 40 réis, castanho, 
papel porcelana. Lote composto por 3 selos novos: um em denteado 12 ¾, com sobretaxa 
tipo I, novo, sem goma + um em denteado 13 ½, com sobretaxa tipo II, novo, sem goma + um 
em denteado 13 ½, com sobretaxa tipo II, usado. Exemplares sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

735 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.

25.00

736 F () 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. MF62b, 65 réis s/ 20 réis, violeta, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, tipo II. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

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

15.00

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

30.00

739 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. MF64a, 115 réis s/ 5 réis, amarelo, 
papel porcelana, denteado 11 ¾, tipo I. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com 
um muito pequeno ponto adelgaçado, com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor 
de catálogo € 100.00.

25.00

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

25.00

741 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 re-
parações, com uma muito ligeira transparência no verso, com boa cor e relevo, e com a 
SOBRETAXA MUITO DESLOCADA, com parte no bordo esquerdo e a outra parte no bordo 
direito. MB e MR. Não catalogada.

65.00

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

20.00

743 F / 1903 – D. Carlos I, Mouchon. Novas cores e valores. MF 77/84. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, com exceção selos de 25 réis e 400 reis com goma não original e 
selo de 130 réis sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Inclui ainda selo de 
25 réis com goma original e charneira com o VALOR E LEGENDA INVERTIDOS.

40.00

744 F  1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF78, 25 réis, carmim-rosa, papel leve-
mente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com o VALOR E LEGENDA INVERTIDOS. Não catalogado.

15.00

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

15.00

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

15.00

747 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

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

15.00

749  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 111/112, 400 reis, 
azul e preto + 500 reis, castanho e sépia. Lote com 2 blocos com 8 selos cada (4x2), goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 144.00.

35.00

750 F () 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. Selos emitidos, mas não circulados. MF ENC1, 115 s/ 150 
réis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾ + MF ENC2, 130 s/ 200 réis, azul s/ 
azul, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplares novos, com goma não original, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00
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751 F  1914 – Ceres. Lote composto por par vertical de selos de ¼ c, sépia, papel porcelana, 
MF137 + selo isolado de 2c, carmim, papel liso, MF141a. Exemplares novos, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, NÃO DENTEADOS.

15.00

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

25.00

753 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

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

25.00

755 F / 1914 – Ceres. MF139a, 1c, verde-amarelo claro, papel liso, espesso, denteado 15x14. Bloco com 6 
selos (3x2), novo, com goma original sem charneira, com exceção de um selo com charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DA LEGENDA E VALOR. MB e R.

40.00

756 F  1914 – Ceres. MF139d, 1c, verde-azul, papel amarelado, pontinhado vertical, denteado 
15x14. Lote com dois selos novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, um com a LEGENDA E VALOR DESLOCADOS e outro com OMISSÃO 
da palavra “CORREIOS”, por excesso de tintagem. B e R.

25.00
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757 F  1921 – Ceres. MF148a, 20c, verde-claro, papel liso, denteado 12x11 ½. Par horizontal, novo, 
com goma original e charneira, sem reparações, com um canto curto, com boa cor e com 
DUPLO DENTEADO PARCIAL.

15.00

758 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, car-
mim, 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 esquerda no 12.º selo (não catalogada) e “A” de “CABO” partido 
no 16.º selo (não catalogado). 

65.00

759 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, car-
mim, 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.

80.00

760 F  1921 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Selos de 1913 com 
nova sobretaxa, sobre selos de Macau, tipografada localmente. MF166A, 4c s/ 10c s/ 16 
avos, castanho-amarelo. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

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

15.00

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

30.00

763 F / 1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobretaxa, tipografada localmente. 
Lote com 3 selos novos, em papel liso, denteado 15x14: MF168b, ¼ c s/ 0$01, verde, sem 
goma e com a SOBRECARGA INVERTIDA + MF169c, ½ c s/ 0$01, verde, com goma ori-
ginal e charneira e com a SOBRECARGA INVERTIDA + MF169a, ½ c s/ 0$01, verde, com 
goma original e charneira, com “1” e “2” nivelados em “½“. Exemplares sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

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

15.00

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

20.00

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

20.00

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

20.00

768 F PRV 1934 – Ceres. Novo tipo. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de Ar-
naldo Fragoso. Lote com 8 provas de cor em preto, bistre, cinzento, verde-amarelo, sépia, 
laranja, verde-azul e azul-claro, não denteadas, em papel pontinhado vertical ou liso, fino ou 
médio, sem goma, com margens normais / largas.

40.00

769 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.

75.00

770 F PRV 1934 – Ceres. Novo tipo. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de Arnaldo 
Fragoso. Lote com duas quadras com provas de cor, margem de folha, uma em verde-amarelo 
em papel pontinhado vertical, médio e outra em preto sobre papel pontinhado vertical, fino, am-
bas não denteadas, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

30.00

771 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.

20.00

772 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.

14.00
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773 F 8 1952 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF261, $10 s/ 1$75, azul, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA 
SOBRETAXA. Não catalogado.

20.00

774 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. Desenho de H. Fleury e gravuras de 
J. A. C. Harrison (Efígie e Plano) e G. Fairweather (Monumento). MF IP 1/3. Conjunto composto 
por 2 quadras de provas com o motivos “Efígie”, “Plano” e dois pares separados de uma quadra 
com o motivo “Monumento”, em violeta, cor aprovada para Cabo Verde, não denteadas, com 
furos de segurança da casa impressora, impressas a talhe-doce, em papel liso, com anotações 
para correções a efetuar na chapa, uma das quadras com as provas à esquerda com impressão 
do valor e à direita sem o valor impresso, a outra com impressão do valor em todas as provas e 
os dois pares sem impressão do valor. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

75.00

775 F  1958 – Imposto Postal. Rainha Santa Isabel, com sobretaxa. MF IP6, $50 s/ 1$00, casta-
nho--vermelho, papel esmalte, denteado 11 ½ de linha. Par horizontal, margem superior de 
folha, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com variedade “BARRAS JUNTAS” 
no 1.º selo e 1.º traço “fino” no barramento do 2.º selo. Variedades não catalogadas.

40.00

776 F  1967/71 – Imposto Postal. Assistência. Selos fiscais de “Especialidades Farmacêuticas”, com 
sobretaxa a preto, azul e verde. MF IP12/13 + MF IP14/15 + MF IP16/17 + MF IP 18/21. As quatro 
séries completas, novas, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor + IP17 + IP14 com OMISSÃO parcial do barramento. Valor de catálogo dos selos160.00.

40.00

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

25.00

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

20.00
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779 F  1951 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF259, 2$ s/ 10E, azul-violeta. Exem-
plar 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

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

15.00

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

350.00

782 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 ca-
tálogo € 568.00.

120.00

     Guiné

783 F PRV 1876 – Coroa. Desenho e gravura de Augusto Fernando Gerard (?). Lote com 4 ensaios na 
cor em azul sobre azul-claro, com fundo tracejado, desenho não aprovado, papel liso médio, 
não denteados, com os valores de 5 réis, 10 réis, 25 réis e 100 réis. Exemplares sem defei-
tos nem reparações, com boa cor, com excelente qualidade e muito raros. Ensaios referen-
ciados por Oliveira Marques em “IV / Ensaios e Provas de Selos Portugueses (Continente, 
Ilhas Adjacentes e Ultramar) editado em 1958 por Eládio dos Santos, e segundo informação 
obtida, os cunhos destes ensaios estão na posse da Imprensa Nacional Casa da Moeda.

200.00

784 PRV 1876 – Coroa. Desenho e gravura de Augusto Fernando Gerard (?). Lote com 3 ensaios, um 
deles na cor em rosa sobre rosa-claro do valor de 100 réis e dois em bistre s/ bistre-claro 
dos valores de 10 réis e 100 réis, todos com fundo tracejado, desenho não aprovado, em 
papel liso médio, não denteados. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com excelente qualidade e muito raros. Ensaios referenciados por Oliveira Marques em “IV 
/ Ensaios e Provas de Selos Portugueses (Continente, Ilhas Adjacentes e Ultramar) editado 
em 1958 por Eládio dos Santos, e segundo informação obtida, os cunhos destes ensaios 
estão na posse da Imprensa Nacional Casa da Moeda.

150.00

785 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. Não emitidos. 
MF1, 5 réis, preto, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, 
sem reparações, com uma transparência, com irregularidades no denteado, normais nestes 
selos em papel fino, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo € 1.500.00.

350.00

786 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. MF2, 10 réis, 
amarelo-laranja, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar assinado a lápis no verso, usado, 
com retoques no denteado, com um corte na margem superior, com boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.600.00. MR.

250.00

787 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. Não emitidos. MF2, 
10 réis, amarelo-laranja, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem 
reparações, com irregularidades no denteado, normais nestes selos em papel fino, com um canto 
curto, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.600.00.

400.00

788 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. Não emitidos. MF3, 
20 réis, bistre, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos 
nem reparações, com irregularidades no denteado, normais nestes selos em papel fino, com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 600.00.

150.00

789 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. Não emitidos. MF4, 
25 réis, vermelho, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem 
defeitos nem reparações, com irregularidades no denteado, normais nestes selos em papel fino, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.600.00.

400.00

790 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. Não emitidos. MF6, 
50 réis, verde, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado a lápis no verso, sem 
defeitos nem reparações, com irregularidades no denteado, normais nestes selos em papel fino, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.600.00.

400.00

791 F  1879/1882 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ”, pequena. NÃO EMI-
TIDOS. MF7, 100 reis, lilás-malva, papel liso, fino, denteado 12 ¾, irregular, normal nestes 
selos. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SO-
BRECARGA INVERTIDA, não catalogada. Certificado de peritagem de Portucale Philateli-
cus. Ex - John Sussex.

250.00

792 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. NÃO EMITI-
DOS. MF7, 100 reis, lilás malva, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, com 
anotações a lápis no verso, sem defeitos nem reparações, com irregularidades no denteado 
normais neste tipo de selo, com boa cor, obliterado com carimbo mudo de círculos concên-
tricos. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 400.00.

80.00
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793 F 8 1879/1882 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ”, pequena. NÃO EMITI-
DOS. MF8, 200 reis, laranja, papel liso, fino, denteado 12 ¾, irregular, normal nestes selos. 
Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado 
de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

794 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. Não emitidos. MF8, 
200 réis, laranja, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem defei-
tos nem reparações, com irregularidades no denteado, normais nestes selos em papel fino, com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

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

300.00

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

200.00

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

200.00

798 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 so-
brecarga “PROVA” pequena. Valor de catálogo € 630.00.

130.00
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799 F R Reimpressões de 1885 * 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINÈ” 
grande. MF 10/18. Série completa de reimpressões de 1885, papel espesso branco, dentea-
do 13 ½, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com sobrecarga horizon-
tal a preto “PROVA” pequena. Valor de catálogo € 315.00.

70.00

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

125.00

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

40.00

802 F  1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF12, 20 réis, bistre, 
papel liso médio, denteado 12 ¾. Tira horizontal com 4 selos novos, sem goma, sem reparações, 
com manchas de óxido, com boa cor e com a SOBRECARGA DESLOCADA nos quatro selos.

50.00

803 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.

50.00

804 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.

2.250.00

805 F 8 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF14a, 40 réis, 
azul-escuro, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar usado, assinado a lápis no verso, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

806 F 8 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. MF15a, 50 réis, 
verde, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar usado, assinado a lápis no verso, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

65.00

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

15.00

808 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

809 F R/ R Reimpressões de 1885 e 1905 * 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINÉ” 
grande. Novas cores. Conjunto composto por 10 reimpressões, das quais três de 1885, dos 
valores de 10 réis, 40 réis e 50 réis de 1885 + três de 1885, doa valores de 25 réis, 40 réis e 
50 réis, todas com a sobrecarga horizontal “PROVA” pequena, horizontal a preto e 4 reimpres-
sões de 1905 com goma original e charneira, duas normais dos valores de 10 e 20 réis e duas 
com sobrecarga “SPECIMEN”, obliqua a preto no canto superior esquerdo dos valores de 25 e 
50 réis. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 330.00.

45.00

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

40.00

811 / 1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF20, 
20 reis, rosa, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Bloco com 8 selos (4x2), novos, com goma 
original sem charneira em 5 selos e com sinal de charneira em três selos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

40.00

812 F  1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF20a, 20 
réis, rosa, papel liso médio, denteado 13 ½. Tira horizontal com 4 selos novos, sem goma, com 
os selos separados entre o 2.º e 3.º selos, e mantidos seguros com charneiras, com boa cor e 
COM DESLOCAÇÃO SA SOBRECARGA PROGRESSIVA da esquerda para a direita. B e R.

50.00

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

30.00

814 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

815  1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF22, 
40 réis, amarelo, papel liso, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a variedade de cliché 
“MOÇAMBIQUE”, na posição 18 da folha (5.ª fila / 2.ª coluna). Valor de catálogo € 332.00.

40.00

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

30.00
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817  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.

25.00

818 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.

200.00

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

15.00

820 F PRV 1886 – D. Luís I. Desenho e gravura do busto de Eugène Mouchon e da cercadura de Aze-
do Gneco. Tipografados na Casa da Moeda. Lote com 11 pares de provas, todas da taxa 
de 5 réis em preto-cinzento, preto, verde, carmim, cinzento, violeta-malva, castanho, azul, 
castanho-amarelo, laranja e lilás-cinzento, em papel porcelana, com margens de luxo, não 
denteadas, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

250.00

821  1886 – D. Luís I. MF24, 5 réis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Bloco com 16 selos, novo, 
com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 336.00.

45.00

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

300.00

823 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 sobre-
carga “TRAÇO” grosso com 10x1,25 mm. Selo de 40 reis com dupla impressão do “TRAÇO”. Sobre-
carga 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.

450.00

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

45.00

825 F / 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 34/45. Série completa, nova, com goma original e char-
neira (com exceção selos de 15, 50 e 300 réis sem goma), sem reparações, com leves pontos de 
óxido em 3 selo, com boa cor. Selo de 2 ½ réis em denteado 13 ½ e selo de 5 réis em denteado 12 ¾.

55.00

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

150.00
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827 F / 1902 – D. Luís I, com sobretaxa. MF 62/71. Série completa, nova, com goma original e leve 
charneira, com exceção selos de 115 s/ 300 réis e 400 réis s/ 200 réis sem goma, sem re-
parações, com leve óxido no selo de 65 s/ 10 réis e mancha no selo de 400 s/ 5 réis, todos 
com boa cor. Valor de catálogo € 285.00.

65.00

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

200.00

829 F  1902 – D. Luís I, com sobretaxa. MF 62/71. Série completa, nova, em papel porcelana, 
denteado 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 
distribuídos com as reimpressões de 1905.

200.00

830 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.

35.00

831 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.

40.00

832 F  1902 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 85/88. Série com-
pleta, 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 
distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e R.

50.00

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

110.00

834 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 sobrecarga, 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.

45.00

835 F  1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF101, 
15 réis, verde, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, como 
emitidos parte dos selos, sem reparações, com dois pontos de óxido, com boa cor e com a 
SOBRECARGA A VERDE. Não catalogado.

25.00

836 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.

25.00

837 F  1911 – D. Carlos I, Mouchon. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 
104/105 + 110/112, 50, 75, 100, 115, 130, 400, 500 e 700 réis. Exemplares novos, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com exceção de um canto curto no selo de 500 réis, 
com boa cor e com sobrecarga “SPECIMEN” horizontal a violeta. B e R.

40.00

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

15.00

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

60.00

840 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de Macau. MF127a, 10c s/ 16 avos, castanho-amarelo, papel 
pontinhado leve, denteado 15. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com a SOBRETAXA E SOBRECARGA INVERTIDAS. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

841 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 ama-
relo, papel pontinhado, denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA E SOBRE-
TAXA INVERTIDOS. Valor de catálogo € 150.00.

40.00
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842 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.

30.00

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

50.00

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

80.00

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

120.00

846 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. 

40.00

847 F  1914 – Ceres. MF143b + 143e, ¼ c sépia, papel pontinhado horizontal, denteado 15x14. Tira ho-
rizontal com 5 selos, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
o denteado ligeiramente deslocado, com estrelas I/III no 1.º selo e I/I nos restantes.

15.00

848 F  1914 – Ceres. MF143o, ¼ c, sépia escuro, papel liso, denteado 12x11 ½. Quadra, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com legenda e valor deslocados.

15.00

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

20.00

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

50.00
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851 F  1915 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1905, com sobretaxa. MF171, 50 s/ 65 reis, 
azul-esverdeado, 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.

60.00

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

50.00

853 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 “SPECI-
MEN” 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.

35.00

854  1920 – Ceres, com sobretaxa. MF 174/175. Série completa em blocos de 8 selos (4x2), 
nova, papel porcelana, denteado 15x14, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

35.00

855  1920 – Ceres, com sobretaxa. MF 174/175. Série completa em quadras, novas, em papel liso, 
denteado 12x11 ½, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, tidos como FALSOS.

20.00

856 F  1920 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e 
sobretaxa 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.

20.00

857 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 cole-
ções, retirando assim o poder de franquiar as correspondências.

25.00

858 F  1925 – Ceres. Novas cores e valores. MF 192/200. Série completa, nova, com goma original 
e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Muito boa qualidade. Valor de 
catálogo € 240.00.

60.00

859 F PRV 1933 – Ceres. Novo tipo. Lote com duas provas de cor em vermelho-laranja, não denteadas, 
em papel 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.

35.00

860 () 1938 – Império Colonial Português. MF 223/240. Série completa em blocos de 9 selos (3x3), novos, 
com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 990.00.

100.00

861 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.

15.00

862 () 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa em blocos de 
9 selos (3x3), novos, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 792.00.

80.00

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

200.00

864 F  1919 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografa-
da localmente. MF POR 21/24. Lote composto por 3 selos isolados de 10 réis, ardósia, 20 
réis, castanho-claro, 30 réis, laranja e par horizontal de 50 réis, castanho-cinzento, em es-
tado de novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
a SOBRECARGA INVERTIDA, com exceção selo de 10 réis com DUPLA SOBRECARGA.

30.00

865  1919 – Porteado. Emissão regular. Selos do tipo de 1904, com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. MF POR21, 10 reis, ardósia, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Fo-
lha completa com 28 selos, novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA. Não catalogada.

140.00

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

25.00

867  1919 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografa-
da localmente. MF POR24, 50 reis, castanho-cinzento, papel pontinhado horizontal, dentea-
do 11 ¾. Folha completa, nova, sem goma com emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e COM SOBRECARGA INVERTIDA em todos os selos. Não catalogado.

60.00

868 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
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869 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

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

100.00

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

100.00

872 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

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

100.00

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

150.00
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875 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. Desenho de H. Fleury e gravu-
ras de J. A. C. Harrison (Efígie e Plano) e G. Fairweather (Monumento). Conjunto composto 
por quadra de provas com o motivo “Monumento”, duas sem impressão do valor e legenda 
e duas com impressão do valor e legenda + bloco horizontal com 6 provas (3x2) do motivo 
“Plano”, quatro sem valor e legenda e duas com o valor e legenda impressos, todas na cor 
vermelhão (aprovada para a Guiné), não denteadas, impressas a talhe-doce, em papel liso, 
com anotações para correções a efetuar na chapa.

75.00

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

150.00

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

150.00

878  1942 – Imposto Postal. Assistência (Formato pequeno). MF IP11, 50c, verde-oliva e preto, 
papel liso, fino, denteado 11 de linha. Folha completa com 20 selos, nova, sem goma como 
emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

30.00

879  1942 – Imposto Postal. Assistência (Formato pequeno). MF IP11a, 50c, amarelo e preto, pa-
pel liso, médio, denteado 11 de linha. Par horizontal, canto inferior esquerdo de folha, novo, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DENTEADO 
MUITO DESLOCADO.

20.00

880  1959 – Imposto Postal. Assistência (Formato pequeno). MF IP12, 30c, castanho e preto, papel liso, 
denteado 11 de linha. Folha completa com 20 selos, nova, sem goma como emitido, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, COM DESLOCAÇÃO PROGRESSIVA DA COR CASTANHA.

30.00

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

15.00

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

20.00

883 F  1919 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipogra-
fada localmente. NÃO EMITIDOS. MF POR NE1, 60 réis, castanho-lilás, papel pontinhado 
horizontal, médio, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 460.00.

110.00

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

150.00

885  1920 – Fiscais * Imposto do Selo. D. Carlos I, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda e sobretaxa tipografada localmente. PB83B, $05 s/ 130 reis, castanho s/ amarelo, 
papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com duas quadras, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, uma delas com a SOBRETAXA DES-
LOCADA. Valor de catálogo das estampilhas € 200.00.

30.00

886 F /8 Fiscais * Guiné. Selos postais tipo D. Luís I, com sobretaxa, D. Carlos I Mouchon e Ceres, 
com sobrecarga e sobretaxa. PB80, 3c s/ 1c + PB81, 4c s/ 2 ½ c + PB83, 10c s/ ¼ c + 
PB83A, $10 s/ 100 réis + PB83B, $05 s/ 130 réis s/ 80 réis (par) + 5c s/ ¼ c tipo Ceres não 
catalogado por PB. 

30.00

     Índia

887 F PRV 1876 – Coroa. Desenho e gravura de Augusto Fernando Gerard (?). Lote com 8 ensaios na 
cor em azul sobre azul-claro, com fundo tracejado, desenho não aprovado, papel liso médio, 
não denteados, com os valores de 5 réis, 10 réis, 20 réis, 25 réis, 40 réis, 50 réis, 200 réis e 
300 réis. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor, com excelente qualidade 
e muito raros. Ensaios referenciados por Oliveira Marques em “IV / Ensaios e Provas de 
Selos Portugueses (Continente, Ilhas Adjacentes e Ultramar) editado em 1958 por Eládio 
dos Santos, e segundo informação obtida, os cunhos destes ensaios estão na posse da 
Imprensa Nacional Casa da Moeda.

400.00

888 F PRV 1876 – Coroa. Desenho e gravura de Augusto Fernando Gerard (?). Lote com 5 ensaios na 
cor bistre sobre bistre-claro, com fundo tracejado, desenho não aprovado, papel liso médio, 
não denteados, com os valores de 5 réis, 25 réis, 50 réis, 200 réis e 300 réis. Exemplares sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com excelente qualidade e muito raros. Ensaios refe-
renciados por Oliveira Marques em “IV / Ensaios e Provas de Selos Portugueses (Continente, 
Ilhas Adjacentes e Ultramar) editado em 1958 por Eládio dos Santos, e segundo informação 
obtida, os cunhos destes ensaios estão na posse da Imprensa Nacional Casa da Moeda.

250.00
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889 F PRV 1876 – Coroa. Desenho e gravura de Augusto Fernando Gerard (?). Lote com 4 ensaios na 
cor rosa sobre rosa-claro, com fundo tracejado, desenho não aprovado, papel liso médio, 
não denteados, com os valores de 5 réis, 50 réis, 200 réis e 300 réis. Exemplares sem defei-
tos nem reparações, com boa cor, com excelente qualidade e muito raros. Ensaios referen-
ciados por Oliveira Marques em “IV / Ensaios e Provas de Selos Portugueses (Continente, 
Ilhas Adjacentes e Ultramar) editado em 1958 por Eládio dos Santos, e segundo informação 
obtida, os cunhos destes ensaios estão na posse da Imprensa Nacional Casa da Moeda.

200.00

890 F 8 1871 – Nativos. Tipo I. MF2, 20 réis, carmim-tijolo, papel pontinhado vertical, denteado 14 
½ de linha. Exemplar usado, sem reparações, com um corte de cerca de 5mm na margem 
esquerda, com boa cor, obliterado por leve marca oval de barras “L” de Sanguém, batida a 
preto. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 700.00.

150.00

891 F  1871 – Nativos. Tipo I. MF3, 40 réis, azul da Prússia, papel pontinhado vertical, fino, dentea-
do 15x16 de linha. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma, sem reparações, com um 
furo de alfinete, com leve vinco e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 850.00.

200.00

892 F  1871 – Nativos. Tipo I. MF4, 100 réis, verde-amarelo, papel pontinhado vertical, fino, den-
teado 14 ½x16 de linha. Exemplar novo, sem goma, com um corte vertical de cerca de 7mm 
na margem superior seguro com charneira e com boa cor. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 900.00.

150.00
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893 F 8 1871 – Nativos. Tipo I. MF5a, 200 réis, amarelo-ocre, papel espesso, denteado 15 de linha. 
Exemplar usado, sem reparações, com leve transparência, com boa cor, obliterado com 
marca oval de barras “1 – PANGIM”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 900.00

175.00

894 F 8 1874 – Nativos. Tipo IC. MF22, 20 réis, vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½. 
Exemplar usado, com anotações a lápis no verso, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, obliterado por marca numérica oval de barras “1 – PANGIM”. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 700.00.

150.00

895 F  1876 – Nativos. Tipo IIB. MF32, 300 réis, violeta, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ 
de linha. Exemplar novo, com anotações a lápis no verso, sem goma, sem reparações, com 
um vinco, com muito leves afloramentos de óxido e com boa cor. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

220.00

896 8 1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF42, 2 ½ réis s/ 10 réis, verde, papel por-
celana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, sem as margens, usada, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo, obliterada com marca de dia de Macau (20 SEP 92), 
com alguns traços de fração descaídos e com impressão deslocada da sobretaxa na 3.ª coluna. 

30.00

897  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF43, 2 ½ réis s/ 40 réis, castanho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com os selos sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo e com a impressão da sobretaxa DESLOCADA para baixo em toda a 2.ª coluna.

30.00

898  1877/83 – Coroa + Coroa. Novas cores + Coroa, com sobretaxa. MF 48/55 + MF 57/61 + MF 66/111. 
Cinco folhas com os selos tipo Coroa, carimbos e sobretaxas falsificados por François Fournier, 
retiradas de um dos livros de fac-similes editados pela L’Union Philatélique de Géneve. B e R.

300.00

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

35.00

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

75.00

901 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo II. Sobretaxa tipo A. MF62, 5 réis s/ 10 réis, preto-
-cinzento, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, com goma original 
e charneira, sem reparações, com dois vincos, com uma aderência no verso, com boa cor. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

902 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo II. Sobretaxa tipo A. MF62, 5 réis s/ 10 réis, preto-
-cinzento, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

903 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

904 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo IA. MF62a, 5 s/ 10 reis, preto, papel azu-
lado 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.

90.00

905 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIB. Sobretaxa tipo A. MF62d, 5 réis s/ 10 réis, preto, 
papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Quadra, nova, com goma original sem 
charneira nos selos inferiores e com sinal de charneira nos selos superiores, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Ex. Roger Lawson.

35.00

906 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIB. Sobretaxa tipo A. MF62d, 5 réis s/ 10 réis, preto, 
papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. MF62d, 5 réis s/ 10 réis, preto, papel 
azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar usado, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, e com DUPLA SOBRETAXA. Não catalogado.

30.00

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

120.00

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

40.00

909 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo ID. Sobretaxa tipo A. MF62f, 5 réis s/ 10 réis, preto, 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 e com DUPLA SOBRETAXA. Não catalogado.

30.00
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910 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo ID. Sobretaxa tipo A. MF62f, 5 réis s/ 10 réis, preto, 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 e com DUPLA SOBRETAXA. Não catalogado.

30.00

911 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo ID. Sobretaxa tipo A. MF62f, 5 réis s/ 10 réis, preto, 
papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Bloco horizontal com 6 selos (3x2), 
novo, com goma original sem charneira em 4 selos e com sinal de charneira em 2 selos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Ex. Roger Lawson. Valor de catálogo € 146.00+++.

50.00

912 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo ID. Sobretaxa tipo A. MF62f, 5 réis s/ 10 réis, preto, 
papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com a taxa primitiva DESALINHADA. Não catalogado.

25.00

913 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 de-
feitos nem reparações, com boa cor e com DENTEADO HORIZONTAL MUITO DESLOCADO.

25.00

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

70.00

915 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 
denteado vertical e QUASE OMISSO. Ex-Roger Lawson. 

45.00

916 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa A, tipo ID. MF62f, 5 s/ 10 reis, preto, papel azu-
lado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Quadra com selos usados, sem defeitos nem 
reparações, 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

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

40.00
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918 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo III. Sobretaxa tipo A. MF62h, 5 réis s/ 10 réis, preto, papel 
azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, NÃO DENTEADO na margem direita. Valor de catálogo € 140.00.

35.00

919 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo III. Sobretaxa tipo A. MF62h, 5 réis s/ 10 réis, preto, 
papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Lote composto por dois exemplares 
novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

60.00

920 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo III. Sobretaxa tipo A. MF62h, 5 réis s/ 10 réis, preto, 
papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com margens de luxo, NÃO DENTEADO. 

45.00

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

30.00

922 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

923 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIIB. Sobretaxa tipo A. MF62j, 5 réis s/ 10 réis, preto, 
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 € 100.00.

25.00

924 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.

140.00

925 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIA. Sobretaxa tipo A. MF63a, 5 réis s/ 15 réis, rosa, 
papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Par horizontal, novo, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, margens largas, NÃO DENTEADO.

30.00

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

30.00

927 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIA. Sobretaxa tipo B. MF63e, 5 réis s/ 15 réis, rosa, pa-
pel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Bloco com 9 selos (3x3), margem superior 
de folha, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com alguns defeitos na 
goma, com boa cor. Ex-Roger Lawson. Valor de catálogo € 270.00+++.

125.00

928 F FRG 1881 – Nativos, com sobretaxa. Sobretaxa tipo B. Fragmento com dois selos: MF63d, 5 s/ 15 
réis, rosa-vermelho, tipo IIA + MF64i, 20 réis, vermelho, tipo IIB em pequeno fragmento, obli-
terados com carimbo oval numérico, batido a preto “1 – PANGIM”. B e R. Ex-Roger Lawson.

60.00

929 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 DENTEA-
DO VERTICAL, entre os selos. B e R. Ex – Roger Lawson.

45.00

930 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo I. Sobretaxa tipo A. MF64, 5 réis s/ 20 réis, carmim, 
papel espesso, denteado 13 a 18 de linha. Exempla usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 1.000.00.

200.00

931 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIB. Sobretaxa tipo A. MF64b, 5 réis s/ 20 réis, verme-
lho, 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 DUPLA SOBRETAXA, uma 
delas HORIZONTAL.

30.00

932 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIB. Sobretaxa tipo A. MF64b, 5 réis s/ 20 réis, vermelho, pa-
pel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Par horizontal, novo, com goma original e sinal 
de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com ligeiro “plié” no segundo selo.

30.00

933 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIB. Sobretaxa tipo A. MF64b, 5 réis s/ 20 réis, verme-
lho, papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Bloco horizontal com 10 selos (5x2), 
novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações com ligeiro adelgaça-
mento num selo. Ex-Roger Lawson. 

75.00

934 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 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e SOBRETAXA INVERTIDA NOS 
DOIS SELOS. Não catalogado. MB e R.

40.00

935 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo ID. Sobretaxa tipo A. MF64c, 5 réis s/ 20 réis, vermelho, 
papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½. Bloco horizontal com 6 selos (3x2), novo, margem 
superior de folha, com goma original, sem charneira nos selos inferiores e com charneira nos 
superiores, sem defeitos nem reparações, com boa cor e DUPLO DENTEADO HORIZONTAL 
entre as duas filas. Um selo com excesso de tintagem num canto. MB e MR. Ex-Roger Lawson. 

125.00

936 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo ID. Sobretaxa tipo A. MF64c, 5 réis s/ 20 réis, vermelho, 
papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Bloco com 25 selos, novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

60.00
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937 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo ID. Sobretaxa tipo B. MF64k, 5 réis s/ 20 réis, vermelho, 
papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com o denteado pouco marcado, com vestígios de DUPLA 
SOBRETAXA do tipo (B) e com DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA PRIMITIVA “20”. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 600.00+++++.

150.00

938 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 EN-
TRE SELOS E SEM DENTEADO HORIZONTAL SUPERIOR, com REPINTE de 2.º selo. 
Não catalogado. Ex – Roger Lawson.

45.00

939 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIB e ID. Sobretaxa tipo B. MF64i + MF64k, 5 réis s/ 20 
réis, vermelho, papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½. Exemplares novos, o primeiro 
com goma original e charneira e o segundo sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e ambos com a SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogados.

40.00

940 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIB. Sobretaxa tipo B. MF64i, 5 réis s/ 20 réis, vermelho, 
papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½. Lote com dois exemplares, usados, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, um com o DENTEADO DESLOCADO e outro com DUPLA 
SOBRETAXA e ligeiro “REPINTE”.

30.00

941 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIB. Sobretaxa tipo B. MF64i, 5 réis s/ 20 réis, 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 com a SOBRETAXA INVERTIDA no 
1.º selo. MB e R. Ex-Roger Lawson.

40.00

942 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIB. Sobretaxa tipo B. MF64i, 5 réis s/ 20 réis, vermelho, 
papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Quadra, nova, com goma original sem 
charneira nos selos inferiores e com charneira nos superiores, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. MB e R. Ex-Roger Lawson.

40.00
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943 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IA. Sobretaxa tipo A. MF64a, laranja-vermelho, papel 
azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

90.00

944 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIB. Sobretaxa tipo B. MF64i, 5 réis s/ 20 réis, vermelho, 
papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Bloco horizontal com 10 selos (5x2), 
margem esquerda de folha, novo, com goma original sem charneira em 6 selos e com char-
neira em 4 selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R. Ex-Roger Lawson.

100.00

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

200.00

946 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIB. Sobretaxa tipo B. MF64j, 5 réis s/ 20 réis, vermelho, 
papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, com goma original e 
sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com DUPLA SOBRETAXA 
PARCIAL do tipo (B) e com DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Não catalogado com os dois erros.

300.00

947 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. Tipo ID, sobretaxa tipo B. 
MF64k, 5 s/ 20 réis, vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Bloco 
vertical com 30 selos (3x10), novo, com goma original e charneira em 13 selos a segurar os 
selos, com boa cor e com DUPLO DENTEADO em todos os selos, com boa cor e com forte 
“REPINTE” no 22.º selo. Ex-Roger Lawson. MB e MR.

200.00

948 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo ID. Sobretaxa tipo B. MF64k, 5 réis s/ 20 réis, vermelho, 
papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Lote com dois selos novos, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e ambos com a SOBRETA-
XA INVERTIDA. Não catalogados.

40.00

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

75.00

950 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo ID. Sobretaxa tipo B. MF64k, 5 réis s/ 20 réis, vermelho, 
Papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, com IMPRESSÃO IMCOMPLETA do quadro e 
com a SOBRETAXA INVERTIDA.

30.00

951 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 
original sem charneira em 10 selos, com charneira em dois selos, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, COM O DENTEADO DESLOCADO. 

65.00

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

300.00

953 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IA. Sobretaxa tipo C. MF64p, 5 réis s/ 20 réis, laranja-
-vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 700.00.

150.00

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

150.00

955 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Tipo IIB. Sobretaxa tipo B. MF64j, 5 réis s/ 20 réis, vermelho, 
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 e com DUPLA IMPESSÃO DO QUA-
DRO. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 800.00.

200.00

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

90.00

957 F FRG 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo I. MF65, 1 ½ réis s/ 20 réis, 
carmim-tijolo, papel fino, denteado 14 a 18 de linha. Exemplar usado, sobre pequeno frag-
mento, sem reparações, com impressão defeituosa no canto superior esquerdo, com dois 
cortes na margem inferior (um deles no canto direito), com boa cor, com manuscrito “stam-
ped” e obliterado com marca numérica oval de barras “1 – PANGIM”. Certificado de perita-
gem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 700.00.

160.00

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

120.00
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959 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo II. MF65b, 1 ½ réis s/ 20 réis, 
vermelho, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 370.00.

90.00

960 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo IA. MF65d, 1 ½ réis s/ 20 
réis, vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo oval numérico, batido a preto 
“1 – PANGIM”. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 320.00.

75.00

961 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo IIA. MF65e, 1 ½ réis s/ 20 réis, 
vermelho, papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 230.00.

55.00

962 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo IIB. MF65f, 1 ½ réis s/ 20 réis, 
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. Valor de catálogo € 230.00.

60.00

963 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo IIB. MF65f, 1 ½ réis s/ 20 
réis, vermelho, papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

964 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. MF65f, 1 ½ s/ 20 reis, verme-
lho, 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 ligei-
ros pontos de óxido, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 400.00

90.00

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

120.00
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966 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa, tipografada localmente. Valores em moeda local. MF65k. 1 ½ reis 
s/ 20 reis, tipo IIIB, carmim, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar usado, 
com aderências no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo 
retangular de barras nominativo “DIU”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 

60.00

967 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo ID. MF65i, 1 ½ réis s/ 20 réis, verme-
lho, papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, com REPINTE DE COR, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda.

40.00

968 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. FALSOS FOURNIER. MF 66/111. Série incompleta com 
39 dos 46 valores emitidos. Exemplares, novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e a maioria com a sobrecarga a preto “FAUX”.

60.00

969 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF67c + 67c, 1 ½ réis s/ 10 réis, verde-amarelo, papel liso, 
fino, denteado 13 ½. Quadra, nova, com goma original sem charneira em dois selos e com 
charneira nos outros dois, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “1” deitado em 
vez de “traço de fração” no 3.º selo. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

970 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF79a, 6 réis s/ 25 réis, ardósia, papel liso, médio, den-
teado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 105.00.

30.00

971 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF82, 6 réis s/ 40 réis, amarelo, papel liso, médio, dentea-
do 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

972 F 8 1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF82, 6 réis s/ 40 réis, amarelo, papel liso médio, den-
teado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 125.00.

35.00

973 F 8 1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF83a, 6 réis s/ 50 réis, verde-azul, papel liso fino, den-
teado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com pequeno corte na margem esquerda 
fora do quadro de impressão, com um dente curto, com boa cor. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 130.00.

35.00

974 F 8 1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF84, 6 réis s/ 50 réis, azul, papel liso fino, denteado 12 
¾. Exemplar usado, sem reparações, com uma transparência, com um canto curto, com 
leves afloramentos de óxido, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 150.00.

35.00

975 F 8 1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF85a, 1 T s/ 10 réis, verde-amarelo, papel liso médio, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, obliterado por leve marca oval de barras “J – CHINCHINIM”. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 330.00.

90.00

976 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF86a, 1 T s/ 20 réis, bistre, papel liso médio, denteado 13 
½. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 132.00.

35.00

977 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF86a, 1T s/ 20 réis, bistre, papel liso, fino, denteado 13 
½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com o denteado 
irregular, normal no papel fino, com boa cor. Valor de catálogo € 155.00.

40.00

978 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. Lote com dois selos novos, sem goma como emitidos, 
em denteado 12 ¾, sem defeitos nem reparações, com boa cor: MF89, 1T s/ 40 réis, azul + 
MF91, 1T s/ 50 réis, azul. Valor de catálogo € 127.00.

35.00

979 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. Lote com 2 selos: MF94a, 2T s/ 25 réis, ardósia, papel liso, 
fino, denteado 13 ½ + MF95a, 25 réis, violeta, papel liso, médio, denteado 13 ½. Exemplares 
novos, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com um ligeiro adelgaça-
mento no selo violeta, ambos com boa cor. Valor de catálogo € 175.00.

45.00

980 F 8 1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF96, 2 T s/ 40 réis, azul, papel liso fino, denteado 12 ¾. 
Exemplar usado, com um corte reparado na margem inferior, com pequena transparência no 
canto superior direito, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 125.00.

30.00

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

20.00

982 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF99a, 2 T s/ 50 réis, azul, papel liso médio, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 200.00.

60.00

983 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF104a, 4T s/ 50 réis, verde, papel liso, fino, denteado 
13 ½. Quadra, margem esquerda de folha, nova, sem goma como emitidos os selos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 124.00.

30.00

984 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF105a, 4T s/ 200 réis, laranja, papel liso, médio, den-
teado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 132.00.

35.00

985 F 8 1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF106, 8 T s/ 20 réis, bistre, papel liso fino, denteado 12 
¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 105.00.

30.00
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986 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF108, 8 T s/ 40 réis, azul, papel liso fino, denteado 12 
¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, com um corte na margem inferior reparado, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 105.00.

30.00

987 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF108a, 8T s/ 40 réis, azul-escuro, papel liso, médio, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações com muito ligeiro 
adelgaçamento, com boa cor. Valor de catálogo € 138.00.

25.00

988 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF109a, 8T s/ 100 réis, lilás-cinzento, papel liso, fino, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 110.00.

35.00

989 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF111, 8T s/ 300 réis, castanho-amarelo, papel liso, mé-
dio, denteado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emitido, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 110.00.

35.00

990  1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF116d, 4 ½ reis, bistre esverdeado, papel liso mé-
dio, denteado 13 ½, tipo I. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem reparações, 
com denteado farpeado, boa cor, com a variedade “RÈIS” nas posições 13, 14, 21, 22, 23, 
25 e 26 e “RÉIS” nos restantes selos. Valor de catálogo € 196.00.

40.00

991 F  1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF119c, 2T, azul-escuro, papel liso, denteado 13 
½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações e com leves pontos de 
óxido, com boa cor e com ACENTUADA DESLOCAÇÃO da TAXA.

15.00

992  1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF121, 8 tangas, laranja, papel liso, médio, dentea-
do 12 ¾, tipo I. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem 
reparações, com dois pontos de óxido no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

35.00

993  1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF121b, 8 tangas, laranja, papel liso, médio, den-
teado 13 ½, tipo I. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 364.00.

40.00

994 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.

80.00

995 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo IIB. MF123d, 4 ½ réis s/ 40 
réis, azul, papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Par vertical, bordo inferior de 
folha, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Ex-Roger Lawson. Valor de catálogo € 200.00+++

60.00

995997996994991989988987986

985984982981979978

980977976975974

973972971970968

983969



104

996 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo IIB. MF123g, 4 ½ réis s/ 40 
réis, azul, 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 ligeiro “plié” e DUPLA 
IMPRESSÃO DO QUADRO. Não catalogado.

250.00

997 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo IIB. MF123g, 4 ½ réis s/ 40 
réis, azul, papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem reparações, com uma transparência na margem esquerda, com 
boa cor, COM DUPLA SOBRETAXA LOCAL. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Não cotado em novo.

250.00

998 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo IIB. MF124c, 4 ½ réis s/ 100 réis, ver-
de, papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, com goma original e muito 
leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

999 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo IIB. MF124c, 4 ½ réis s/ 100 
réis, verde, papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, com goma 
original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com “1” da sobre-
taxa OMISSO. Não catalogado.

35.00

1000 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo IIB. MF124c, 4 ½ réis s/ 100 
réis, verde, papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, com goma 
original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRETA-
XA MUITO DESLOCADA. Não catalogado.

35.00

1001 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. Tipo IIB. MF 124c, 4 ½ reis s/ 100 reis, 
verde, 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 SOBRETAXA NO 1.º 
SELO E COM SOBRETAXA NO 2.º SELO. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. MB e MR.

450.00

1002 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local, aposta manualmente a preto. MF124c, 4 
½ reis s/ 100 reis, verde, papel azulado fino, tipo IIB. Exemplar usado, sem reparações, com 
manchas de óxido, com boa cor e DUPLA SOBRETAXA PARCIAL. Não catalogado. Certifi-
cado de peritagem de J. Miranda da Mota.

250.00

1003 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 124e, 4 ½ reis s/ 100 reis, verde-
-amarelo, 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.

280.00

1004 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo II. MF126a, 6 réis s/ 200 réis, 
amarelo, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, sem reparações, 
com uma leve transparência, com boa cor, obliterado com carimbo oval numérico, batido a preto 
“5 – MARGÃO”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

1005 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo II. MF125c, 6 réis s/ 100 réis, 
verde-amarelo, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 330.00.

85.00

1006 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo II. MF125c, 6 réis s/ 100 réis, 
verde, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, assinado no ver-
so, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 330.00.

85.00

1007 F  1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo IIIB. MF126d, 6 réis s/ 200 
réis, amarelo, papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, com 
goma original e sinal de charneira, sem reparações, com um vinco vertical, com uma peque-
na transparência na margem superior, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Mirada 
da Mota. Valor de catálogo € 820.00.

200.00

1008 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo II. MF126a, 6 réis s/ 200 réis, 
amarelo, papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, assinado no 
verso, sem reparações com uma transparência, com boa cor, obliterado com carimbo oval 
numérico, batido a preto “5 – MARGÃO” e com manuscrito “estampilhada”. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

180.00

1009 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

1010 F 8 1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIIC. MF128, 6 réis, verde-amarelo, papel azulado fino, 
não denteado. Par horizontal, usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com 
carimbo circular datado, batido a preto “MORMUGÃO / 14 JL 83”. Valor de catálogo € 180.00+++.

45.00

1011 F 8 1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIIC. MF128a, 6 réis, verde-amarelo, papel azula-
do, fino, não denteado. Exemplar usado, com 3 margens de luxo e uma normal, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo datado, batido a preto “CORREIO DE 
DIU / 22 MAI 88”. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1012 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
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1013 F  1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIIC. MF128a, 6 réis, verde-amarelo, papel azulado, 
fino, não denteado. Exemplar novo, com margens normais, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções, com impressão deslocada da taxa e com vestígios de filigrana. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

1014 F  1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIID. MF129, 1 ½ réis, preto, papel azulado fino, 
não denteado. Bloco com 50 selos (5x10), novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com filigrana vertical, quase completa “SPICER 
BRO…”. Vários selos com “REPINTES” parciais. Ex. Roger Lawson. MB e MR. 

150.00

1015 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.

220.00

1016 F  1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIID. MF130, 4 ½ réis, verde-oliva, papel azulado, fino, 
não denteado. Exemplar novo, com margens normais, com goma original e charneira, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO. Não catalogado.

200.00

1017 F 8 1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIID. MF130a, 4 ½ réis, verde-oliva, papel 
azulado, fino, não denteado. Exemplar usado, com 3 margens de luxo e uma normal, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com variedade “sem traço de fração”. Valor de 
catálogo € 250.00.

60.00

1018 F 8 1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF 130a, 4 ½ reis, verde-oliva, papel 
azulado fino, não denteado. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
SEM TRAÇO DE FRAÇÃO. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

1019 F  1883 – Nativos. Valores em moeda local. Tipo IIID. MF 131b, 6 reis, verde-escuro, papel 
azulado 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
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1020 F  1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIID. MF131e, 6 ½ réis, verde-escuro, papel azu-
lado, fino, não denteado. Exemplar novo, com margens largas, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e COM VALOR OMISSO. Valor de catálogo € 1.100.00.

260.00

1021 F  1886 – D. Luís I, fita direita. MF 132/138. Série completa, nova, com goma original e char-
neira, papel porcelana, denteado 12 ¾, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
sobrecarga “SPECIMEN” a preto e horizontal. Selos originais distribuídos com as reimpres-
sões de 1905. MB e MR.

150.00

1022 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.

700.00

1023 F () 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF 133b, 4 ½ reis, bistre, papel porcelana, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 160.00.

35.00

1024 F  1895/96 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Lote com 3 selos de 1 ½ réis, preto + 1Tg, azul-claro e 
2Tgs, rosa, em papel pontinhado vertical, denteado 13 ½ o primeiro e os restantes em 11 ¾, 
MF139b, 143a e 144a. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com sobrecarga manual “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da 
Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal, destinados aos arquivos 
das administrações postais dos países aderentes. B e MR.

30.00

1025 F 8 1900 – D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente. MF166 + 166e, 1 ½ reis s/ 2Tgs, azul, 
papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Par horizontal, usado, sem reparações, com um dente 
curto, com boa cor, com SOBRETAXA TIPO II no 1.º selo. MB e MR. Valor de catálogo € 134.00.

35.00

1026 F 8 1900 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente, a preto. MF166d, 
1 ½ s/ 2 Tgs, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor, sobretaxa tipo III (1 com ponta curta) e com a SOBRE-
TAXA INVERTIDA. Não catalogado neste tipo de sobretaxa. B e MR.

100.00

1027 F  1902 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF168, 2 réis s/ 4 ½ réis, bistre, papel porce-
lana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com anotações a lápis no verso, com goma original e 
charneira, com dois pontos de óxido e um canto partido e reparado, com boa cor e relevo e 
com a SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogado. MR.

40.00

1028 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Lote com 5 selos, MF174/177 em denteado 
12 ¾ + MF181 em denteado 11 ¾. Exemplares novos, sem goma, sem reparações e um selo 
com canto curto, com boa cor, com a sobrecarga manual “SPECIMEN” a violeta, aplicado pelas 
entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

70.00

1029 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Lote com 3 selos de 2 reis s/ 8 Tgs, 
lilás, denteado 12 ¾ + 3 reis s/ 4 ½ reis, amarelo, denteado 12 ¾ e 3 reis s/ 1Tg, azul-claro, 
denteado 11 ¾, MF176/78. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a violeta, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado 
pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal 
e retirados do livro oficial. MR.

40.00

1030 F () 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 177a, 3 reis s/ 4 ½ reis, amarelo, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Par horizontal, com goma não original, sem reparações, 
com dois pontos de óxido no verso, com boa cor e SOBRETAXA INVERTIDA NOS DOIS 
SELOS. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1031 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF180, 5Tgs s/ 2Tgs, papel pontinhado 
vertical, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com dois ou três leves 
pontos de óxido, com boa cor. B e MR. Valor de catálogo € 350.00.

90.00

1032 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF206, 
6 reis, verde, papel liso. Quadra, canto inferior de folha, com selos novos, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e NÃO DENTEADA. Não catalogada.

25.00

1033 / 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 defeitos (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.

50.00

1034 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898-1900, perfurados ao meio e com so-
bretaxa tipografada localmente. MF220, 6 réis s/ 4 ½ réis, verde-amarelo, papel pontinhado 
leve, denteado 11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como 
emitidos alguns selos, com alguns selos da 4.ª coluna a separarem-se, fixados com charnei-
ras, com boa cor, com “E” de “REIS” maior no 8.º selo, com “I” de “REIS” maior no 28.º selo, 
com “S” de “REIS” maior no 1.º, 7.º e 9.º selos, com “S” de REIS” sem serifa no 21.º selo e 
“6” pequeno, lado direito no 6.º selo. B e R. Valor de catálogo € 221.00.

45.00

1035 F / 1911/13 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1898/1901, perfurados “a meio”, com sobretaxa, 
tipografada localmente, a preto. Sobrecarga tipo A. Lote composto por 3 quadras novas: uma 
de 6 réis s/ 4 ½ réis, verde-amarelo, sem goma, com “6” pequeno á direita no 4.º selo, MF220a 
+ duas quadras de 6 réis s/ 9 réis, lilás-malva, com goma original sem charneira, uma com “6” 
pequeno do lado direito no 3.º selo e “E” de “REIS” maior no 2.º selo, MF221c, e outra com “6” 
pequeno no lado esquerdo do 4.º selo, MF221b. B e R. Valor de catálogo € 124.00.

30.00



107

1036 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1900, perfurados “a meio”, com sobretaxa, 
tipografada localmente. MF221, 6 reis s/ 9 reis, lilás-malva claro, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos completo, novos, sem reparações e 
com ligeiras manchas, com boa cor e “E” de “REIS” maior nas posições 8 e 9, “S” invertido na 
posição 12 e “6” pequeno direito na posição 11 (direito), 19 (direito) e 26 (esquerdo), “6” partido 
em cima na posição 3 e “6” partido em baixo na posição 23. Valor de catálogo € 209.00.

40.00

1037 F  1911/13 – D. Luís I. Fita direita. Selos sobretaxados de 1902, perfurados “a meio”, com so-
bretaxa. MF222, 1 real s/ 5Tgs s/ 8Tgs, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Selo 
de excelente qualidade e muito raro. Valor de catálogo € 170.00.

50.00

1038 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados ao meio e com sobretaxa 
tipografada localmente. MF230, 1 real s/ 2 réis, laranja, papel pontinhado leve, denteado 11 
¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos alguns selos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, com “A” de “REAL” maior no 2.º, 5.º, 6.º e 18.º 
selos, com “L” de “REAL” maior no 1.º selo. B e R.

35.00

1039 / 1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados ao meio e com sobretaxa, tipo-
grafada localmente.MF230, 1 real s/ 2 réis, laranja, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾, sobre-
taxa tipo A. Folha completa com 28 selos completos, nova, com goma original e apenas com sinal 
de charneira em 4 selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com “L” de REAL” maior 
no 1.º selo, com “A” de REAL” maior no 5.º e 6.º selos e “E” de “REAL” maior no 4.º selo. B e R.

35.00

1040  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados ao meio e com sobretaxa 
tipografada localmente. MF231, 1 real s/ 1 tanga, rosa, papel pontinhado leve, denteado 11 
¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original e alguns selos com 
charneira, com afloramentos de óxido em alguns selos, alguns deles a separarem-se e fixa-
dos com charneira, com boa cor, com “A” de “REAL” maior no 1.º, 9.º (nas duas sobretaxas 
* não catalogado), 13.º e 27.º selos, com “L” de “REAL” maior no 4.º selo e “E” de “REAL” 
maior no 8.º selo. B e R.

40.00
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1041 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados ao meio e com sobretaxa 
tipografada localmente a preto. MF233g + 233h, 1 ½ réis s/ 2 ½ réis, castanho amarelo, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote composto por dois selos, novos, com goma original 
e charneira: um com a sobretaxa tipo A4 DUPLA E INVERTIDA (não catalogada) e outro com a 
sobretaxa tipo A4 INVERTIDA. Exemplares sem defeitos nem reparações com boa cor.

25.00

1042 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados ao meio e com sobretaxa, 
tipografada localmente. MF235, 3 réis s/ 2 ½ réis, castanho-amarelo, papel pontinhado leve, 
denteado 11 ¾, sobretaxa tipo A. Folha completa com 28 selos completos, nova, sem goma 
como geralmente emitidos, sem reparações e com o denteado da margem direita parcial-
mente aparado, com boa cor e com “S” invertido no 12.º selo.

30.00

1043 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados ao meio e com sobretaxa, tipo-
grafada localmente. MF235, 3 réis s/ 2 Tgs, castanho, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾, 
sobretaxa tipo A. Folha completa com 28 selos completos, nova, sem goma como geralmente 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com “E” de “REIS” maior no 9.º selo, “S” 
sem serifa no 21.º selo, “S” de “REIS” maior no 23.º e 25.º selos e “I” de “REIS” maior no 28.º.

45.00

1044 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898-1900, perfurados ao meio e com sobretaxa 
tipografada localmente. MF221a, 6 réis s/ 9 réis, lilás-cinzento, papel pontinhado leve, denteado 
11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos alguns selos, 
com papel seda colado no verso, sem reparações, com boa cor, com “E” de “REIS” maior no 3.º, 
8.º e 9.º selos, com “I” de “REIS” maior no 28.º selo, com “S” de “REIS” maior no 7.º e 11.º selos, 
“S” de “REIS” invertido no 12.º selo, com “6” pequeno, lado esquerdo no 26.º selo e “6” pequeno, 
lado direito no 11.º e 19.º selos. B e R. Valor de catálogo € 289.00.

60.00

1045 F / 1911/13 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1911 com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda, perfurados ao meio e com sobretaxa tipografada localmente. Lote composto por par 
horizontal de 1 real s/ 1 real, cinzento, MF238, novo, com goma original e charneira, SEM 
PERFURAÇÃO AO MEIO no segundo selo + selo isolado de 1 real s/ 2 réis, laranja, MF239, 
sem goma, SEM PERFURAÇÃO AO MEIO. Exemplares sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Erros não catalogados.

25.00

1046 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos com “REPUBLICA” de 1911, perfurados “ao 
meio”, com sobretaxa tipografada localmente. MF238, 1 real s/ 1 real, cinzento, papel le-
vemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote composto por par horizontal e selo isolado, sem 
goma, o primeiro SEM PERFURAÇÃO AO MEIO no 2.º selo, não catalogado e o segundo 
com a SOBRETAXA INVERTIDA.

20.00

1047 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda, perfurados ao meio e com sobretaxa tipografada localmente. MF239, 1 real s/ 
2 réis, laranja, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 
selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações e com algumas imperfeições 
na goma, com boa cor, com “A” de “REAL” maior no 5.º e 6.º selos, com “L” de “REAL” maior 
no 1.º selo e “1” de “1 REAL” cortado. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1048 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda, perfurados ao meio e com sobretaxa tipografada localmente. MF241, 1 real s/ 
1 tanga, rosa, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 
selos, nova, goma original sem charneira, sem reparações e com adelgaçamentos em dois 
selos, com boa cor, com “A” de “REAL” maior no 1.º, 9.º (nas duas sobretaxas), 13.º e 27.º 
selos, com “L” de “REAL” maior no 4.º selo, com “E” de “REAL” maior no 8.º selo e “AL” de 
“REAL” albino no 8-º e 20 selos (não catalogados). B e R.

45.00

1049 F  1911/13 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1911 com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moe-
da, perfurados ao meio e com sobretaxa tipografada localmente. Sobretaxa A. Lote composto por 
4 selos novos, com goma original e charneira, sem reparações e com ligeiros pontos de óxido, 
com boa cor: MF241, 1 real s/ 1T, rosa, com a SOBRETAXA INVERTIDA (erro não catalogado) + 
MF245b, 6 réis s/ 9 réis, lilás-malva, com “6” pequeno à esquerda + MF245d, 6 réis s/ 9 réis, lilás-
-malva, com “S” invertido + MF245g, 6 réis s/ 9 réis, lilás-malva, com a SOBRETAXA INVERTIDA 
e com “R” de “REIS” OMISSO no selo da esquerda (variedade não catalogada). 

30.00

1050 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda, perfurados ao meio e com sobretaxa tipografada localmente. MF242, 1 real s/ 5 tangas, 
castanho s/ amarelo, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 
selos, nova, sem goma, como emitidos alguns selos, sem reparações e com um canto curto (4.º 
selo), com boa cor, com “A” de “REAL” maior no 9.º selo, com “L” de “REAL” maior no 21.º selo.

30.00

1051 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911 com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda, perfurados “ao meio” com sobretaxa tipografada localmente. MF242d, 1 real s/ 5 Tgs, 
castanho s/ amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, sobretaxa tipo B. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações, com um dente curto, com um pequeno adelgaçamento, com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.900.00.

450.00

1052 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1911, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda, perfurados ao meio e com sobretaxa tipografada localmente. MF245a, 6 réis s/ 9 réis, lilás-
-cinzento, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾, sobretaxa A. Folha completa com 28 selos, nova, 
sem goma, como emitidos alguns selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, “6” pequeno no 
lado direito (MF245c), “E” de “REIS” grande no 3.º e 8.º selo (MF245f), “I” de “REIS” grande no 28.º 
selo (não catalogado) e “S” de “REIS” grande, no 18.º e 23 selos (não catalogados). B e R.

40.00

1053 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA”. MF248, 6 reis, violeta, papel pontinhado leve. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLA SOBRE-
CARGA. Não catalogada.

45.00
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1054 F / 1914 – Ceres. Lote composto por duas quadras, novas, papel pontinhado vertical, denteado 
15x14, com goma original sem charneira (com charneira num dos selos de cada quadra), 
sem defeitos nem reparações: MF255g, 1 ½ reis, verde-amarelo, com estrelas II/II em 3 se-
los e II/IV no 1.º selo + MF259g, 4 ½ reis, tijolo, com estrelas II/II no 2.º e 3 .º selos, estrelas 
II/IV no 1.º selo e estrelas I/II no 4.º selo. B e R. Valor de catálogo € 130.00,

32.00

1055 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898 e 1903 com sobrecarga “REPUBLICA” tipo-
grafada localmente. MF274, 2 ½ réis, castanho-amarelo + MF275, 4 ½ réis, verde-amarelo. 
Exemplares novos, sem goma como emitidos sem reparações e com leve óxido no selo de 4 
½ réis, com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA. Erros não catalogados.

20.00

1056 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. Lote 
com 4 selos isolados de 4 ½ réis MF275, 9 réis MF276, 1 rupia MF279 e 2 rupias, ardósia s/ 
amarelo, MF281 e um par de 9 réis MF276, os dois primeiros com DUPLA SOBRECARGA e 
os dois restantes e o par com a SOBRECARGA INVERTIDA. Exemplares novos, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Erros não catalogados. B e MR.

75.00

1057 F  1914 – D. Luís I, fita curva. Selos de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA, tipografada localmen-
te. MF282, 2 ½ s/ 6 reis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. Quadra com selo novos, sem 
goma como emitidos, sem reparações, com denteado farpeado, normal em alguns selos, com 
boa cor, COM A SOBRECARGA INVETIDAS EM TODOS OS SELOS. Não catalogada.

40.00
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1058 F  1914/15 – D. Luís I, fita direita. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente + com sobrecarga “REPUBLICA da Casa da Moeda. MF282, 2 ½ 
réis s/ 6 réis, verde + MF283b, 5 Tangas s/ 8T, laranja, denteado 13 ½, sobrecarga a verde + 
MF311, 5T s/ 8T, laranja, denteado 13 ½. Lote com 3 selos novos, sem goma como emitidos 
os dois primeiros, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo e com sobrecar-
ga manual “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos 
selos remetidos pela União Postal Universal, destinados aos arquivos das administrações 
postais dos países aderentes. B e MR.

30.00

1059 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “RE-
PUBLICA”, tipografada localmente. MF 284, 5 tangas s/ 2 tangas, rosa, papel pontinhado 
vertical, denteado 11 ¾, sobrecarga a verde. Quadra nova, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

1060 F / 1914 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1911, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda e sobretaxa tipografada localmente. Lote com dois selos de 1 ½ réis s/ 4 ½ réis, 
verde-amarelo, MF295: um deles sem goma e com a SOBRETAXA INVERTIDA, tipo (1) e o 
outro com goma original e charneira, com DUPLA SOBRECARGA “REPUBLICA” (erro não 
catalogado). Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

25.00

1061  1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. MF305, 1 ½ reis s/ 
4 ½ reis, vermelho, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Folha completa 
com 25 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, boa cor, com “1” partido no 
1.º selo (não catalogado), “1” de “½“ invertido na posição 4, “S” partido na posição 25 (não 
catalogado). Valor de catálogo € 64.50.

20.00

1062 F  1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA” e sobretaxa tipografada localmente. MF305, 1 ½ réis s/ 4 ½ réis, vermelho, papel 
pontinhado leve, denteado 13 ½ a 16. Lote com dois selos novos, com goma original e charnei-
ra, um deles com “S” de “RÉIS” OMISSO, sem reparações e com leve óxido no verso e outro 
com o SOBRETAXA INVERTIDA, sem defeitos nem reparações. Ambos com boa cor.

20.00

1063  1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. MF306, 1 ½ reis s/ 9 
reis, verde-amarelo, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Folha completa com 
25 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, boa cor, com “1” pequeno e “1” de 
“½“partido (não catalogados) na posição 1, “S” partido na posição 25 (não catalogado).

20.00

1064 F  1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, tipografada localmente. MF307, 3 reis s/ 1 tanga, azul. Par ho-
rizontal, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, SEM SOBRETAXA NO 2.º 
SELO. Não catalogado.

40.00

1065  1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada localmente. MF308, 3 reis s/ 2 tanga, 
castanho, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Folha completa com 25 selos, 
nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, boa cor, com “S” partido na posição 9 (não 
catalogado) e “S” com serifa nas posições 15, 16 e 25. Valor de catálogo € 220.00.

40.00

1066 / 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobreta-
xa tipografada localmente. MF301, 3 reis s/ 1 rupia, azul s/ amarelo, papel levemente pontinha-
do, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original, sem reparações, 
com a goma espelhada e defeitos, e ligeiro óxido no verso, com “S” sem serifa nas posições 4, 
8 e 12 e com “S” partido na posição 27 (não catalogado). Valor de catálogo € 149.00.

35.00

1067 F  1922 – Ceres, com sobretaxa. MF322g, 1 ½ s/ 2 reis, preto, papel pontinhado vertical, den-
teado 15x14. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com a goma 
espelhada, com boa cor e com estrelas II/IV no primeiro selo. Valor de catálogo € 75.00.

20.00

1068 () 1938 – Império Colonial Português. MF 348/362. Série completa em blocos de 9 selos (3x3), novos, 
com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.026.00.

100.00

1069 F PRV 1946 – Motivos históricos. Emissão projetada. Quadra com ensaios de motivo (Forte do mar 
em Diu) e cor, em castanho-amarelo, denteadas, em papel liso, espesso, com o valor de 2T, 
sem goma. B e R.

25.00

1070 F PRV 1948 – Monumentos de Diu. Emissão projetada. Bloco medindo 190x128mm, em papel liso, 
com 9 provas de cor, não denteadas, em violeta e verde-oliva, 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. Exemplar sem reparações, com afloramentos de óxido nas margens não afetando 
as provas, com goma original. B e R.                          

30.00

1071 F PRV 1948 – Monumentos de Diu. Emissão projetada. Bloco medindo 190x128mm, em papel liso, 
com 9 provas de cor, não denteadas, em azul e carmim, 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. Exemplar sem reparações, com afloramentos de óxido nas margens não afetando as 
provas, com goma original. B e R.

30.00

1072 F PRV 1948 – Monumentos de Diu. Emissão projetada. Bloco medindo 190x128mm, em papel liso, com 
9 provas de cor, não denteadas, em laranja e carmim-rosa, nos valores de 1Rp (3), 3T, 9T, 4T, 
14T, 1T (2), com gravuras da Sé de Diu, Fortaleza de Diu, Forte do Mar – Diu e Entrada de Diu. 
Exemplar sem reparações, com leve óxido na margem inferior, com goma original. B e R.

30.00
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1073 PRV 1948 – Monumentos de Diu. Emissão projetada. Bloco medindo 190x127mm, em papel liso, com 
9 provas de cor, não denteadas, em laranja e azul, nos valores de 1Rp (3), 3T, 9T, 4,5T, 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

1074 PRV 1948 – Monumentos de Diu. Emissão projetada. Bloco medindo 190x127mm, em papel liso, com 
9 provas de cor, não denteadas, em cinzento e azul, nos valores de 1Rp (3), 3T, 9T, 4,5T, 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
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1075 F PRV 1948 – Monumentos de Diu. Emissão projetada. Conjunto com 8 provas de cor, todas dife-
rentes, em papel liso, médio, denteadas, todas com o valor de 9T e com gravura da Sé de 
Diu, conjugando diversas cores das molduras e das gravuras. Exemplares sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e goma original. B e R.

30.00

1076 F PRV 1948 – Monumentos de Diu. Emissão projetada. Conjunto com 19 provas de cor, todas 
diferentes, em papel liso, médio, denteadas, todas com o valor de 1R e com gravura da 
Fortaleza de Diu, conjugando diversas cores das molduras e das gravuras. B e R.

60.00

1077 F  1951 – Ano Santo. MF414, 4Tgs, castanho-púrpura, papel liso, denteado 13 ½. Par vertical, 
novo, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com DUPLO DEN-
TEADO ENTRE OS DOIS SELOS. MB e MR.

15.00

1078 () 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. MF CA 1/8. Série completa em blocos de 
9 selos (3x3), novos, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 459.00.

45.00

1079 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. Desenho de H. Fleury e gravu-
ras de J. A. C. Harrison (Efígie e Plano) e G. Fairweather (Monumento). MF IP 3/5. Conjunto 
composto por 3 quadras de provas com os motivos “Efígie”, “Plano” e “Monumento”, em 
carmim, cor aprovada para a Índia, não denteadas, impressas a talhe-doce, em papel liso, 
com anotações para correções a efetuar na chapa, duas delas com as provas à esquerda 
sem impressão do valor e à direita com o calor impresso a preto e a outra “Monumento” com 
o valor impresso nas quatro provas. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

75.00

1080 F PRV 1925 – Imposto Postal * Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP 3/5. Série completa em 
quadras de provas do arquivo da casa impressora Waterlow & Sons, Ltd, nas cores finais 
aprovadas, com furos de segurança médios. Exemplares sem reparações, com ligeiros de-
feitos no denteado, com boa cor.

25.00

1081 F  1911 – Porteado. Emissão regular. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote 
com 4 selos dos valores de 2 réis, verde-azul + 9 réis, castanho-claro + 1T, laranja-amarelo 
e 1R, violeta, MF POR12, 17 18 e 22, novos, sem goma, com sobrecarga manual “SPECI-
MEN” a preto, aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos 
pela União Postal Universal, destinados aos arquivos das administrações postais dos países 
aderentes. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. MR. 

40.00

1082 F / 1914 – D. Carlos I, Mouchon + D. Carlos I Mouchon com sobrecarga “PROVISORIO”, ambos 
com sobrecarga “REPUBLICA” local CLANDESTINA. Lote com dois selos: MF SC3, 6 réis, 
castanho, sem goma + MF SC4, 6 réis, verde, com goma original e charneira. Selos novos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1083 F  1914 – D. Luís I, fita direita. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” 
local CLANDESTINA. Lote com 3 selos: MF SC12, 1r s/ 2T, azul + MF SC13, 2 réis s/ 4 ½ 
réis, bistre + MF SC14, 3 réis s/ 1T, rosa. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 135.00.

35.00

1084 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPU-
BLICA” local CLANDESTINA. Lote com 3 selos: MF SC16, 1r s/ 6 réis, verde + MF SC17, 3 
réis s/ 4 ½ réis, amarelo + MF SC18, 3 réis s/ 1T, azul-claro. Exemplares novos, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 
165.00.

40.00

1085 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados ao meio e com sobretaxa 
em cada metade, tipografada localmente. Quadra com selos de 3 reis s/ 1 ½ reis, ardósia, 
papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾, novo, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, tidos como clandestinos.

35.00

1086 F  1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, perfurados ao meio e com sobretaxa 
em cada metade, tipografada localmente. Quadra com selos de 3 reis s/ 1 ½ reis, ardósia, 
papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾, novo, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, tidos como clandestinos.

35.00

1087 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Selos 
de 1911, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda, perfurados “ao meio” e com 
sobretaxa, tipografada localmente. CLANDESTINOS. Quadra de 3 réis s/ 1 ½ réis, ardósia, 
nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Não cata-
logados e tidos como saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Goa.

30.00

1088 F  1958 – Brasões. NÃO EMITIDOS. MF NE 1/8. Série incompleta, faltando selo de 4Tgs, nova, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e MR.

150.00

     Macau

1089 F PRV 1876 – Coroa. Desenho e gravura de Augusto Fernando Gerard (?). Lote com 4 ensaios na 
cor em azul sobre azul-claro, com fundo tracejado, desenho não aprovado, papel liso médio, 
não denteados, com os valores de 5 réis, 10 réis, 20 réis e 25 réis. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com excelente qualidade e muito raros. Ensaios referencia-
dos por Oliveira Marques em “IV / Ensaios e Provas de Selos Portugueses (Continente, 
Ilhas Adjacentes e Ultramar) editado em 1958 por Eládio dos Santos, e segundo informação 
obtida, os cunhos destes ensaios estão na posse da Imprensa Nacional Casa da Moeda.

200.00
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1090 F  1884 – Coroa. MF9, 300 réis, castanho-vermelho, papel liso, denteado 12 ¾. Tira horizontal 
com 3 selos, novos, sem goma, sem reparações, com afloramentos de óxido, com boa cor, 
apenas denteado na margem direita com denteado 12 ¾ e com um segundo denteado em 
12 ¾, com maior dimensão. Exemplar raro, com erro não catalogado.

250.00

1091 F  1884 – Coroa. MF9, 300 réis, castanho-vermelho, papel liso, denteado 12 ¾. Par vertical, novo, 
sem goma, sem reparações, com vestígios de óxido, com boa cor e COM DUPLA IMPRESSÃO 
DO QUADRO, uma delas na HORIZONTAL. Exemplar muito raro. Não catalogado.

500.00

1092 F  1884/85 – Coroa + Coroa, com sobretaxa + Coroa, com sobretaxa + Coroa. Novas cores e 
valores. MF 1/21. Duas folhas com os selos tipo Coroa falsificados por François Fournier, 
retirada de um dos livros de fac-similes editados pela L’Union Philatélique de Géneve, com 
sobrecarga “FAUX”. B e R.

150.00

1093 F  1885 – Coroa, com sobretaxa. MF11a + MF11d, 5 réis s/ 25 réis, rosa, papel liso fino, den-
teado 12 ¾. Lote com dois selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repa-
rações e boa cor, ambos com “e” de “Reis” com acento, um deles com barra “grossa” e outro 
com barra “fina”. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

1094 F  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF14d + MF14e, 20 s/ 50 
reis, verde, papel liso fino, denteado 13 ½. Par horizontal, assinado a lápis no verso, novo, 
com “s” de “Reis” subido no primeiro selo, sem goma como emitidos, sem reparações e com 
um dente curto no 1.º selo, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

40.00

1095 F  1885 – Coroa, com sobretaxa. MF15a, 40 réis s/ 50 réis, verde, papel liso, fino, denteado 12 
¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
com “s” de “Réis” subido. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1096 F  1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF 16/20. Série incompleta (falta selo de 80 réis), 
nova, sem goma, em denteado 13 ½, com exceção dos selos de 25 e 40 réis em denteado 
12 ¾. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 359.00.

60.00

1097 F R Reimpressões de 1885 * 1885/86 – Coroa. MF21, 80 réis, cinzento, papel liso espesso, den-
teado 13 ½. Tira horizontal com 3 reimpressões de 1885, nova, sem goma como emitidas, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 210.00.

40.00
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1098 F  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF23a, 10 s/ 50 reis, verde-
-claro, papel liso fino, denteado 13 ½, barra fina. Exemplar novo, sem goma como emitidos, 
sem reparações, com o denteado irregular, normal nestes selos, com boa cor, com “0” de 
“10” partido. Não catalogado.

20.00

1099 F 8 1887 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF26, 10 s/ 80 reis, cinzento, 
papel liso, denteado 13 ½. Lote com dois selos, um deles com “R” de “Reis” partido, novos, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

20.00

1100 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29a, 5 s/ 20 réis + MF29c, 5 s/ 60 réis. 
Dois exemplares novos, sem goma como emitidos, completos, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1101  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF29c, 5 s/ 60 réis. Bloco vertical com 15 
selos (3x5), novos, sem goma como emitidos, completos, sem reparações, com 5 pontos de 
óxido no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 2.250.00.

200.00

1102 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados. MF30c, 10 s/ 60 réis + MF31a, 40 s/ 20 réis. 
Dois exemplares novos, sem goma como emitidos, o primeiro completo e o segundo sem as 
margens laterais, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 450.00.

90.00

1103 F  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF42, 2 ½ s/ 10 reis, verde, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Lote com dois exemplares novos, sem goma como emitidos, um com adelgaçamento e 
com “traço de fração curto” e outro sem defeitos “sem traço de fração” (variedade não catalogada).

20.00

1104  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.

50.00

1105 F  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF44, 2 ½ s/ 80 reis, cinzento, papel porce-
lana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com “O” de “JORNAES” partido. Variedade não catalogada.

20.00

1106 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 diretamen-
te de refugos dos Correios de Macau. Valor de catálogo € 280.00.

45.00

1107 F 8 1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografadas local-
mente. Valores em moeda local. MF60d, 1 avo s/ 5 réis, preto, papel porcelana, denteado 12 
¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo e com a SOBRE-
CARGA E SOBRETAXA INVERTIDAS. Valor de catálogo € 90.00.

20.00

1108 F 8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa da Casa da Moeda. MF 104c + 110a, 6 avos s/ 40 
reis e 18 avos s/ 300 reis, ambos em papel porcelana, denteado 13 ½. Lote com duas quadras 
com selos usados, sem defeitos nem reparações, com muito boa cor. Valor de catálogo € 176.00.

30.00

1109 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa, tipografada na Casa da Moeda. MF111, 
113/117. Lote com 6 quadras em denteado 12 ¾, dos valores de 6 avos s/ 5 réis, 6 avos s/ 
15 réis, 6 avos s/ 25 réis, 6 avos s/ 80 réis, 6 avos s/ 100 réis (denteado 13 ½) e 6 avos s/ 
200 réis, novas, sem goma como emitidos os selos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 240.00.

50.00

1110 F / 1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga, tipografadas localmente a preto. MF 141/143. 
Série completa, nova, com goma original e charneira o primeiro valor e sem goma os restantes 
como geralmente emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA 
INVERTIDA e com a barra grossa com “linha branca” ao meio. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

1111 FRG 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho. MF146, 
5 avos s/ 10 réis, azul-esverdeado “PROVISORIO”. Fragmento com 3 selos bipartidos (dos 
quais 2 metades direitas e 1 metade esquerda), obliterados com marca de dia de Macau 
(21.08.11). Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

25.00

1112 F FRG 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho. 
MF146, 5 avos s/ 10 avos, azul esverdeado “PROVISORIO”, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Fragmento com dois selos bipartidos e unidos pelo denteado, perfazendo 
um selo completo, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 120.00.

25.00

1113 F FRG 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho. 
MF146, 5 avos s/ 10 réis, azul-esverdeado “PROVISORIO”. Fragmento com 8 selos bipar-
tidos (dos quais 5 metades direitas e 3 metades esquerdas) e um selo completo, mas com 
corte efetuado a tesoura nos correios, obliterados com marca de dia de Macau (21.08.11). 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

100.00

1114 F  1911 – Etiqueta. Tipografados na Imprensa Nacional de Macau. MF147, 1 avo, preto, papel 
avergoado, denteado 12 de linha. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com a numeração “2147”. Valor de catálogo € 540.00.

125.00

1115 F  1911 – Etiqueta. Tipografados na Imprensa Nacional de Macau. MF147, 1 avo, preto, papel aver-
goado, denteado 12 de linha. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações com 
adelgaçamento no verso, com boa cor e com a numeração “366”. Valor de catálogo € 540.00.

60.00

1116 F 8 1911 – Etiqueta. Tipografados na Imprensa Nacional de Macau. MF148, 2 avos, preto, papel 
avergoado, denteado 12 de linha. Exemplar usado, sem reparações com ligeiro adelgaça-
mento no canto superior esquerdo, com boa cor, obliterado com carimbo datado de SWA-
TOW e com a numeração “2756”. Valor de catálogo € 600.00.

75.00
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1117 F  1911 – Etiqueta. Tipografados na Imprensa Nacional de Macau. MF148, 2 avos, preto, papel 
pontinhado, denteado 12 de linha. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com a numeração “11026”. Valor de catálogo € 600.00.

150.00

1118 F FRG 1911 – Etiqueta. Tipografados na Imprensa Nacional de Macau. MF148, 2 avos, preto, papel ponti-
nhado, denteado 12 de linha. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, oblite-
rado com carimbo datado de HONG KONG e com a numeração “1041”. Valor de catálogo € 600.00.

100.00

1119 F  1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. MF168b, 6 avos s/ 40 réis, castanho-claro, papel porcelana, dentea-
do 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

1120 F  1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. MF168b, 6 avos s/ 40 réis, castanho, papel porcelana, denteado 12 
¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

1121 F 8 1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLICA” ti-
pografada localmente. MF171b, 18 avos s/ 300 réis, laranja-claro, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com ligeiro ponto transparente e ligeiros vestígios de 
óxido, com boa cor e relevo, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1100

1099

109810971096

1122

1127112511241121112011191118

111711161115111411131112

11081109
111011071105

11031102

1123



116

1122 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.

65.00

1123 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1913 com sobretaxa. MF185, 2 avos s/ 18 avos 
s/ 150 reis, carmim s/ rosa. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

50.00

1124 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF189A, 10 avos, azul-esverdeado, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e sobrecarga 
autêntica. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Sem valor atribuído no catálogo 
Mundifil e Yang’s. MB e MR.

4.000.00

1125 F /8 1911/13 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” + D. Carlos I, tipo Mou-
chon, com sobretaxa. Lote composto por selo MF151, 2 avos, verde, em usado e MF198, ½ 
avo s/ 5 avos, castanho-amarelo, novo, sem goma como emitido. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, com “fenda de cunho” idêntica em ambos selos.

15.00

1126 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.

100.00

1127 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e 
sobretaxa tipografada localmente. MF198a, ½ avo s/ 5 avos, castanho-amarelo, papel leve-
mente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 55.00.

20.00

1128 F FRG 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e 
sobretaxa tipografada localmente. Mf199a, 4 avos s/ 8 avos, castanho-cinzento, papel le-
vemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sobre fragmento, sem defeitos nem 
reparações, boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 55.00.

20.00

1129 F /8 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipogra-
fadas localmente. MF201, 1 avo s/ 13 avos, violeta-cinzento, papel levemente pontinhado, 
denteado 12 ¾. Lote composto por 3 exemplares, um deles novo com “o” de “AVO” partido, 
outro novo com a sobrecarga e sobretaxa DESLOCADAS e outro usado com “A” de “Avos” 
partido. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Não catalogados.

35.00

1130 F / 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA”. MF 202/209. Série completa, nova, com goma original e charneira, com exceção selo 
de 8 avos sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1131 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.

25.00

1132 F PRV 1914 – Ceres. Prova de cor em violeta sobre papel porcelana colorido em rosa, canto supe-
rior esquerdo de folha, não denteada, sem goma e sem impressão do valor e legenda. Cor 
não aprovada para qualquer taxa em papel aprovado para a taxa de 76 avos. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. MB e MR.

30.00

1133 F PRV 1914 – Ceres. Tira com 3 provas de cor em verde, sobre papel porcelana colorido azul (cor e 
papel aprovados para o valor de 3 patacas), não denteadas, impressas com largas margens, 
emolduradas, sem impressão do valor e da legenda, tidas como clandestinas. Exemplar sem 
defeitos nem reparações. MB e MR.

30.00

1134  1913/15 – Ceres. MF210h, ½ avo, sépia, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV. Bloco 
16 selos (4x4), novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com leves falhas 
na goma de dois selos, boa cor e com REPINTE na legenda MACAU na última fila de selos.

25.00

1135 F / 1913/15 – Ceres. MF 210/225. Série completa, nova, em papel porcelana, denteado 15x14, 
com estrelas I/I, com goma original e charneira, com exceção dos selos de 10 avos, 12 avos 
e 3P sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

70.00

1136 F 8 1913/15 – Ceres. MF211b, 1 avo, preto, papel pontinhado, denteado 15x14. Lote com 4 selos 
usados, sem defeitos nem reparações, com estrelas I/I, I/II, II/I e IV/I. Valor de catálogo € 56.60.

15.00

1137  1913/15 – Ceres. MF211b, 1 avo, preto, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, estrelas 
I/I. Bloco com 20 selos (5x4), bordo de folha, novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

1138 F  1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF248, 3 avos, laranja, papel liso médio, denteado 
12x11 ½, estrelas III/IV. Quadra, canto de folha, com selos novos, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM ESTRELAS PEQUENAS no 
primeiro selo. Valor de catálogo € 40.00.

15.00

1139 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa, tipografada na Casa da Moeda a preto. MF 259/267. Série 
completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 165.00.

40.00

1140 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.

150.00
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1141  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

1142  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.

40.00

1143  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.

45.00

1144 F  1948 – Motivos locais. MF 327/338. Série completa, nova, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 430.00.

100.00

1145 F  1947 – Porteado. Império Colonial Português. MF POR 34/43. Série completa, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1146 F () 1950 – Motivos locais. Não emitidos. MF NE1, 1P, azul, papel esmalte, denteado 11 de linha. 
Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 80.00.

20.00

1147 F  1976 – 4.º Centenário da Diocese de Macau. Não emitidos. MF NE8, 1P, policromo, papel 
esmalte, denteado 13. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1148 F  1976 – 4.º Centenário da Diocese de Macau. Não emitidos. MF NE8, 1P, policromo, papel 
esmalte, denteado 13. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1149 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.

500.00
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1150 F  1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Litografados em Macau. MF 
IP 7a/12a. Série completa em denteado 11x11 ½ e 12, papel liso, nova, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 310.00.

70.00

1151  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

1152 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 repara-
ções, com boa cor, NÃO DENTEADA. 

30.00

1153  Fiscais. 1889 - Armas Reais. Imposto do selo. PB28, 50 reis laranja + PB31, 200 réis, verde. 
Lote composto por duas folhas completas com 12 estampilhas fiscais, novas, com goma 
original sem charneira. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1154 F  1920 – Imposto Postal. D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente. Selo Fiscal Pos-
tal. MF SFP1, 2 avos s/ 18 avos s/ 50 reis, azul-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, com mancha de tinta azul, com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.500.00.

350.00

     Moçambique

1155 F PRV 1876 – Coroa. Desenho e gravura de Augusto Fernando Gerard (?). Lote com 4 ensaios na 
cor em azul sobre azul-claro, com fundo tracejado, desenho não aprovado, papel liso médio, 
não denteados, com os valores de 5 réis, 10 réis, 20 réis e 25 réis. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com excelente qualidade e muito raros. Ensaios referencia-
dos por Oliveira Marques em “IV / Ensaios e Provas de Selos Portugueses (Continente, 
Ilhas Adjacentes e Ultramar) editado em 1958 por Eládio dos Santos, e segundo informação 
obtida, os cunhos destes ensaios estão na posse da Imprensa Nacional Casa da Moeda.

200.00

1156 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.

140.00

1157  1886 – D. Luís I. Fita direita. Lote com 6 selos de 5, 10, 20, 25, 40 e 100 reis, MF15, 16, 17, 
18c, 19 e 21, novos, papel porcelana, denteado 12 ¾, com exceção selo de 25 reis em den-
teado 13 ½, com goma original e charneira, sem reparações, com defeito no selo de 5 reis 
e leve óxido junto à charneira dos selos. Exemplares originais, com sobrecarga horizontal a 
preto “SPECIMEN”, distribuídos com as reimpressões de 1905. R.

40.00

1158 / 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 charnei-
ra, sem defeitos nem reparações e selo de 200 reis sem goma com vestígios de óxido no 
verso. Valor de catálogo € 345.00.

65.00

1159  1886 – D. Luís I, fita direita. MF17a, 20 reis, rosa, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1160 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF26, 5 réis s/ 40 réis, chocolate, papel porcela-
na, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (3) a preto. Exemplar usado, assinado no verso, sem re-
parações, com muito ligeira transparência, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 220.00.

45.00

1161 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF26B, 5 réis s/ 40 réis, chocolate, papel por-
celana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (3) a vermelho. Exemplar usado, assinado no verso, 
sem reparações, com muito ligeira transparência no local do sinal de charneira, com boa cor 
e relevo. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1162 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa a preto. MF27c, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 4. Exemplar usado, sem reparações com 
muito ligeiros pontos de óxido no verso, boa cor, com algarismo “5” maior à esquerda (5mm). 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

1163 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa a preto. MF27, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 4. Exemplar usado, sem reparações com 
aderências no verso e falta do canto inferior direito, boa cor, com algarismos “5” com 4,5mm 
de altura. Valor de catálogo € 220.00.

25.00

1164 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa a preto. MF27b, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 4. Exemplar usado, assinado no verso, sem 
reparações com ligeiros pontos de óxido no verso, boa cor, com algarismos “5” com 5mm de 
altura. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

1165 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF27b, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (4) com algarismos “5” com 5mm de altura. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

1166  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa a preto. MF27b, 5 s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo 4. Exemplar novo, assinado no verso, sem 
goma como emitidos, sem reparações, com falhas no papel porcelana, normais nestes selos 
e duas pequenas manchas de cor rosa, boa cor e relevo, com algarismo “5” maior à esquer-
da (5mm). Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 450.00.

90.00
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1167  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 DUPLA 
SOBRECARGA, UMA DELAS INVERTIDA, no primeiro selo. Valor de catálogo € 320.00.

70.00

1168  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF46b, 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 13 ½. Quadra, nova, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 600.00.

50.00

1169  1897 – D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente. MF50, 50 réis s/ 300 réis, azul 
s/ laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos na 
sua grande maioria, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 620.00.

120.00

1170 8 1897 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF 51/52. Série completa 
usada, incluindo as duas diferentes sobretaxas de 2 ½ s/ 20 réis, com dois selos assinados no 
verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 220.00.

50.00

1171 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. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 260.00.

60.00

1172 / 1903 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 66/76. Série completa, nova, em denteado 12 
¾, com exceção selos de 115 s/ 50 reis e 130 s/ 25 reis em denteado 13 ½, com goma original e 
charneira, com exceção selo de 130 s/ 25 reis sem goma, sem defeitos nem reparações.

60.00

1173 R/R Reimpressões de 1905 * 1902 – D. Luís e D. Carlos I, com sobretaxa. Lote com 4 reimpres-
sões de 1905 dos valores de 115 s/ 50 réis (sem goma), 130 s/ 25 réis e 400 s/10 réis da 
emissão de D. Luís I e 130 s/ 100 réis da emissão de D. Carlos I. Valor de catálogo € 140.00.

35.00

1174  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.

100.00

1175 / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote com 4 se-
los novos: 2xMF103, 2 ½ cinzento, com a SOBRECARGA INVERTIDA e com SOBRECARGA DES-
LOCADA + MF104, 5 reis, laranja, com a SOBRECARGA INVERTIDA + MF108, 25 reis, carmim, 
com DUPLA SOBRECARGA uma delas DESLOCADA. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00
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1176 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. 
MF104, 5 reis, laranja, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, 
com goma original sem charneira, sem reparações, com um leve ponto de óxido, boa cor e 
com a SOBRECARGA INVERTIDA.

12.00

1177 F  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA”. MF118/119, 2 ½ reis e 5 reis. Exempla-
res novos, com goma original e charneira. sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM 
DUPLA SOBRECARGA. Não catalogado.

15.00

1178 F / 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF119, 5 reis, 
preto, papel esmalte, denteado 11 ¾. Lote com selo isolado, com goma original e charneira 
e DUPLA SOBRECARGA + par horizontal, sem goma, com DUPLA SOBRECARGA; uma 
delas DESLOCADA. Não catalogado.

15.00

1179 F  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF126/27, 200 reis, 
verde s/ salmão + 300 reis, preto s/ azul, ambos em papel porcelana colorido. Exemplares 
novos, bordos de folha, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e NÃO 
DENTEADOS. B e R.

20.00

1180 F  1913 – 4.º Centenário da descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de África. MF131a, 1c s/ 10 reis, violeta, papel pontinhado, 
denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, anulado com traço a tinta de escrita, provavelmente proveniente de 
refugo, com a SOBRECARGA E SOBRETAXA INVERTIDAS. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

1181 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 LEGEN-
DA e outro sem goma, com IMPRESSÃO DESLOCADA DA TAXA E LEGENDA. B e MR.

25.00

1182 F / 1914 – Ceres. MF153d + MF153e, ¼ c, sépia, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Lote 
composto por selo isolado, novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR E LEGENDA + par horizontal, novo, com goma original 
sem charneira num selo e com charneira noutro, sem defeitos nem reparações, com TRIPLA 
IMPRESSÃO DO VALOR E LEGENDA nos dois selos. Valor de catálogo € 185.00.

40.00

1183 F  1914 – Ceres. MF154e, ½ c, preto, papel liso, denteado 12x11 ½. Quadra, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e IMPRESSÃO DESLOCA-
DA DO VALOR E LEGENDA em todos os selos. B e R.

20.00

1184 F  1914 – Ceres. MF155c, 1c, verde-escuro, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Qua-
dra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
COM DENTEADO DESLOCADO. Não catalogado.

15.00

1185 F  1914 – Ceres. MF155d, 1c, verde-escuro, papel pontinhado horizontal. Bloco com 8 selos 
(4x2), bordo lateral direito de folha, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e NÃO DENTEADO. B e R.

20.00

1186 F PRV 1914 – Ceres. 1.ª emissão. Provas clandestinas. Lote com 10 provas não denteadas, nas 
cores aprovadas para cada um dos valores de 1 ½ c, 2c, 2 ½ c, 5c, 7 ½ c, 8c, 10c, 20c em 
papel liso médio e 40c e 1E em papel porcelana colorido, MF 156/162, 164, 166 e 168. Todas 
com margens de luxo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

40.00

1187 F  1914 – Ceres. MF157b, 2c, carmim, papel acetinado médio, denteado 12x11 ½. Bloco com 8 selos 
(4x2), bordo inferior de folha, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, com DUPLO DENTEADO nos quatro selos inferiores. Não catalogado. MB e MR.

25.00

1188 F  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal, com sobretaxa. MF202, 1 ½ c s/ 5c 
vermelho, papel pontinhado leve, denteado 12. Quadra, margem inferior de folha, nova, com 
goma original sem charneira, sem reparações e com leve vinco vertical a meio do par da es-
querda, com as variedades “PEPUBLICA” no 1.º selo, “TELFGRAFO” no 2.º selo e “PETRIA” 
no 4.º selo. Valor de catálogo € 78.50.

25.00

1189 F  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos de Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF205, 6 s/ 5c, 
vermelho, papel pontinhado leve, denteado 12 de linha. Quadra, nova, com goma original sem 
charneira, sem reparações, com vestígio de óxido no 1.º selo, com boa cor, NÃO DENTEADOS e 
com “PEPUBLICA” e “TELFGRADO” no 4.º selo. Não catalogados sem denteado.

30.00

1190 F  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal, com sobretaxa. MF205, 6c s/ 5c, ver-
melho-claro, papel pontinhado leve, não denteado. Bloco vertical com 15 selos (3x5), novo, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com variedades: “PEPUBLICA” e 
“TELFGRAFO” no 3.º selo, “PEPUBLICA” n0 12.º selo e “TELFGRAFO” no 5.º e 14.º selos, 
e todos os selos NÃO DENTEADOS”. Não catalogado.

40.00

1191  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos de Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF205, 
6 s/ 5c, vermelho, papel pontinhado leve, denteado 12 de linha. Lote com 4 selos isolados, 
novos, com goma original e charneira e ligeiros pontos de óxido em dois selos: um NÃO 
DENTEADO (não catalogado), outro com “PEPUBLICA”, outro com “PEPUBLICA” e “TEL-
FGRAFO” e outro com “PETRIA”. 

25.00

1192  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF205, 
6c s/ 5c, vermelho. Bloco com 15 selos (5x3), novos, com goma original sem charneira, sem 
reparações e com 4 ligeiros pontos de óxido no verso, boa cor, NÃO DENTEADO e com 
variedades “PEPUBLICA” e “TELFGRAFO” no 3.º e 5.º selos, “TELFGRAFO” no 7.º e 9.º 
selos. Não catalogado em não denteado.

50.00



121

1193  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa. MF205, 
6c s/ 5c, vermelho. Folha completa de 25 selos, fracionada de folha original de 100 selos, 
para aposição da sobretaxa, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com variedades “PETRIA” no 1.º, 16.º e 20.º selos, “TELFGRAFO” 
no 3.º e 15.º selos, “PEPUBLICA” e “TELFGRAFO” no 14.º selo, “1910” em vez de “1916” e 
“TELFGRAFO”, no 11.º selo. MB e R. Valor de catálogo € 327.50.

60.00

1194 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

1195 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 
reparações, com boa cor, SEM DENTEADO HORIZONTAL. Não catalogado. MB e MR.

25.00

1196 F  1921 – Ceres. Novas cores e valores. MF225a, 4c, rosa, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Quadra, nova, com goma original e charneira, sem reparações, com diversos pontos de 
óxido, boa cor e DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR E LEGENDA. Valor de catálogo € 240.00.

45.00

1197 F  1921 – Ceres. Novas cores e valores. MF225a, 4c, rosa (par horizontal) + MF227a, 6c, lilás-claro, pa-
pel liso, denteado 12x11 ½. Exemplares novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR E DA LEGENDA “MOÇAMBIQUE”. 

45.00
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1198 F  1921 – Ceres. Novas cores e valores. MF 227a, 6c, lilás-claro, papel acetinado, denteado 12x11 
½. Par horizontal, novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor e 
COM DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA E DA LEGENDA “MOÇAMBIQUE”. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1199 F  1921/22 – Ceres, com sobretaxa, tipografada localmente. MF234, 10c s/ ½ c, preto, papel 
liso, denteado 12x11 ½. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e COM DUPLA SOBRETAXA, tidos como clandestinos.

30.00

1200 F / 1921/22 – Ceres, com sobretaxa sobre selos de Moçambique. MF234, 10c s/ ½ c, preto, pa-
pel liso, denteado 12x11 ½. Lote com dois selos novos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, um com goma original sem charneira e DUPLA SOBRETAXA e outro com goma 
original e charneira com a SOBRETAXA INVERTIDA, tidos como falsos.

25.00

1201  1921/22 – Ceres, com sobretaxa, tipografada localmente. MF236, 60c s/ 2 ½ c, violeta-claro, 
papel porcelana, denteado 15x14. Bloco com 15 selos (5x3), novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

25.00

1202 F  1922 – Ceres. MF245, 1E, carmim-rosa, papel liso médio. Bloco com 6 selos (3x2), bordo 
superior de folha, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, NÃO DEN-
TEADO. B e R.

20.00

1203 F / 1925 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” 
e sobretaxa, tipografadas localmente. MF250 + 250a, 40 s/ 400 s/ 80 reis, verde-claro, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Lote com dois pares novos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, um com goma original sem charneira, com um selo com variedade “a” de “República” subido 
e outro com goma original e charneira com “REPUBLIC” no 1.º selo. Valor de catálogo € 105.00.

25.00

1204 F / 1929 – Selo da Emissão Regular de Porteado, com sobretaxa. MF260a, 50c, violeta-cinzen-
to, papel liso, denteado 11 ¾. Lote com dois selos novos: um com goma original e charneira 
com BARRAS DUPLAS e outro sem goma com BARRAS DUPLAS, UMA DELAS DESLO-
CADA NA VERTICAL. Exemplares sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

1205 F « 1933 – Lusíadas. MF 270/288. Série completa, nova, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, e com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), 
aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal 
Universal e retirados do livro oficial. MR.

100.00

1206 F / 1933 – Lusíadas. Lote composto por dois selos novos SEM IMPRESSÃO DO VALOR, nas 
cores castanho aprovada para o valor de 50c e cinzento, aprovada para o valor de 20c. 
Exemplares com goma original sem charneira no primeiro caso e com charneira no segundo, 
sem defeitos nem reparações.

15.00

1207 F PRV 1933 – Lusíadas. MF277, 45c, azul-claro. Bloco com 6 provas de cor (3x2), em azul-claro 
(cor aprovada para esta taxa), em papel liso sem filigrana (não aprovado para a emissão), 
não denteadas, sem goma, sem defeitos nem reparações. 

20.00

1208 () 1938 – Império Colonial Português. MF 289/306. Série completa em blocos de 9 selos (3x3), novos, 
com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 900.00.

90.00

1209 F  1946 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF317, 60c s/ 1,75E, azul, papel liso, 
denteado 13 ½. Par horizontal, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com DUPLA SOBRETAXA, UMA DELAS OBLÍQUA. Não catalogado.

20.00

1210 F  1948/49 – Vistas de Moçambique. MF 324/343. Série completa, nova, com goma original 
e muito leve charneira, quase impercetível, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
excelente qualidade. Valor de catálogo € 126.00.

30.00

1211 F CRT 1951 – Peixes de Moçambique. MF356/79. Carteira emitida pelo Ministério das Colónias, 
impressa na Litografia Maia, com série completa, com maioria dos selos colados à carteira, 
conforme aparecem habitualmente. MB e MR.

45.00

1212 F PRV 1951 – Centenário do Nascimento de Victor Cordon. MF 381/382. Lote com dois pares hori-
zontais de provas com as taxas de 1E e 5E, em castanho e azul respetivamente (cores apro-
vadas para as taxas), não denteadas, em papel liso não aprovado para a emissão. B e R.

30.00

1213 F PRV 1954 – Mapa de Moçambique. MF419, 20$00. Prova de cor sobre papel colorido verde e 
verde-claro, não denteada, margem superior de folha, sem goma. B e R.

20.00

1214 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 JUK 
1969 / INHAMINGA”, tipo AP M6.1-P.

15.00

1215 F  1961 – Escudos de Armas de Cidades e Vilas de Moçambique. MF431, $05 (Cidade de Lou-
renço Marques). Exemplar isolado, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR PRETA. B e MR.

20.00

1216 F  1961 – Escudos de Armas de Cidades e Vilas de Moçambique. MF443, 5$00, policromo (Vila 
de S. Tiago de Tete), papel esmalte, denteado 13 ½. Bloco com 8 selos (4x2), bordo lateral 
direito de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor e 
com FALHA DE IMPRESSÃO DA COR AZUL no 2.º e 3.º selos, aparecendo incompleta as 
legendas “REPUBLICA PORTUGUESA”. B e R.

20.00

1217 F  1963 – Barcos Portugueses. MF461, $30, policromo (Caravela Latina - 1460). Quadra, bordo 
inferior de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR DE FUNDO, AZUL-CLARO. Acom-
panha selo normal para comparação. Não catalogado.

30.00
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1218 F  1963 – Barcos Portugueses. MF463, 1$00, policromo (Nau de D. Manuel – 1498). Quadra, 
bordo lateral de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR VERMELHA. Acompanha 
selo normal para comparação. Não catalogado.

30.00

1219 F  1973 – Campeonato Mundial de Vela da Classe de Vauriens. MF530, 1$00, policromo, papel 
esmalte, denteado 12 ½.. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor e SEM IMPRESSÃO DA COR PRETA NA MATRICULA 
DAS VELAS DA EMBARCAÇÃO. Não catalogado. MB e MR.

25.00

1220 F  1973 – Campeonato Mundial de Vela da Classe de Vauriens. MF530a, 1$00, policromo, pa-
pel esmalte, denteado 12 ½. Quadra, bordo inferior de folha, nova, com goma original sem 
charneira, sem reparações, com um ponto de óxido no 3.º selo, com boa cor e com OMIS-
SÃO DA LEGENDA “CORREIOS” em todos os selos. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

1221 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

1222 F  1973 – Campeonato Mundial de Vela da Classe de Vauriens. MF532, 3$00, policromo, papel 
esmalte, denteado 12 ½. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor e COM IMPRESSÃO MUITO DESLOCADA DA LEGENDA 
“CORREIOS”, sobre a vela do primeiro barco. Não catalogado. MB e MR.

25.00
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1223 F  1975 – Acordo de Lusaka. MF 535/539. Série completa, nova, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com os VALORES OMISSOS. Erro 
mencionado no catálogo especializado, mas não cotado.

20.00

1224 F  1975 – Acordo de Lusaka. MF 535/539. Série completa em quadras, nova, com goma origi-
nal sem charneira, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido em alguns selos, com boa 
cor e COM VALORES OMISSOS. Não catalogado.

25.00

1225 F  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho. Par horizontal, 
novo, assinado no verso, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 450.00.

110.00

1226 F 8 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português. MF CA1, 10c, vermelho-laranja. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo nominativo, batido a preto 
“QUELIMANE”.

10.00

1227 F  1946 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobretaxa. MF CA10, 3$00 s/ 5E, 
castanho-vermelho, papel liso, denteado 13 ½. Quadra, nova, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 148.00.

35.00

1228 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.

250.00

1229 F  1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe Perçue”. MF SCA4, preto s/ azul, papel liso, 
denteado 11 ½ de linha, irregular, com 8/6 pontos. Lote com duas etiquetas, novas, sem defei-
tos nem reparações, com tonalidades diferentes de cor do papel. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

1230 F * 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxa recebida / Taxe perçue”. Modelo M/13. 
MF SCA6, preto s/ azul-escuro, papel liso, denteado 11 ½ de linha, em sobrescrito circulado 
por via aérea de Lourenço Marques (14.01.38) para Hamburgo, com o porte de 4$80 manus-
crito a lápis azul na etiqueta, para pagar: 3$30 pelo primeiro porte (peso até 5g) + 1$50 pelo 
segundo porte (6 a 10g) e cartas circuladas para a Alemanha via Londres (Tabela publicada 
no BOM n.º 36 de 08.09.37). B e R.

30.00

1231 F  1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda. MF POR11, 5 reis, verde-amarelo, papel liso, denteado 11 ¾. Quadra, bordo 
esquerdo de folha, nova, com goma original e charneira, sem reparações, com muito leves 
vestígios de óxido no verso, com boa cor e SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

20.00

1232 F / 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda. MF POR11, 5 reis, verde-amarelo + MF POR13, 20 reis, castanho-claro. Lote 
composto por dois selos de cada valor, novos, com goma original e charneira (com exceção 
de um selo de 5 reis sem goma), sem defeitos nem reparações com um selo de cada valor 
com DUPLA SOBRECARGA e outro com SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogados.

20.00

1233 F  1917 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. MF POR31, ½ c, verde-amarelo, papel 
pontinhado a liso, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, com goma original e charneira, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLO DENTEADO VERTICAL. Não catalogado.

15.00

1234 F  1924 – Porteado. Ceres de Moçambique, com sobretaxa. MF POR50d, 50 s/ 60c, azul-
-escuro, papel liso, denteado 12x11 ½, com sobrecarga a violeta. Exemplar novo, com goma 
original, sem reparações, com leve vinco horizontal, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

1235 F  1916 – Imposto Postal. Taxa de Guerra. MF IP1, 1c, verde-escuro, papel pontinhado vertical 
leve, denteado 11 de linha. Lote composto por par horizontal e selo isolado, novos, sem goma, 
sem defeitos nem reparações e COM DENTEADO HORIZONTAL OMISSO. Não catalogado. 

20.00

1236 F / 1916 – Imposto Postal. Taxa de Guerra. MF IP2, 5c, carmim, papel pontinhado vertical leve, 
linhas vincadas. Tira vertical com 5 selos novos, com goma original e charneira (sem char-
neira num selo), sem defeitos nem reparações, com OMISSÂO DAS LINHAS VINCADAS 
HORIZONTAL, e pequeno “PLIÉ” nos dois primeiros selos. Não catalogado.

25.00

1237 F /« 1916/18 – Imposto Postal. Taxa de Guerra * Cercaduras a tracejado + Taxa de Guerra * 
Cercaduras com fundo cheio. Lote com 3 pares verticais, novos, com goma original, com 
sinal de charneira no primeiro selo e sem charneira no segundo: MF IP2, 5c, carmim, SEM 
DENTEADO HORIZONTAL + MF3, 1c, verde, SEM DENTEADO HORIZONTAL + MF4, 5c, 
carmim-rosa, NÃO DENTEADO. Erros não catalogados.

30.00

1238 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. Desenho de H. Fleury e gra-
vuras de J. A. C. Harrison (Efígie e Plano) e G. Fairweather (Monumento). MF IP 5/7. Sé-
rie completa de provas em quadras por uma por cada um dos motivos “Efígie”, “Plano” e 
“Monumento, em castanho, cor aprovada para Moçambique, não denteadas, com furos de 
segurança da casa impressora, impressas a talhe-doce, em papel liso, uma das quadras 
sem impressão da taxa e legenda (Monumento) e as outras duas com impressão das taxas 
e legendas. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

75.00

1239 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP5, 15c, castanho (Efígie). 
Bloco com 10 provas (5x2), canto inferior direito de folha, em castanho (cor aprovada para 
Moçambique), não denteadas, com impressão da taxa e legendas, em papel levemente 
pontinhado, com furos de segurança da empresa impressora e anotações para correções 
na chapa definitiva. MB e R.

100.00
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1240 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP6, 15c, castanho (Plano). 
Bloco com 12 provas (4x3), canto inferior esquerdo de folha, em castanho (cor aprovada 
para Moçambique), não denteadas, com impressão da taxa e legendas nas 12 provas, em 
papel levemente pontinhado, com furos de segurança da empresa impressora, com men-
ções para correções na chapa definitiva e anotações manuscritas a violeta “127109 / Overp-
tg. Correct for / 450.410 stamps + overs. / Improve spacing + printing / 19/2/25” . MB e R.

150.00

1241 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP7, 15c, castanho (Monumen-
to). Bloco com 12 provas (4x3), bordo lateral esquerdo de folha, em castanho (cor aprovada para 
Moçambique), não denteadas, com impressão da taxa e legendas em 4 provas e sem taxa e 
legenda em 8 provas, em papel levemente pontinhado, com furos de segurança da empresa im-
pressora, com menções para correções na chapa definitiva e anotações manuscritas a vermelho 
“127109 / Overptg. Correct for 450.410 stamps / + overs. / Improve spacing / 25/2/25” . MB e R.

150.00

1242 F  1943/51 – Imposto Postal. Assistência Pública. Pelicano. Legenda “COLÓNIA DE MOÇAM-
BIQUE”. MF IP50, $50, ultramar, papel liso a pontinhado leve, denteado 11 de linha. Dois 
pares, pertencentes a uma quadra, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, COM IMPRESSÃO MUITO DESLOCADA DA TAXA. Não catalogado.

30.00

1243 F  1961 – Imposto Postal. Assistência Pública. Pelicano. Legenda “PROVÍNCIA DE MOÇAM-
BIQUE”. MF IP60, $30, amarelo-laranja, papel liso, denteado 14. Exemplar novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com IMPRESSÃO RE-
TRO-VERSO. MB e MR. Não catalogado.

20.00
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1244 F  1964/72 – Imposto Postal. Assistência Pública. Novo tipo. MF63, $50, preto, vermelho e 
rosa, papel esmalte, denteado 14. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem de-
feitos nem reparações, com IMPRESSÃO RETRO-VERSO DA COR PRETA, por decalque. 
MB e MR. Não catalogado.

30.00

1245 F / 1964/72 – Imposto Postal. Assistência Público. Novo tipo. MF IP66, $50, preto, vermelho e 
ocre. Lote com 3 selos, dos quais dois com goma original sem charneira, um NÃO DENTEA-
DO e outro com a COR VERMELHA DESLOCADA + um selo sem goma, com DESLOCA-
ÇÃO ACENTUADA DA COR VERMELHA. Exemplares sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Não catalogados.

25.00

1246 F  1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP68, $30, castanho, lilás e violeta, 
papel porcelana, denteado 14. Par horizontal, bordo direito de folha, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor e COM IMPRESSÃO DESLOCADA DA 
COR PRETA. Não catalogado.

15.00

1247 F  1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF68, $30, castanho, lilás e violeta. 
Quadra, margem superior de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e NÃO DENTEADOS. B e R.

25.00

1248 F PRV 1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP68, 0$30. Bloco com 9 provas 
de cor (3x3), progressivas, apenas com impressão da cor preta, não denteado, em papel 
porcelana, com goma original sem charneira. B e R.

35.00

1249 F /8 1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP69, $50, preto e azul. Dois selos, 
um deles novo, com goma original sem charneira e com DENTEADO DESLOCADO e outro 
usado, com DESLOCAÇÃO ACENTUADA DA COR PRETA + MF IP70, 1$00, preto e creme. 
Exemplar usado com DESLOCAÇÃO ACENTUADA DA COR PRETA.

15.00

1250 F  1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP69, $50, preto e azul, papel porcelana, 
denteado 14. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com IMPRESSÃO RETRO-VERSO DA COR PRETA, por decalque. MB e MR. Não catalogado.

35.00

1251  1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP69, $50, azul e preto, papel por-
celana, denteado 14. Bloco com 8 selos (4x2), bordo lateral direito de folha, novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM IMPRESSÃO 
DESLOCADA DA COR PRETA. Não catalogado.

25.00

1252 * 1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP69, $50, preto e azul, papel porcelana, 
denteado 14. Exemplar em sobrescrito circulado registado da Beira (04.12.75) para Lourenço 
Marques (08.12.75) e com franquia mecânica a vermelho de 5$00, com flâmula publicitária da 
“Companhia de Seguros A Mundial de Moçambique”. Selo do período colonial utilizado no perío-
do da Independência. Carimbo provisório oval a preto “C.T.T. / LOURENÇO MARQUES”.

25.00

1253 F  1974 – Imposto Postal. Assistência Pública. Novo tipo. MF75, $50, preto, vermelho e ama-
relo. Quadra, bordo lateral esquerdo de folha, nova, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, boa cor e NÃO DENTEADA. Não catalogada.

20.00

1254 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 IM-
PRESSÃO DESLOCADA DA TAXA. Não catalogado.

30.00

1255 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 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM IMPRESSÃO NO VERSO POR 
DECALQUE DO SELO, SEM A TAXA. MB e MR.

25.00

1256 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.

40.00

1257 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.

30.00

1258 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 / ESTAÇÃO POSTAL / DE / QUISSANGA”, tipo AP M6.2.1-P, não catalogado.

20.00

1259 F FRG Carimbos circulares datados de borracha. Tipo VI – Provisórios. Lote composto por fragmen-
to 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, obli-
terado com carimbo batido a violeta “C. T. T. / MOÇAMBIQUE / 5 JAN 1966 / MASSINGA”, 
tipo AP M6.2A-P. MB.

20.00

1260 FRG Carimbos quadrados. Tipo IX. Fragmento com selos, MF531 e IP69, obliterados com carim-
bo batido a preto “C.T.T. / MOÇAMBIQUE / 10 JUN 1975 / MASSINGIR”. MB e MR.

20.00

1261 Lote Moçambique * Marcofilia – Remanescente de coleção de marcofilia de Moçambique com 
centenas de selos, a maioria em fragmentos, diversos sobrescritos e inteiros postais, oblite-
rados com diferentes marcas, algumas de elevada raridade. Lote a ver.

100.00

1262 PI Lourenço Marques * Delagoa Bay * Ponte Caes Gorjão (Wharf). Postal ilustrado colorido 
editado por J. & M. Lazarus * Lourenço Marques. Circulado com selo de 10 reis D. Carlos I 
Mouchon em 01.07.906.

12.00
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1263 PI Lourenço Marques * Delagoa Bay * Ponte Caes Gorjão. Postal ilustrado colorido editado por 
J. & M. Lazarus * Lourenço Marques. Circulado com selo de 10 reis D. Carlos I Mouchon 
em 01.07.906.

12.00

1264 PI Lourenço Marques * Movimento no Ponte Caes. Busy day at the wharf. Postal ilustrado colo-
rido editado por D. Spanos * Lourenço Marques. Circulado com selo Ceres de 1E.

10.00

1265 PI Moçambique * Lourenço Marques, Netherlands pier. Postal ilustrado novo, editado por J & 
M. Lazarus.

10.00

1266  Moçambique * Palop’s * 1975 – Porteado. Arco Íris, com sobrecarga “Independência 25 Jun 
75”. AR POR1, 30c. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com 
leves falhas na goma, boa cor e dois selos com a sobrecarga completa, um SEM A SOBRE-
CARGA e outro com SOBRECARGA PARCIAL, motivado por impressão com dobra na folha, 
aparecendo as sobrecargas em falta impressas no verso dos selos. MB e MR.

40.00

1267  Moçambique * Palop’s * 1975 – Porteado. Arco Íris, com sobrecarga “INDEPENDÊNCIA 25 JUN 
75”. AR POR5a, 5E. Quadra, bordo superior de folha, nova, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, boa cor e COM A SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 200.00.

30.00

     Inhambane

1268 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita, de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE S. 
ANTÓNIO”. MF2, 10 réis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par horizontal, novo, sem 
goma como emitidos, sem reparações, com um dente curto no 1.º selo, com boa cor e relevo.

35.00
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1269 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE 
S. ANTONIO”. MF2, 10 reis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par horizontal, bordo 
lateral esquerdo de folha, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

40.00

1270 F  1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. 
ANTONIO”. MF2, 10 reis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. Bloco com 16 selos novos 
(4x4), sem goma como emitidos, sem reparações, com leves afloramentos de óxido, com boa 
cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.360.00.

220.00

1271 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. 
ANTONIO”. MF9, 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 175.00.

35.00

1272 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita de Moçambique, com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. 
ANTONIO”. MF9, 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Quadra, bordo inferior 
de folha, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 700.00.

125.00

1273 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita, de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE 
S. ANTÓNIO”. MF9, 300 réis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Tira horizontal com 
4 selos, novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 700.00.

75.00

1274 F  1895 – Selos de D. Carlos I, tipo Diogo Neto de Moçambique, com sobrecarga “CENTE-
NÁRIO DE S. ANTONIO”. MF14, 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 
¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, com um canto reparado, com ligeiros defeitos 
na porcelana, normal nestes selos, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 205.00.

35.00

1275 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.

140.00

1276 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.

60.00

1277 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
e sobretaxa, sobre selos dos “AÇORES”. MF50a, 2 ½ c s/ 25 réis, verde-amarelo, papel 
pontinhado leve, denteado 15. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem repa-
rações, com vestígios de óxido e leve vinco, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

1278 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos dos AÇORES. MF50a, 2 ½ s/ 25 reis, verde-ama-
relo, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, com goma 
original, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido no verso. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

     Lourenço Marques

1279 / 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/13. Série incompleta (falta 15 reis) em folhas 
de 28 selos, com as margens, novos, sem goma, com exceção selos de 80 e 300 reis com 
goma original sem charneira, em denteado 11 ¾, com exceção selos de 25, 75, 50, 80 e 150 
reis em denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 1.663,20.

150.00

1280 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita, de Moçambique com sobrecarga “CENTENÁRIO DE S. 
ANTONIO”. MF14, 5 réis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem reparações, com afloramentos de óxido no verso, com boa cor e relevo 
e com a SOBRECARGA DESLOCADA. Erro não catalogado.

25.00

1281 F  1895 – Selos de D. Luís I, fita direita, de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE 
S. ANTONIO”. MF21, 200 reis, azul-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Quadra, canto 
inferior esquerdo de folha, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

50.00

1282 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 repa-
rações, 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

1283 F 8 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF41a, 100 réis, azul s/ azul, papel pontinhado leve, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 75.00.

20.00

1284 F  1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. MF47, 5 s/ 10 reis, verde e amarelo, 
papel pontinhado vertical, não denteado. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogado.

30.00
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1285 F 8 1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa, tipografada localmente. MF47, 5 reis 
s/ 10 reis, verde e amarelo, papel pontinhado, não denteado. Tira horizontal com 4 selos 
usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 76.00.

15.00

1286 F  1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. Conjunto com duas metades e dois 
selos completos, novos, sem goma, com exceção do selo de 50 réis com goma original e 
charneira: MF47, 5 réis s/ 10 réis, metade superior com erro “ESRI” em vez de “REIS” + 
MF48, 25 réis s/ 10 réis, metade inferior com “traço grosso” e “5” de “25” INVERTIDO + 
MF48, 25 réis s/ 10 réis, selo completo + MF49, 50 réis s/ 30 réis, selo completo.

40.00

1287 8 1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. MF 47/50. Série completa, usada, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 112.00.

25.00

1288  1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa. Lote com dois selos novos: MF49a, 
50 reis s/ 30 reis, verde e amarelo, não denteado, papel liso, com goma original e charneira, 
com a SOBRETAXA INVERTIDA e MF50, 50 reis s/ 800 reis, verde e amarelo, não denteado, 
papel liso, sem goma, com o SOBRETAXA DESLOCADA, não catalogada.

50.00

1289 /8 1899 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Com sobretaxa. MF51, 50 reis s/ 75 reis, carmim, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com dois selos, um deles novo, sem goma, sem 
defeitos nem reparações e outro usado, sem reparações e com adelgaçamento, e ambos 
com a variante “5” da sobretaxa “50” com “bandeira curta”. Não catalogado.

30.00

1290 /8 1905 – D. Carlos I, Mouchon, com sobretaxa. MF77a + MF77b, 50 réis s/ 65 réis. Lote com-
posto por dois selos novos, com goma original e charneira, um com “fenda tipo II” e outro 
com fenda não catalogada + par vertical, usado, com “fenda tipo I” no selo inferior. Exempla-
res sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00
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1291 F  1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF78, 2 
½ réis, cinzento + MF79, 5 réis, laranja + MF83, 25 réis, carmim. Exemplares novos, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com variedade da legenda “MARQU-
FS”. Valor de catálogo € 45.00.

15.00

1292 F / 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 (). Valor de catálogo € 195.00.

50.00

1293 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

1294 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 
78/79 e 82, 2 ½ reis, cinzento + 5 reis, laranja + 20 reis, violeta-cinzento. Exemplares novos, 
com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRE-
CARGA INVERTIDA. Não catalogados.

25.00

1295 F  1914 – Ceres. Lote com 10 selos das taxas de ¼ c, 1c, 2c, 2 ½ c, 5c, 7 ½ c, 15c, 20c, 30c e 
50c, MF117, 119, 121/124, 127/129 e 131. Exemplares novos, em papel porcelana, dentea-
do 15x14, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPE-
CIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechua-
nalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

90.00

1296 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. MF133a, 115 s/ 10 reis, violeta-vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, sem goma, sem reparações com leves vestígios de óxido. Valor de catálogo € 35.00.

15.00

1297 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.

50.00

1298 F /« 1918 – Ceres, com sobrecarga “Cruz Vermelha” e sobretaxa. Lote com 6 selos das taxas de 
½ c, preto, MF160 + 1c, verde-escuro, MF161 + 2 ½ c, violeta, MF162 + 10c, tijolo, MF164 
+ 30c, chocolate s/ verde, MF166 + $70 s/ 8c, ardósia, MF169. Exemplares em papel porce-
lana, denteado 15x14, novos, com goma original sem charneira os dois primeiros e último 
valores, com charneira os restantes, sem defeitos nem reparações, boa cor e com a “CRUZ” 
tipo (I). Valor de catálogo € 240.00.

50.00

     Companhia de Moçambique

1299 F / 1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.ª DE MOÇAM-
BIQUE”. MF 1c/9b. Série completa, nova, em papel porcelana, denteado 12 ¾, sobrecarga 
B, tipo I + um exemplar de 100 reis em tipo II, com maioria dos selos com goma original e 
charneira, sem reparações, com dois selos com leve óxido. Valor de catálogo € 160.00.

35.00

1300 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

65.00

1301 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.ª DE MOÇAMBI-
QUE”. MF2e, 10 reis, verde, papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾, sobrecarga deslocada, 
tipo II. Exemplar usado, sem reparações, com alguns dentes curtos, com boa cor e com DUPLA 
IMPRESSÃO DE COR. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

1302 F  1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.ª DE MOÇAMBI-
QUE”. MF2d, 10 reis, verde, papel porcelana, denteado 13 ½, sobrecarga B, tipo I. Quadra, 
canto inferior esquerdo de folha, nova, sem goma, sem reparações e com leves pontos de 
óxido no verso, com um leve vinco num selo, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DA 
COR no 3.º selo. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

1303 F  1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique, com a sobrecarga “COMP.A DE MOÇAM-
BIQUE. Sobrecarga B. MF3g, 20 réis, rosa, papel pontinhado vertical, denteado 13 ½, tipo 
II. Quadra, nova, sem goma, com a cor desbotada, com os pares verticais a separarem-se e 
fixados com charneira. Valor de catálogo € 440.00.

75.00

1304 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.

60.00

1305 F  1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.ª DE MOÇAMBIQUE”. 
Sobrecarga tipo A. MF5 + MF5b, 40 réis, castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Quadra, margem inferior de folha, nova, sem goma, sem reparações, com afloramentos de óxido 
no verso, com boa cor e relevo e DUPLA IMPRESSÃO DE COR no 3.º selo. Não catalogado.

50.00
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1306 F  1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.ª DE MOÇAM-
BIQUE”. MF5, 40 reis, castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobrecarga A. 
Quadra, nova sem goma, sem reparações e com dois pontos de óxido no verso, com boa 
cor e relevo e com DUPLA IMPRESSÃO DA COR no 4.º selo. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota.

50.00

1307 F PRV 1895/1902 – Elefantes. MF20, 100 reis. Par horizontal de provas de cor em castanho s/ 
laranja, 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

1308  1895/1902 – Elefantes. MF21d, 150 reis, laranja s/ rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾. Folha 
completa com 28 selos, novos, sem goma, sem reparações, com papel vegetal de origem cola-
do em alguns selos e 1.º selo com denteado esquerdo parcialmente cortado à tesoura, com boa 
cor, com variedade “5” bandeira curta no 8.º, 11.º. Valor de catálogo € 176.00.

35.00

1309  1895/1902 – Elefantes. MF25b, 1.000 reis, violeta, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Folha 
completa com 28 selos novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 84.00.

20.00

1310 F  1895/99 – Elefantes, com sobrecarga “PROVISÓRIO” e sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF27, 25 reis s/ 75 reis, carmim (sobrecarga a preto), papel pontinhado vertical, denteado 
12 ¾. Quadra, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, boa cor e um 
dos selos COM “5” SEM HASTE no 4.º selo e “COM HASTE PARTIDA” no 3.º selo. Varie-
dades não catalogados.

25.00

1311 F / 1904 – Elefantes. Novos valores. MF 45/48. Série completa em quadras, nova, com goma 
original e charneira nos selos superiores e sem charneira nos selos inferiores, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 108.00.

25.00

1312 F  1907 – Elefantes. Novas cores. MF49/61. Série completa, nova, em papel porcelana, den-
teado 11 ¾, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
incluindo mais dois selos de 75 reis, um com “5” bandeira curta e outro com “7” diferente. 
Valor de catálogo € 170.00.

40.00

13111310
13131312

1307

1306

1305130413031302
1301

1300

129912981297129612951294



132

1313 F / 1911 – Elefante, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote com 3 selos novos: 
MF84d, 75 réis, lilás, com VALOR OMISSO, com goma original e charneira + MF85, 100 réis, 
azul s/ azul, NÃO DENTEADO, sem goma (erro não catalogado) + MF91, 700 réis, violeta s/ 
amarelo, com goma original e charneira, com DENTEADO VERTICAL MUITO DESLOCADO 
(não catalogado).

25.00

1314 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 ho-
rizontal 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.

200.00

1315 F  1916 – Elefantes, com “REPUBLICA” e sobretaxa tipografadas pela Casa da Moeda. MF95, 
1 ½ c s/ 15 reis, verde-escuro, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com dois selos novos, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um deles com “5” bandeira curta e 
outro com “5” diferente (não catalogado neste selo).

20.00

1316 F  1916 – Elefantes, com “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas na Casa da Moeda. MF95c, 
1 ½ c, verde, papel pontinhado. Quadra, canto superior esquerdo de folha, nova, com goma 
original e charneira, sem reparações, com o denteado horizontal clandestino e não denteado 
na vertical. B e R.

30.00

1317 F  1916 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas na Casa da 
Moeda. MF98. 5c s/ 50 reis, castanho, papel porcelana. Folha completa com 28 selos novos, 
sem goma, sem reparações, com vestígios de óxido e dobra horizontal entre a 3.ª e 4.ª filas, 
com variedade “5” bandeira curta no 1.º, 7.º e 12.º selos, NÃO DENTEADA.

40.00

1318 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

1319 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.

180.00

1320 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.

40.00

1321 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga Cruz 
Vermelha, local a vermelho. MF110d, 50 réis, castanho, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, assinado do verso, com goma original e charneira, sem reparações, com 
leve óxido no verso, com boa cor e com “5” com “bandeira curta”. Valor de catálogo € 170.00.

35.00

1322 F / 1918 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa tipografada 
localmente. MF 116, 5c s/ 400 reis, azul s/ amarelo, papel porcelana colorido, denteado 11 ¾. Fo-
lha completa com 28 selos, novos, com goma original sem charneira (com exceção de dois selos 
com charneira), sem reparações, com aflorações de óxido no verso. Calor de catálogo € 168.00.

30.00

1323 PRV 1918/24 – Motivos locais + Motivos locais. Novos valores. MF117/132 + 142/150. As duas 
séries completas de provas de arquivo da casa impressora, nas cores finais, denteadas, 
com furos de segurança da casa impressora, sem goma. B e R.

50.00

1324 F PRV 1918/25 – Motivos locais + Motivos locais. Novos valores. Lote com 14 provas de cor, em 
cores não aprovadas para as respetivas taxas, denteadas, com furos de segurança e sobre-
carga a preto, azul ou vermelho “WATERLOW * SONS, LTD / SPECIMEN, das taxas de ¼ c, 
1c, 2x1 ½ c, 2c, 2 ½ c, 4c, 5c, 6c, 8c, 10c, 15c, 50c e 1E. MB e R.

50.00

1325 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

1326 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

1327 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF123, 5 c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas não 
denteadas, na cor laranja e preto (não aprovadas para esta taxa), em papel liso médio com 
furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a preto. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

50.00

1328 F PRV 1918/24 – Motivos locais. MF125, 8 c. Folha miniatura de apresentação, com 9 provas não 
denteadas, na cor verde-escuro e preto (não aprovadas para esta taxa), em papel liso mé-
dio com furos de segurança e sobrecarga “Waterlow & Sons Ltd / Specimen”, a vermelho. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

50.00

1329 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
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1330 F PRV 1925 – Motivos locais. Novas cores. MF151A,1c. Lote composto por duas quadras de provas 
de cor em verde-amarelo, cor aprovada para a taxa, não denteadas, em papel pontinhado 
em losangos, uma apenas da moldura, com furos de segurança médios da casa impressora 
e outra da moldura e centro (a preto), com furo de segurança tipo grande. B e R.

25.00

1331 F PRV 1925 – Motivos locais. Novas cores. MF161, 2E. Lote composto por quadras de provas da 
moldura em violeta + quadra de provas com moldura e centro, em violeta e preto, não den-
teadas, com furos de segurança da casa impressora, em papel pontinhado. B e R.

30.00
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1332 F PRV 1925 – Motivos locais. Novas cores. MF161, 2E. Bloco com 24 de provas de cor da moldura 
em violeta, em papel pontinhado, não denteadas, com furos de segurança da casa impres-
sora, com inscrições marginais manuscritas a preto “Colour / Correct / assinatura / 29.10.36” 
e “coin datée” avioleta “Waterlow & Sons Limites, London Wall, London. E.C.”. B e R.

80.00

1333 F PRV 1937 – Motivos locais. MF 172/190. Série completa das molduras, nas cores aprovadas 
para cada um dos valores, não denteadas, com boas margens, com goma original e furos 
de segurança. MB e MR.

50.00

1334 F PRV 1937 – Motivos locais. MF173, 5c, azul. Bloco com 21 provas de cor da moldura (7x3), na 
cor aprovada para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, com goma original, com 
furos de segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL / 254772 
/ 1.250.000 / = 12.500 pulls / Casement wording correct. Lay lower as marked / 9/2/37” / Plate 
& color OK / 9/2/37”. Único exemplar possível nas condições descritas. MB e MR.

90.00

1335 F PRV 1937 – Motivos locais. MF173, 5c, azul e verde. Bloco com 25 provas de cor da moldura 
e centro (5x5), nas cores aprovadas para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, 
com goma original, com furos de segurança da casa impressora, com inscrições marginais 
manuscritas “XL / 262813 / Vignette plate & lay Correct / 29/5/37”. Único exemplar possível 
nas condições descritas. MB e MR.

120.00

1336 F PRV 1937 – Motivos locais. MF174, 10c, vermelho. Bloco com 25 provas de cor da moldura (5x5), 
na cor aprovada para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, com goma original, 
com furos de segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL / 
262813 / 500.000 / = 5.000 pulls / Wording & lay correct / 10/6/37”. Único exemplar possível 
nas condições descritas. MB e MR.

100.00

1337  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.

35.00

1338 F PRV 1937 – Motivos locais. MF182, 70c, bistre 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, canto superior direito de folha, com anotações manuscritas 
a vermelho para possíveis correções na chapa. MB e MR.

50.00

1339 F PRV 1937 – Motivos locais. MF182, 70c, bistre. Bloco com 14 provas de cor da moldura (7x2), na cor 
aprovada para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, com goma original, com furos de 
segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL / 160700 / 100.000 / = 
1.000 pulls / Border Plate & lay correct / 13/1/43”. Único exemplar possível nas condições descritas.

75.00

1340 F PRV 1937 – Motivos locais. MF183, 80c, carmim. Bloco com 15 provas de cor da moldura (5x3), 
na cor aprovada para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, com goma original, 
com furos de segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL / 
160700 / 102.000 / = 1.020 pulls / Border Plate & Lay Correct / 3/2/43”. Único exemplar pos-
sível nas condições descritas. MB e MR.

90.00

1341 F PRV 1937 – Motivos locais. MF183, 80c, carmim. Bloco com 25 provas de cor da moldura (5x5), 
na cor aprovada para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, com goma original, 
com furos de segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “XL / 
220550 / 250.000 / = 2.500 pulls / Casement plate wording & lay correct / Improve printing / 
17/12/40”. Único exemplar possível nas condições descritas. MB e MR.

100.00

1342 F PRV 1937 – Motivos locais. MF187, 2E, lilás-malva e castanho. Bloco com 8 provas de cor da 
moldura e centro (4x2), na cor aprovada para esta taxa, bordo direito de folha com inscrições 
marginais “n.ºs de obra 39492 / 39503”, não denteadas, em papel pontinhado, com goma 
original, com alguns defeitos, com furos de segurança da casa impressora. B e R.

35.00

1343 F PRV 1937 – Motivos locais. MF188, 5E. Bloco com 6 provas de cor da moldura (3x2), em bistre, 
cor aprovada para a taxa, papel pontinhado horizontal, não denteadas, bordo inferior es-
querdo de folha, com goma original, sem charneira, furos de segurança da empresa impres-
sora, com inscrição marginal manuscrita “Form n.º 360675”. MB e MR.

40.00

1344 F PRV 1937 – Motivos locais. MF190, 20E, verde. Bloco com 25 provas de cor da moldura (5x5), na 
cor aprovada para esta taxa, não denteadas, em papel pontinhado, com goma original, com 
furos de segurança da casa impressora, com inscrições marginais manuscritas “Plate Colour 
OK / 2-3-37”. Único exemplar possível nas condições descritas. MB e MR.

100.00

1345 / 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 char-
neira. Exemplares novos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a variedade “e” 
invertido. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1346 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.

160.00

1347 F PRV 1940 – 3.º Centenário da Restauração de Portugal. MF 199/204. Série completa em pares, 
de provas de cor, nas cores finais, não denteadas, com furos de segurança, da casa impres-
sora (Waterlow & Sons. Ltd), em papel liso, utilizado na emissão, com goma. B e R.

45.00

1348 F PRV 1935 – Inauguração do Correio Aéreo. Tipo triangular. MF CA 1/10. Série completa em pa-
res, de provas de cor, nas cores aprovadas, denteadas, impressas a talhe-doce, com goma 
original, com furos de segurança e aderências de papel no verso, resultantes da sua separa-
ção das folhas de arquivo da casa impressora, onde se encontravam coladas.

40.00
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1349 F PRV 1935 – Inauguração do Correio Aéreo. Emissão triangular. MF CA2, 10c. Bloco com 4 provas 
de cor em verde e violeta, não aprovadas para esta taxa, em papel pontinhado em losangos, 
denteadas, com sobrecarga a preto “WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN” e furo de 
segurança pequeno. B e R.

30.00

1350 F PRV 1935 – Inauguração do Correio Aéreo. Tipo triangular. MF CA7, 45c. Bloco com 30 provas de 
cor, canto superior esquerdo de folha, em azul e preto (cores aprovadas para este valor), den-
teadas, sem goma, com furos de segurança e com anotações manuscritas na margem superior 
“File Copy / 194881”, oriundo do arquivo da casa impressora “Waterlow & Sons, Ltd”.

75.00

1351 F PRV 1937 – Correio Aéreo. Inauguração do Correio Aéreo. Emissão triangular. MF CA10, 80c. 
Bloco com 8 provas de cor da moldura (4x2) em carmim (cor aprovada para a moldura), can-
to inferior direito de folha, não denteadas, gomadas, em papel pontinhado em losangos, com 
inscrições marginais manuscritas “Colour / Correct / 1-8-35” e furos de segurança médios. 
Único exemplar possível nas condições descritas. MB e MR.

40.00

1352 F PRV 1935 – Inauguração do Correio Aéreo. Tipo retangular. MF CA 11/25. Série completa de provas 
de cor, nas cores aprovadas, denteadas, impressas a talhe-doce, com goma original, e com 
furos de segurança, oriundas do arquivo da casa impressora “Waterlow & Sons, Ltd, de Londres.

25.00
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1353 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.

50.00

1354 F  1932 – Imposto Postal. Motivos locais, MF IP1, 2c s/ 3c, laranja e preto, papel pontinhado em 
losango, denteado 12 ¾. Bloco com 6 selos (2z3), novos, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, boa cor, com os 5 primeiros selos com variedade “ê” em vez 
de “e” e o sexto selo com “ê” e “ú” em vez de “e” e “u”. Valor de catálogo € 90.00.

22.00

1355 F  1932 – Imposto Postal. Motivos locais, com sobretaxa e sobrecarga “Assistência Pública”. 
MF IP1d + IP1f, 2c s/ 3c, laranja e preto, papel pontinhado em losango, denteado 12 ¾. Lote 
com duas quadras, novas, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, uma com os 4 selos com “ê” e “ú” em vez de “e” e “u” e outra com os 4 selos 
com “ê” em vez de “e”. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

     Companhia do Niassa

1356 F  1897 – Cabo Delgado. Emissão projetada e não autorizada. Quadra, bordo superior de 
folha, com sobrecarga “PROVISÓRIO” e sobretaxa de 5 reis s/ 10 reis, laranja, nova, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, NÃO DENTEA-
DOS, tidos como emitidos abusivamente. B e R.

25.00

1357 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

1358 F  1898 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, de Moçambique, com sobrecarga “NYASSA”. MF11, 
150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Bloco vertical com 6 selos (2x3), 
canto inferior direito de folha, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 162.00.

35.00

1359 F  1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon, de Moçambique, com sobrecarga “NYASSA. MF 14/26. 
Série completa, nova, com goma original e charneira, sem reparações, com ligeiros pontos 
de óxido nos selos de 25 e 80 reis, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

1360 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.

40.00

1361 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.

350.00

1362 F R 1901 – D. Carlos I. Girafa e Camelos. MF 27a/39a. Série completa de reimpressões, nova, 
com goma original e muito leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
o CENTRO INVERTIDO. MB e R. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de 
catálogo € 1.430.00.

300.00

1363 F PRV 1901 – D. Carlos I. Camelo. MF39, 300 reis. Prova de cor em castanho-avermelhado e preto, 
cores não aprovadas para esta taxa, não denteada, colada sobre cartolina com número de 
obra tipografada “S.T. 5682”, com sobrecarga a preto “WATERLOW & SONS LTS / SPECI-
MEN”. MB e MR.

30.00

1364 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.

65.00

1365  1901 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF49, 25 reis, laranja, 
papel liso a levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Lote com dois exemplares 
novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a 
SOBRECARGA FALSA de dois tipos diferentes.

30.00

1366 F  1901 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF49, 25 reis, laranja. 
papel levemente pontinhado, denteado 15 de linha, com goma original e charneira, sem 
reparações, com pontos de óxido, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 300.00.

50.00

1367 F  1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF48/49. Série com-
pleta COM SOBRECARGAS FALSAS, nova, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor.

20.00

1368 F () 1911 – D. Manuel II. NÃO EMITIDOS. MF 52/63. Série completa, nova com goma não ori-
ginal, sem defeitos nem reparações, com boa cor, SEM A SOBRECARGA “REPUBLICA”. 
Estes selos nunca chegaram a circular sem a sobrecarga, pelo que se consideram como não 
emitidos. Valor de catálogo € 250.00.

40.00

1369 F PI 1911 – D. Manuel II. Motivos diversos, com sobretaxa “REPUBLICA”. Postal ilustrado com 
selos de 2 ½ réis, 75 réis, 100 réis e 200 réis, MF52, 58/60, endereçado para Dar-es-salam, 
obliterados com carimbo “PAQUEBOT / DAR-ES-SALAM” datado de 05.12.31 em uso na-
quele porto desde 1924 a 1947 (Hosking 1297). Exemplar com contornos filatélicos.

25.00
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1370 F 8 1911 — D. Manuel II. Motivos diversos, com sobrecarga “REPUBLICA”. Lote com 6 selos 
das taxas de 10, 20, 50, 100, 400 e 500 reis, MF54, 55, 57, 59, 62 e 63, em papel liso le-
vemente pontinhado, denteados de 13 ½ a 15, usados, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, obliterados com carimbo militar da NYASSALAND / FF2”, usados em Metangula / 
Lago Niassa pelas forças inglesas, onde se instalaram a partir de 22 de Julho de 1918, com 
a variedade “D” em “espelho” nos selos de 50 e 100 reis. MB e MR.

100.00

1371 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. Exem-
plar NOVO, sem goma, sem reparações, com ligeiro óxido, com boa cor e COM DUPLA 
SOBRETAXA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 420.00.

80.00

1372 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.

70.00

1373 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 horizontal, novo, com 
goma original sem charneira, sem reparações, com aflorações de óxido e COM DUPLA SOBRETAXA.

20.00

1374 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 VER-
TICAL, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com leves pontos de óxido 
e COM DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 160.00.

35.00
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1375 F  1918 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa litografadas 
localmente. MF70b, 3 ½ c s/ 25 reis, laranja, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ 
a 15. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, boa 
cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1376 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

1377 F  1918 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa litografadas 
localmente. MF79a, 40 c s/ 65 reis s/ 80 reis, lilás-claro, papel levemente pontinhado, den-
teado 13 ½ a 15. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1378 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. Lote 
com dois selos, novos, com goma original e charneira: MF79a, 40c s/ 65 réis s/ 80 réis + 
MF81a, 1$00 s/ 130 réis s/ 300 réis. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 255.00.

65.00

1379 F  1921 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa. MF82a, ¼ c s/ 2 ½ reis, 
violeta, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15, de linha. Par vertical, novo, com 
goma original sem charneira, sem reparações e com um ponto de óxido no selo inferior, com 
DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

1380 F  1921 – D. Manuel II, com “REPUBLICA” tipografada e sobretaxa, litografada em Lisboa. 
MF82A, ½ c s/ 2 ½ réis, violeta e preto, papel levemente pontinhado em losangos horizon-
tais, denteado 14 de linha. Exemplar novo, margem esquerda de folha, com goma original 
sem charneira, sem reparações, com pequenos pontos de óxido, com boa cor. Sobretaxa 
erradamente litografada sobre selo de 2 ½ réis em vez do de 5 réis). MB e MR. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 900.00.

150.00

1381 F  1921 – D. Manuel II, com “REPUBLICA” tipografada e sobretaxa, litografada em Lisboa. 
MF82A, ½ c s/ 2 ½ réis, violeta e preto, papel levemente pontinhado em losangos horizon-
tais, denteado 14 de linha. Exemplar novo, margem esquerda de folha, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Sobretaxa erradamente litogra-
fada sobre selo de 2 ½ réis em vez do de 5 réis). MB e MR. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 900.00.

200.00

1382 F / 1921 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Lisboa. Lote composto por 7 selos com 
erros de impressão: MF83a, 2 ½ s/ 5 réis (DUPLA) + MF83b, 2 ½ s/ 5 réis (INVERTIDA) 
+ MF84a,1c s/ 10 réis (INVERTIDA) + MF85a, 1 ½ s/ 300 réis (INVERTIDA), sem goma + 
MF88a, 3c s/ 400 réis (INVERTIDA) + MF90, 7 ½ c s/ 75 réis (INVERTIDA), com goma origi-
nal sem charneira e não catalogado o erro + MF91, 10c s/100 réis (INVERTIDA), sem goma 
e não catalogado o erro.

35.00

1383 F  1921 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Lisboa a vermelho. MF85,1 ½ c s/ 300 
reis, preto s/ azul, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de linha. Par horizontal, 
novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM 
IMPRESSÃO TAXA POR DECALQUE NO VERSO. Não catalogado.

15.00

1384  1921 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa da Casa da Moeda, Lis-
boa. MF88a, 3c s/ 400 reis, castanho, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 15 de 
linha. Quadra, canto de folha, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com 
mancha no 3.º selo, boa cor e COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1385 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.

40.00

1386 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.

40.00

1387 F PI 1921/23 – Motivos diversos. Postal ilustrado a preto e branco “n.º 7 – Preparing new planta-
tion” de localização desconhecida, circulado de Lago (20.11.26) para Bruxelas com selos de 
4c, preto e laranja, MF112 e 30c, preto e castanho-claro, MF120, para pagar o porte simples 
(32c) de um impresso para a Bélgica com peso até 50g + 2c de excesso de porte (Tabela de 
portes do Decreto 11.096 em vigor a partir de 01.10.25.

50.00

1388 F PRV 1921/23 – Motivos diversos. Lote com duas provas de cor, denteadas, uma de 5c em azul e 
preto, cores aprovadas para a taxa e outra de 15c em carmim e azul, cores não aprovadas 
para esta taxa. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor, furos de segurança, 
tipo pequeno e com sobrecarga a preto “WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN. MB e R.

25.00

1389 F  1897 – Cabo Delgado. Emissão projetada e não autorizada. Lote composto por 3 pares horizon-
tais, dos valores de 20 réis, violeta, 50 réis, verde-amarelo e 10 réis, laranja (margem esquerda 
de folha) com sobrecarga “Provisorio / 5 REIS.”, não denteados, com goma original sem charnei-
ra, com boa cor. A sobretaxa no par de 10 réis, foi feita à posteriori com intuitos especulativos. 

30.00

1390 F  1897 – Cabo Delgado. Emissão projetada e não autorizada. Lote composto por 3 quadras, 
dos valores de 20 réis, violeta, 50 réis, verde-amarelo, margem superior de folha e 10 réis, 
laranja (margem superior de folha) com sobrecarga “Provisorio / 5 REIS.”, não denteados, 
com goma original sem charneira, com boa cor. A sobretaxa no par de 10 réis, foi feita à 
posteriori com intuitos especulativos. 

60.00
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1391 F  1904 – Armas Reais. Estampilhas fiscais do Imposto do Selo de Moçambique, com sobre-
carga “NYASSA” a preto. PB 1/15. Série completa, nova, não denteada, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 

50.00

     Quelimane

1392 F  1914 – Ceres. MF31, 5c, azul, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal, novo, com 
goma original e charneira, sem reparações e com um canto curto e leve vinco no 1.º selo, 
com IMPRESSÃO DESLOCADA DA TAXA E LEGENDA “QUELIMANE”.

15.00

     Tete

1393 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com so-
brecarga e sobretaxa, sobre selos de África e Macau. Lote com 8 selos novos, sem 
goma, sem defeitos nem reparações: 5 da emissão de África (¼c s/ 2 ½ réis, 2 ½c s/ 
25 réis, 5c s/ 50 réis, 7 ½c s/ 75 réis e 15c s/ 150 réis), MF1, 4/6 e 8 e 3 da emissão de 
Macau ( ½c s/ 1 avo, 7 ½c s/ 12 avos e 15c s/ 24 avos), MF10, 14 e 16. Exemplares 
com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas 
entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Univer-
sal e retirados do livro oficial. MR.

80.00

1394 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. 

60.00
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     Zambézia

1395 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/13. Série completa em papel liso e porcelana, 
denteado 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

1396 F /()/ 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 14/28. Série completa, nova, mista, com goma 
original e charneira, sem goma original ou sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 147.00.

30.00

1397 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.

60.00

1398 F  1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobretaxa. MF 54c, 50 s/ 65 reis, azul-escuro, papel 
levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e com SOBRETAXA TIPO II. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1399 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF56, 5 reis, 
laranja, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Quadra, nova, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

30.00

1400 F  1917 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
Lote com 4 selos das taxas de 10, 20, 200 e 700 reis, MF91, 94, 99 e 102. Exemplares 
novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPE-
CIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechua-
nalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.
 

30.00

     S. Tomé e Príncipe

1401 F R Reimpressões de 1885 * 1870/77 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 
1885, nova, sem goma como emitidas, sem defeitos, com reimpressões de 40 réis e 200 réis 
com a margem inferior sem denteado (separadas à tesoura, normal nas reimpressões), com 
boa cor. Valor de catálogo € 270.00.

55.00

1402 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.

100.00

1403 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.

100.00

1404 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.

75.00

1405 F PRV 1870/77 – Coroa. MF1, 5 reis. Tira horizontal, canto inferior esquerdo de folha, com 3 provas 
de cor em verde-escuro, não denteadas, em papel porcelana, sem goma. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

75.00

1406 F PRV 1870/77 – Coroa. MF1, 5 reis. Tira horizontal com 4 provas de cor em carmim, bordo supe-
rior de folha, não denteadas, em papel porcelana, sem goma. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. MB e MR.

80.00

1407 F  1870 – Coroa. MF1, 5 reis, azul-claro, papel cartolina, denteado 13 ¼. Exemplar, com goma 
original, bordo de folha, sem reparações e com o denteado cortado à tesoura no bordo 
direito, tido como FALSO, de origem desconhecida, tipo V do livro “Forgeries of Portugal 
and Colonies” de D.J. Davies, edição de 2002. É nosso entendimento que não será um selo 
falso, mas antes um ensaio da emissão com a coroa do tipo de Angola.

40.00

1408 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.

25.00

1409 F 8 1870 – Coroa. MF1/4 e 6/7. Série completa de selos FALSOS SPIROS, obliterados com 
marca mudas, também falsas, sem reparações e com defeitos próprios da emissão.

25.00

1410 F /() 1870/77 – Coroa. MF 1c/9a. Série completa em denteado 13 ½, nova, com goma original e char-
neira (com exceção selos de 5 e 50 reis com goma não original), sem defeitos nem reparações 
(com exceção selo de 5 reis com adelgaçamento), com boa cor. Valor de catálogo € 171.00.

35.00

1411 F R/ R Reimpressões de 1885 e 1905 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Lote composto 
por série /completa de reimpressões de 1885, nova, sem goma como emitidos + série com-
pleta de reimpressões de 1905, nova, com goma original e charneira. Ambas sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Muito boa qualidade. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1412  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF11, 20 reis, rosa vivo, papel liso médio, denteado 12 ¾. Bloco 
com 8 selos, parte superior de folha, com as margens, novo, com goma original sem charneira, 
sem reparações e com aflorações de óxido no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 104.00.

25.00



141

1413 F R« Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Série completa de reim-
pressões de 1885, nova, papel branco espesso, denteado 13 ½, sem reparações, com li-
geiro óxido junto das charneiras no verso e canto curto na reimpressão de 50 reis, com 
sobrecarga horizontal a preto “SPECIMEN”. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

1414 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.

100.00

1415  1887 – D. Luís I, fita direita. MF15, 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 13 ½. Folha com-
pleta com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com defeito 
na margem lateral direita, não afetando os selos, com boa cor. Valor de catálogo € 728.00.

50.00

1416 F 8 1887 – D. Luís I, fita direita. MF15, 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar 
usado, assinado no verso, sem reparações, com pequenos defeitos no papel porcelana e 
pontos de adelgaçamento, com boa cor e COM REPINTE. Não catalogado. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

1417 F  1887 – D. Luís I, fita direita. Lote com 4 reimpressões de 5, 10, 200 e 300 reis, MF15/16 e 22/23, 
papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplares com goma original e charneira, sem reparações, 
com muito ligeiro ponto adelgaçado no selo de 200 reis, com boa cor e sobrecarregados com 
“traço fino” de 19mm. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

50.00

1418 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.

120.00

1419 F  1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF26, 50 reis s/ 40 reis, castanho, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações e com 
um canto e dois dentes curtos, com falhas no papel de porcelana, com boa cor e DUPLA 
SOBRETAXA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

120.00
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1420 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.

40.00

1421 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF27e, 2 ½ reis s/ 5 reis, preto, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, sobretaxa tipo II, a verde. Exemplar usado, assinado a lápis no verso, sem 
reparações, com ligeiro defeito no papel porcelana comum nestes selos, com um ligeiro RE-
PINTE, não catalogado, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

90.00

1422 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

1423 F () 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF28, 2 ½ reis s/ 10 reis, verde, papel porcela-
na, denteado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, com goma não original, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

40.00

1424 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF28, 2 ½ reis s/ 10 reis, verde, papel porcela-
na, denteado 13 ½, sobretaxa tipo I, a preto. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com DUPLA SOBRETAXA. Não catalogado.

35.00

1425 F  1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF28b, 2 ½ reis s/ 10 reis, verde, papel porce-
lana, denteado 13 ½, sobretaxa tipo II, a preto. Exemplar novo, com goma e charneira, sem 
reparações com defeitos no papel porcelana, comuns nestes selos, com boa cor e relevo. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1426 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF28b, 2 ½ réis s/ 10 réis, verde, papel porce-
lana, denteado 13 ½, com sobretaxa a preto, tipo (2). Exemplar usado, assinado no verso, 
sem reparações, com pequenos pontos de óxido, com boa cor e relevo, tido como clandesti-
no. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1427 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF28c, 2 ½ reis s/ 10 reis, verde, papel porce-
lana, denteado 13 ½, sobretaxa tipo II, a verde. Exemplar usado, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 175.00.

40.00

1428 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. Cer-
tificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogado. Valor de catálogo € 220.00

65.00

1429 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF29, 2 ½ reis s/ 20 reis, rosa, papel porcela-
na, denteado 13 ½, sobretaxa tipo I, a preto. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1430 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

1431 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. Selo de 2 ½ réis s/ 25 réis, violeta, papel por-
celana, denteado 13 ½, com sobretaxa a verde, tipo (2). Exemplar usado, sem reparações, 
com pequenos defeitos no papel porcelana, com pequenos pontos de óxido, com boa cor e 
relevo, tido como clandestino. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

40.00

1432 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

1433 F PRV 1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF43, 2 ½ reis. Lote com duas provas de cor, em verde 
sobre papel levemente pontinhado, uma em denteado 11 ¾ e outra não denteada, canto 
inferior direito de folha. Cor não aprovada para a taxa de 2 ½ reis. B.

20.00

1434 F 8 1899 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografada localmente. 
MF58a, 2 ½ reis, castanho, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e COM SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

1435 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

1436 F  1902 – Coroa e D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 59/69. Séries incompletas, faltando 
os selos de 115 s/ 50 reis e 400 s/ 50 reis, novas, com goma original e charneira, sem defei-
tos nem reparações com boa cor e com a sobrecarga a preto “SPECIMEN” no canto superior 
esquerdo. MF60, 63 e 68 são reimpressões e os restantes valores são selos originais distri-
buídos com as reimpressões de 1905. B e R.

140.00

1437 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.

110.00

1438 F 8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF69, 400 s/ 50 reis, azul, papel porcelana, 
denteado 13 ½, tipo II. Exemplar usado, com anotação a lápis no verso, sem reparações, 
com um leve adelgaçamento na efígie, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 740.00.

150.00
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1439 F () 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF69a, 400 s/ 50 reis, azul, papel porcelana, dentea-
do 12 ¾, tipo I. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo e com REPINTE. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

80.00

1440 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 sobrecar-
ga “SPECIMEN” horizontal e a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 
1905. Lote com excelente qualidade.

200.00

1441 F () 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF 87/94. Série incompleta (falta 
selo de 65 reis), nova, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
com sobrecarga a preto “SPECIMEN”, no canto superior esquerdo. Selos originais distribuí-
dos com as reimpressões de 1905. 

90.00

1442 F / 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF96, 
2 ½ reis, cinzento, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote com 3 selos novos, 
dois com goma original e charneira e outro sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, um com SOBRECARGA INVERTIDA, outro com SOBRECARGA DESLOCADA e 
outro com DUPLA SOBRECARGA. Não catalogados.

20.00

1443 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”. MF97, 5 reis, laranja, 
papel levemente pontinhado. Par horizontal, bordo lateral direito de folha, novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações com os selos NÃO DENTEADOS. Não catalogado.

15.00

1444 F () 1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 102/106 
e 108/110, 50, 75, 100, 115, 130, 400, 500 e 700 reis. Exemplares novos, com goma não original, 
sem reparações e um dente curto no selo de 100 reis, com boa cor e sobrecarga horizontal a 
violeta “SPECIMEN”. Inutilização dos selos para oferta a entidades oficiais e particulares. 

60.00

1445 F  1911 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF108, 
400 reis, azul s/ amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha incompleta 
com 24 selos, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 144.00.

30.00

1446 F / 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 111/114. Lote 
com 4 selos: 2 ½ reis, violeta, com goma original e charneira, 5 reis, preto, sem goma10 reis, 
verde, sem goma e 20 reis, carmim, com goma original e charneira. Exemplares novos, sem 
defeitos nem reparações com DUPLA SOBRECARGA. Não catalogados.

25.00

1447 F  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote com 3 selos 
novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e erros 
diferentes: MF111, 2 ½ reis, violeta com a SOBRECARGA MUITO DESLOCADA + MF113, 
10 reis, verde, com DUPLA SOBRECARGA e MF120, 300 reis, preto s/ azul com DUPLO 
DENTEADO HORIZONTAL. B e R.

25.00
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1448 F / 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF120, 300 reis, 
preto s/ azul, papel porcelana colorido, denteado 11 ¾ x 12. Folha completa com 28 selos e 
com todas as margens, nova, com goma original sem charneira (com exceção de um selo 
com charneira), sem reparações, com 4 ou 5 pequenos pontos de óxido no verso, boa cor e 
com DUPLO DENTEADO em toda a 3.ª coluna de selos. Não catalogado.

75.00

1449 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”, 
ambos com sobrecarga “REPUBLICA” zincogravada localmente. Lote composto por 4 quadras de 2 
½ reis, cinzento, 5 reis, laranja, 20 reis, violeta-claro e 15 reis, castanho, MF121/123 e 137. Exem-
plares novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

15.00

1450 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901, com sobrecarga “REPUBLICA” ti-
pografada localmente. MF121, 2 ½ reis, cinzento, papel levemente pontinhado, denteado 
11 ¾. Par horizontal, novo, sem goma como emitidos em grande parte, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogada

25.00

1451 F 8/FRG 1913 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1898/1901, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografa-
da localmente. MF121, 2 ½ réis, cinzento, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Lote 
composto por exemplar usado + exemplar usado sobre pequeno fragmento, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, o primeiro com a sobrecarga INVERTIDA e o segundo com 
DUPLA SOBRECARGA. Erros não catalogados.

20.00

1452 F /8 1913 – D. Carlos I Mouchon: Selos de 1898/1901 e 1903, com sobrecarga “REPUBLICA” ti-
pografada localmente. Lote com 3 selos: um de 20 réis, violeta-cinzento, MF123, usado, com 
a SOBRECARGA HORIZONTAL + selo de 500 réis, preto s/ azul, MF126, novo sem goma, 
com a SOBRECARGA DESLOCADA + e outro de 130 réis, castanho s/ amarelo, MF173, 
usado, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Erros não catalogados.

40.00

1453 F  1913 – Coroa. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente. MF128A, 400 s/ 10 réis, amarelo, papel liso, denteado 11 ¾, tipo II. Exemplar 
novo, assinado a azul no verso, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

1454 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 SOBRECARGA INVERTIDA. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogado.

30.00

1455 F () 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF121, 
2 ½ reis, cinzento + MF140, 25 reis, carmim. Exemplares novos, com goma não original, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com SOBRECARGA INVERTIDAS. Não catalogadas.

30.00

1456 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901 com sobrecarga “REPUBLICA” zinco-
gravada localmente. MF146/152. Série incompleta (faltam os valores de 5 e 20 reis), nova, sem 
goma, sem reparações e com dois cantos curtos no selo de 2 ½ reis, boa cor e com a sobrecarga 
“SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechua-
nalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

60.00

1457 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.

40.00

1458 F () 1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” zincogravada localmen-
te. MF147, 5 reis, laranja, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, 
com goma não original, sem defeitos nem reparações, com a SOBRECARGA INVERTIDA E 
DESLOCADA. Não catalogado.

20.00

1459 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903 com sobrecarga “REPUBLICA” zincogra-
vada localmente. MF148, 20 reis, violeta-cinzento, papel liso a levemente pontinhado, den-
teado 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.

50.00

1460 F  1913 – Coroa. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA”, zincogravada lo-
calmente. MF153, 115 réis s/ 50 réis, verde, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, assi-
nado no verso, sem goma como emitidos, sem reparações, com dois ligeiros pontos de óxido, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 460.00.

110.00

1461 F  1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPÚBLICA”, 
zincogravada localmente. MF155, 115 s/ 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 13 ½, 
tipo I. Exemplar assinado no verso, sem goma como muitos dos emitidos, sem reparações, 
com um dente curto, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 410.00.

90.00

1462 F  1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” 
zincogravada localmente. MF155, 115 s/ 300 reis, laranja, papel porcelana, denteado 13 ½, 
tipo I. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emitidos em grande parte, sem 
reparações, com parte da efígie aberta, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 410.00.

90.00

1463 F  1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” zin-
cogravada localmente. MF155, 115 s/ 200 réis, laranja, papel porcelana, denteado 13 ½, tipo 
I. Exemplar novo, sem goma como muitos dos emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 410.00.

100.00
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1464 F  1913 – Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” zin-
cogravada localmente. MF156, 130 s/ 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 13 ½. Exem-
plar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações significativas, com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 410.00.

100.00

1465 F  1913 – D. Luís I. Fita direita. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” 
zincogravada localmente. MF157a, 400 s/ 50 réis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
tipo I. Exemplar novo, sem goma como muitos dos emitidos, sem reparações, com aflora-
mentos de óxido, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1466 F  1913 – Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” 
zincogravada localmente. MF157a, 400 s/ 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
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 € 200.00.

50.00

1467 F  1913 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” 
zincogravada localmente. MF157a, 400 reis s/ 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 12 
¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos em grande parte, sem reparações, com defei-
tos no denteado e corte lateral, com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus 
Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela 
União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

40.00

1468 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” 
zincogravada localmente. MF162a, 130 s/ 100 réis, castanho s/ amarelo, papel porcelana, den-
teado 11 ¾, tipo II. Exemplar novo, sem goma como emitidos em grande parte, sem reparações, 
com muito leves pontos de óxido no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 800.00.

200.00

1469 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO” da Casa da Moeda e 
sobrecarga “REPUBLICA” zincogravada localmente. MF166, 15 reis, castanho, papel leve-
mente pontinhado, denteado 11 ¾. Par vertical, novo, sem goma como emitidos em grande 
parte, sem reparações com leves afloramentos de óxido, com boa cor e COM A SOBRE-
CARGA INVERTIDA. Não catalogado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

35.00
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1470 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga “PROVISORIO” da Casa 
da Moeda e sobrecarga “REPUBLICA” zincogravada localmente. MF 166/67. Série comple-
ta, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPE-
CIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechua-
nalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

30.00

1471 F / 1913 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1903 com sobrecarga “REPUBLICA” zincogravada 
localmente a preto. Lote com 3 selos: MF168, 15 réis, verde, com a sobrecarga INVERTIDA 
E DESLOCADA + MF169, 25 réis, carmim, com a sobrecarga INVERTIDA E DESLOCADA + 
MF170, 75 réis, violeta-castanho, com a sobrecarga DESLOCADA. Exemplares novos, sem 
goma como emitidos geralmente, com goma original e charneira o de 25 réis, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Erros não catalogados.

40.00

1472 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903 e 1905 com sobrecarga “REPUBLICA” 
zincogravadas localmente. MF 168/173 (série incompleta, falta selo de 25 reis carmim) + 
MF174. Exemplares novos, sem goma como emitidos em grande parte, sem reparações e 
com canto curto no selo de 75 reis, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, 
tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos 
remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

70.00

1473 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903, com sobrecarga “REPUBLICA” zincogravada local-
mente. MF172, 130 reis, castanho s/ amarelo, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Quadra, 
nova, sem goma como emitidos em grande parte, sem defeitos nem reparações, boa cor e com a 
SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogada. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00

1474 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.

25.00

1475 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de África. MF177, 1c s/ 10 reis, violeta + MF180, 7 
½ c s/ 75 reis, castanho. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com AS SOBRECARGAS E SOBRETAXAS DESLOCADAS.

20.00

1476 F  1914 – Ceres. MF199a, ¼ c, sépia-esverdeado, papel porcelana. Tira horizontal com 3 se-
los, novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e NÃO DENTEADOS.

15.00

1477 F  1914 – Ceres. Lote composto por selo isolado de ¼ c, sépia, papel pontinhado, denteado 15x14, 
MF199b, novo, com goma original e charneira, bordo de folha, com a LEGENDA E TAXA MUITO 
DESLOCADAS + par horizontal de 1c, papel porcelana, denteado 15x14, MF201, novo, com 
goma original e charneira, com DENTEADO HORIZONTAL SUPERIOR OMISSO. B e R.

15.00

1478 F  1914 – Ceres. MF 199/214. Série completa em papel porcelana, denteado 15x14, nova, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a vio-
leta, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos 
selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

150.00

1479 F () 1915 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1905, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. MF226a, 50 s/ 65 reis, azul, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, 
com goma não original, sem reparações, com um ligeiro ponto de óxido, com “5” fendido tipo I.

10.00

1480 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISÓRIO” da casa da Moeda, nova 
sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas localmente. MF227, 2c s/ 15 reis, casta-
nho, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha incompleta com 24 selos, novos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com “O” aberto por “C” na 
posição 6, 9, 15 e 24 da folha e com “traço de fração” partido na posição 15 (não catalogado).

35.00

1481 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1903 e de 1911 com sobrecarga “REPUBLICA” 
e sobretaxa, tipografada localmente. MF 227/230. Série completa, nova, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 
(Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos 
pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

40.00

1482 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da casa da Moeda e 
sobretaxa, tipografada localmente. MF230, 2c s/ 2 ½ reis, cinzento, papel levemente ponti-
nhado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, novos, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com “O” aberto por “C” na posição 6, 15, 22 e 24 da 
folha e com “traço de fração” partido na posição 15 e 17 (não catalogados).

50.00

1483 F  1919 – Ceres, com sobretaxa sobre selos de 1914 + Ceres, com sobretaxa. MF 231/33 + 
234. Lote composto pelas duas séries, novas, sem goma, sem reparações com canto curto 
no selo MF232, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus 
Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela 
União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

40.00

1484 F  1919 – Ceres, com sobretaxa. MF 234c, $04 s/ 2 ½ c, violeta, papel porcelana, denteado 
15x14. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, com vestígios de óxido, 
com boa cor e SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 45.00.

15.00

1485 F  1920 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos de 1898/1901 e 1903, com sobrecarga “REPU-
BLICA”, tipografada localmente. MF 235/241. Série completa, sem goma como geralmente 
emitidos, sem defeitos nem reparações, incluindo mais dois exemplares de 115 reis, um 
com “BEPUBLICA” em vez de “REPUBLICA” e outro com “U” partido e “B” quase omisso em 
“REPUBLICA”. Variedades não catalogadas.

40.00
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1486 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF260, 10c s/ 115 reis s/ 25 reis, verde, papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾. Quadra, 
nova, sem goma como emitidos, sem reparações, com manchas normais nesta emissão, 
com a SOBRETAXA DESLOCADA E OBLÍQUA.

30.00

1487 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF261, 10c s/ 115 reis s/ 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exem-
plar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, embora com manchas 
no verso, normais nestes selos, com boa cor e COM SOBRETAXA PARCIAL E DESLOCA-
DA, faltando a legenda “CENTAVOS” na sobretaxa.

25.00

1488 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF262, 10c s/ 115 reis s/ 200 reis, azul s/ azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, embora com manchas no 
verso, normais nestes selos, com boa cor e COM A SOBRETAXA MUITO DESLOCADA, 
parte no bordo inferior e parte no bordo superior. Não catalogado. B e R.

25.00

1489 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com nova sobretaxa tipo-
grafada localmente. MF264, 10c s/ 130 reis s/ 100 reis, castanho s/ amarelo, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Par vertical, bordo de folha, novo, sem goma como emitidos, sem reparações e 
com manchas no verso, normais neste tipo de selos, com boa cor e SOBRETAXA DESLOCADA.

25.00

1490 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente. MF264c, 
10c s/ 130 s/ 100 reis, castanho s/ amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾, tipo II. Exemplar novo, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações e COM A DUPLA SOBRETAXA.

25.00
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1491 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.

40.00

1492 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF265a, 10c s/ 130 s/ 300 reis, azul s/ laranja, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitidos, sem reparações, com manchas, normais nestes selos e COM 
A SOBRETAXA INVERTIDA. Erro em nossa opinião mal cotado. Valor de catálogo € 60.00.

25.00

1493 F  1926 – Ceres. Novas cores e valores. MF 268/276. Série completa, nova, sem goma, sem 
reparações, com defeitos nos selos em quatro selos, e com a sobrecarga “SPECIMEN” a 
preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia 
nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

150.00

1494 F  1934 – Ceres. Novo tipo. Papel com filigrana Cruz de Cristo. MF 279/297. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1495 F  1934 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado, com filigrana Cruz de Cristo. MF 279/297. Série 
incompleta (faltam selos de 5c e 10c), nova, sem goma, sem defeitos assinaláveis nem 
reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” a violeta, tipo BEC-2 (Marcus 
Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela 
União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

150.00

1496 () 1938 – Império Colonial Português. Legenda “S. TOMÉ”. MF 298/315. Série completa em 
blocos de 9 selos (3x3), novos, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 1.200.00.

120.00

1497 F PRV 1965 – Uniformes do Exército. Lote composto por 4 provas de cor, com as cores de fundo 
diferentes das aprovadas para a emissão, em papel esmalte, denteadas em 13 ½: duas pro-
vas de $40 com as cores de fundo em azul-claro e ocre, 2$50 com a cor de fundo em rosa e 
10$00 com a cor de fundo em ocre. B e R.

40.00

1498 () 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. Legenda “S. TOMÉ”. MF CA 1/9. Série 
completa em blocos de 9 selos (3x3), novos, com goma não original, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor. Valor de catálogo € 3.240.00.

250.00

1499 F  1939 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. Legenda “S. TOMÉ E PRÍNCIPE”, com 
sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA16a, 5E, 
castanho-vermelho, papel liso, denteado 13 ½. Quadra, nova, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 900.00.

220.00

1500 F  1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis. MF POR 1/10. Série incompleta (falta selo de 
60 reis), nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, boa cor e com a sobrecarga “SPECI-
MEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalân-
dia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

120.00

1501 F / 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda. Lote composto por selo de 10 reis, ardósia, MF POR12, em papel liso amarelado, 
bordo de folha NÃO DENTEADO + MF POR18, 130 reis, azul, com a SOBRECARGA DES-
LOCADA. Exemplares novos, sem defeitos nem reparações.

15.00

1502 F  1913 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. Lote com 6 selos, das taxas de 10, 20, 30, 130, 200 e 500 reis, MF POR12/14 e 18/20. 
Exemplares novos, sem goma, sem reparações, com canto curto em dois selos e com a sobre-
carga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da 
Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

50.00

1503 F () 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda. Lote com 5 selos de 30, 50, 130, 200 e 500 reis, MF POR14, 15, 18/20. Exem-
plares novos, com goma não original, sem reparações, com defeito no selo de 200 reis, boa 
cor e com sobrecarga horizontal a violeta “SPECIMEN”. Inutilização para selos distribuídos 
a entidades oficiais e particulares.

40.00

1504 F  1913 – Porteado. Emissão regular. Valor em reis, com sobrecarga “REPUBLICA” zincogravada 
localmente. MF POR34, 30 reis, laranja, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Par 
horizontal, bordo de folha, sem goma com emitidos em parte, sem reparações, com leves pontos 
de óxido no verso e com a SOBRECARGA INVERTIDA E DESLOCADA. Não catalogada.

20.00

1505 F / 1921 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. MF POR42, 44 e 45, ½ c, verde-
-amarelo, 2c, castanho-laranja e 3c, laranja. Lote com 3 selos novos, com goma original sem 
charneira em dois selos e com charneira num dos selos (½c), sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com “S. THOMÉ” em vez de “S. TOMÉ”. Valor de catálogo € 125.00.

30.00

1506 F  1921 – Porteado. Emissão regular, com valor em centavos. MF POR42, ½ c, verde-amarelo, 
papel pontinhado horizontal, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original sem char-
neira, sem reparações, com pequenos defeitos na goma, boa cor e com DENTEADO VER-
TICAL ESQUERDO OMISSO. B e R.

15.00

1507 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa. MF IP7, 1$00 s/ 
5$00, carmim, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, sobrecarga tipo I. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

1508 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fixos de África, com sobretaxa. MF8d, 1$00 
s/ 6$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo (I). Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

20.00
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1509 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fixos de África, com sobretaxa. MF IP11, 1$50 
s/ 7$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo (I). Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1510 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fixos de África, com sobretaxa. MF IP11, 1$50 
s/ 7$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo (I). Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1511 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fixos de África, com sobretaxa. MF IP11, 1$50 
s/ 7$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo (I). Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1512 F 8 1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fixos de África, com sobretaxa. MF IP12, 1$50 
s/ 8$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo (I). Exemplar usado para 
fins fiscais, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

1513 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fixos de África, com sobretaxa. MF IP16, 2$50 s/ 
10$00, verde, papel pontinhado vertical, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo (I). Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1514 F PRV 1948 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA”. Legenda S. Tomé e Príncipe. Lote com duas provas 
de cor, uma sem impressão da taxa em azul-escuro, e outra com a taxa de 5$00 não usada 
para efeitos postais, em vermelho. Ambas não denteadas em papel liso. 

15.00

1515 F PRV 1958 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Legenda “S. TOMÈ E PRÍNCIPE”. Lote com duas 
provas de cor isoladas, não denteadas, uma em verde, sem impressão da taxa e outra em 
amarelo com a taxa impressa a preto de 1$00 + uma tira de 3 provas de cor, em vermelho, 
não denteada, bordo de folha, com a taxa impressa a preto de 2$00. B e R.

20.00

1516 F PRV 1958 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Legenda “S. TOMÉ E PRÍNCIPE”. MF IP20. Quadra 
de provas de cor em azul-escuro (cor não aprovada para a emissão), papel liso, não dentea-
das, sem impressão da taxa. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

20.00
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1517 F  1878 – Fiscais. Imposto do Selo. Armas do Reino. PB 5/6, 8/25. Série incompleta (faltando 
estampilhas de 10, 20, 30, 40 e 80 reis), nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 574.00.

90.00

     Timor

1518 () 1938 – Império Colonial Português. MF 227/243. Série completa em blocos de 9 selos (3x3), novos, 
com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.890.00.

175.00

1519 F PRV 1956 – Carta Geográfica de Timor. Mf301, 1P. Folha completa com 10 provas de cor, com 
fundo em salmão sobre papel esmalte, denteadas, com goma e com bandas em branco, 
similares às provas, também denteadas. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e MR.

40.00

1520 F  1960 – Carta Geográfica de Timor, com sobretaxa em escudos locais, tipografada a preto. 
MF306, $10 s/ 3 avos, policromo, papel esmalte, denteado 14x13. Quadra, nova, com goma 
original sem charneira, sem reparações e com aflorações de óxido no verso, com DUPLA 
SOBRETAXA em todos os selos. Não catalogado.

25.00

1521 () 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa em blocos de 
9 selos (3x3), novos, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 648.00.

65.00

1522 F  1947 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇAO”, tipografa-
da 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.

50.00

1523 F  1919 – Imposto Postal. Ceres, com sobretaxa “2 AVOS / TAXA / DE / GUERRA”. MF IP 1a, 
2 avos s/ ½ avo sépia, papel porcelana, denteado 15x14. Par horizontal, novo, sem goma, 
sem reparações e com muito ligeiros pontos de óxido no verso, com boa cor e com a SO-
BRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 320.00.

80.00

1524 F  1934/35 – Imposto Postal. “INSTRUÇÂO”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobreta-
xa, tipografada localmente, sobre fiscal do “Imposto do Selo”. MF IP7a, 5 avos, verde, papel 
liso, denteado 12. Quadra, nova, goma original sem charneira, com exceção de um deles, 
sem reparações, com leve óxido no verso, com boa cor, com “5” em vez de “ç”, no 3.º selo e 
“D” de “D. L.” sem o “ponto” (não catalogado).

20.00

1525 F 8 1919 – Selos fiscais das Colónias, com a sobrecarga “TAXA DE GUERRA”, tipografada lo-
calmente a preto. MF IP1, 2 avos, verde, papel pontinhado, denteado 15x14. Quadra, usada, 
sem reparações e com vestígios de óxido, com boa cor, usada para efeitos postais em Timor, 
obliterado com carimbo hexagonal “CORREIO DE TIMOR / DILLY”.

15.00

1526 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.

45.00

1527 F  1934/35 – Imposto Postal. “Instrução”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobretaxa, 
sobre fiscal da Contribuição Industrial. MF8 + MF8a, 7 avos s/ ½ avo rosa, papel pontinhado, 
denteado 12. Lote com par horizontal novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
“5” em vez de “ç” no 1.º selo, e com a SOBRETAXA DESLOCADA nos dois selos + selo iso-
lado, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações e com DUPLA IMPRESSÃO DA TAXA 
PRIMITIVA “½ AVO”, não catalogada.

30.00

1528 F  1934/35 – Imposto Postal. “INSTRUÇÂO”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobretaxa, 
tipografada localmente, sobre fiscal da “Contribuição Industrial”. MF IP8, 7 avos s/ ½ avo, rosa, pa-
pel liso, denteado 12. Bloco com 9 selos (3x3), novo, sem goma, sem reparações, com alguns se-
los seguros com charneira, com algumas sobrecargas mal impressas. Valor de catálogo € 117.00.

25.00

1529 F  1934/35 – Imposto Postal. “Instrução”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobretaxa, sobre 
fiscal da Contribuição Industrial. MF8, 7 avos s/ ½ avo rosa, papel pontinhado, denteado 12. Blo-
co com 6 selos novos (2x3), sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com DUPLA 
IMPRESSÃO DA SOBRECARGA “Instrução / D. L. n.º 7 de 3-2-1934”. Não catalogada.

75.00

1530 F  1934/35 – Imposto Postal. “Instrução”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobretaxa, sobre 
fiscal da Contribuição Industrial. MF8a + 8b, 7 avos s/ ½ avo rosa, papel pontinhado, denteado 12. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com SOBRETAXA COM O 
VALOR INVERTIDO e com a variedade “5” em vez de “ç”. Não catalogado com estas caraterísticas.

35.00

1531  1969 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa. MF IP18, $30 s/ 1$30, 
verde-amarelo, papel espesso, denteado 10 ¾. Quadra, nova, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

30.00

1532  1969 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA, com sobretaxa. MF IP18, $30 s/ 1$30, verde-ama-
relo, papel espesso, denteado 10 ¾. Folha completa com 25 selos (5x5), nova, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.000.00.

75.00

1533 F DOC Fiscais. Fatura n.º 126/62, da empresa Hie Siam Nhang, datada de 31 de Julho de 1962, no 
montante de 8.400$00, selada com estampilhas fiscais do imposto do selo de 0$10, 0$30, 
3$00 e 5$00, PB 137/38, 144 e 146, no total de 8$40, correspondente a 1% do valor da 
fatura devido de Imposto do Selo + selo da Assistência de 1$30, PB A9, devido no período.

25.00
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1534  1877/85 – Coroa. Selos de Macau com sobrecarga “TIMOR”. MF 1/10. Folha com os selos 
tipo Coroa (selos isolados, em pares ou tira de 3 selos) falsificados por François Fournier, 
retirada de um dos livros de fac-similes editados pela L’Union Philatélique de Géneve. B e R.

60

1535 F 8 1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga “TIMOR”. MF1, 5 réis, preto + MF10, 300 
réis, castanho-amarelo. Lote com dois selos usados, sem reparações, com adelgaçamento 
no selo de 5 réis e com pequenos defeitos nos denteados, com boa cor, obliterados com 
carimbos de coroa, sem datador “CORREIO DE TIMOR / DILLY”.

25.00

1536 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

1537 F  Reimpressões de 1885. 1886 – Coroa. MF 1/10. Série completa de reimpressões, papel 
branco espesso, denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com sobrecar-
ga “PROVA” pequena, horizontal a preto. MB. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

1538 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

1539 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 repa-
rações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA.

25.00

1540 F / 1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga “TIMOR”. Lote composto por selos isolados 
de 50 réis, azul e 100 réis, lilás-claro, MF6 e 8, com goma original e charneira e dois pares hori-
zontais de 300 réis, castanho-amarelo, MF10, com goma original sem charneira, todos em den-
teado 12 ¾, sem defeitos nem reparações com boa cor e com diversas variedades de “clichés”.

25.00
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1541 F 8 1886 – Coroa. Selos de Macau com sobrecarga “TIMOR”. MF6, 50 réis, azul, papel liso, fino, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo cir-
cular com coroa não datado, batido a preto “CORREIO DE TIMOR / DILLY”, com 5 losangos 
na base da coroa.

15.00

1542 F  1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga “TIMOR”. MF9b, 200 réis, laranja, papel liso 
médio, denteado 13 ½. Lote com dois selos isolados, novos, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, um deles com DUPLA SOBRECARGA e outro 
com a SOBRECARGA DESLOCADA. Erros não catalogados.

50.00

1543 F PRV 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 50/57. Série 
completa de provas de arquivo da casa impressora, nas cores aprovadas, denteadas, sem 
goma, com furos de segurança tipo pequeno. R e B.

30.00

1544 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA” da Casa da Moeda. Lote com 5 selos de 4 avos, 8 avos, 10 avos s/ 12 avos, 16 
avos e 24 avos, MF 129/133, novos, sem goma, sem defeitos nem reparações com sobrecarga 
horizontal, a violeta, “SPECIMEN”. Inutilização para oferta a entidades oficiais e particulares. 

40.00

1545 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLI-
CA” tipografada localmente, tipo I e II. MF140, 9 avos s/ 15 réis, castanho + MF147, 15 avos s/ 
10 réis, violeta-vermelho. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e com a sobrecarga manual “SPECIMEN” a preto, aplicado pelas entidades 
postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela União Postal Universal. MR.

30.00

1546 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa + D. Carlos I, tipo Mouchon, ambos com 
sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF143, 22 avos s/ 200 réis, azul s/ azul 
+ MF156, 31 avos lilás s/ lilás. Lote com dois selos novos, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e ambos com a SOBRECARGA DESLOCADA.

15.00

1547 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, impres-
sas com largas margens, não denteadas, tidas como clandestinas. MB e MR.

220.00

1548 F  1914 – Ceres. MF163a + 164a. Lote com dois selos novos, em papel pontinhado vertical, den-
teado 15x14, um de 1 avo, preto, com estrelas II/I e outro de 2 avos, verde-escuro, com estrelas 
II/I. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 85.00.

25.00

1549 F  1915 – D Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPU-
BLICA” da Casa da Moeda. Lote com 4 selos das taxas de 15 avos s/ 10 reis, 15 avos s/ 100 
reis, 15 avos s/ 300 reis e 22 avos s/ 80 reis, MF 184/187. Exemplares novos, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga horizontal 
“SPECIMEN”, batida a violeta. Inutilização para oferta a entidades oficiais e particulares.

40.00

1550 F  1920 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1915, com sobretaxa, tipografada localmente 
a preto. MF191, ½ avo s/ 5 avos s/ 50 reis, azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Par ho-
rizontal, novo, sem goma como emitidos, sem defeitos assinaláveis nem reparações. Valor 
de catálogo € 130.00.

30.00

1551 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.

40.00

1552 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.

90.00

1553 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, papel pontinhado, denteado 13 ½. Exem-
plar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos assinaláveis nem reparações. Valor de 
catálogo € 105.00.

25.00

1554 F PRV 1935 – Padrões. Lote com 3 provas de cor: uma de ½ avo em verde (cor não aprovada), pa-
pel cebola, não denteada, com margens de luxo + prova de 2 avos em verde, cor aprovada 
para esta taxa, não denteada, em papel pontinhado, não aprovado, com vestígios de óxido 
no verso + prova de 2 avos em preto, cor não aprovada, bordo de folha, não denteada, em 
papel levemente pontinhado, não aprovado, com pequeno adelgaçamento.

25.00

1555 F PRV 1935 – Padrões. Lote com 16 pares horizontais de provas de cor, nas cores aprovadas para 
as taxas de ½ avo, 1 avo, 2 avos, 3 avos, 4 avos, 5 avos, 6 avos, 7 avos, 8 avos, 10 avos, 12 
avos, 14 avos, 15 avos, 20 avos, 30 avos e 40 avos, MF 206/221, não denteadas, em papel 
liso com filigrana “Cruz de Cristo”, sem goma. MB e MR.

150.00

1556 PRV 1935 – Padrões. MF212, 6 avos. Bloco vertical com 8 provas de cor (2x4), em castanho-ver-
melho, bordo de folha, não denteados, em papel em papel liso médio, sem filigrana. B e R.

25.00

1557 PRV 1935 – Padrões. Lote composto por dois pares de provas de cor: um par vertical da taxa de 
6 avos em castanho, cor não aprovada, não denteado, em papel liso fino + par horizontal, 
bordo superior de folha da taxa de 6 avos, em verde, cor não aprovada sobre papel cartolina. 
Exemplares com goma, sem defeitos nem reparações.

20.00
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1558 PRV 1935 – Padrões. Lote com 3 provas de cor da taxa de 7 avos, não denteadas, com margens 
de luxo: um em rosa, cor não aprovada, em papel cartolina + prova em violeta-vermelho, cor 
não aprovada para esta taxa, em papel cebola + prova em azul-escuro, não aprovada para 
a taxa em papel cartolina.

25.00

HISTÓRIA POSTAL

1559 * Correios-mores. José António da Mata Coutinho – 10.º Correio-Mor do Reino e 6.º Correio-
-Mor das Cartas do Mar de 1755 a 1790. Carta remetida de Lisboa (20.02.73) para Londres 
(05.03.73), porteada à chegada com porte manuscrito a sépia 1/6. B e R.

40.00

1560 * Alcontim – A preto, LF ACT1 em carta datada de Pereiro (18.02.40) para Faro, isenta de 
porte (S.N.R.). Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca bem batida. Valor de 
catálogo € 500.00.

100.00

1561 * Almodovar – A preto, LF ADV1, em carta circulada de Almodôvar (06.08.48) para Lisboa, 
com o porte de 30 réis, batido a preto. Carta sem defeitos nem reparações com a marca bem 
batida. Valor de catálogo € 200.00.

60.00

1562 * Alter – A preto, LF ALT1 em carta datada de Alter (18.01.53) para Lisboa (23.01.53) com o 
porte de 50 réis manuscrita a sépia. Exemplar com a marca bem batida, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 150.00.

25.00

1563 * Arraiolos – A sépia, LF ARL2 em carta datada de Pavia (20.11.36) para Évora, isenta de 
porte (S. N. R.). Exemplar com a marca bem batida, bem conservada sem defeitos nem 
reparações, com certificado da FPF. Valor de catálogo € 280.00.

120.00

1564 * Azambuja – A sépia, LF AZB1, em carta datada de Azambuja (14.05.42) para Lisboa 
(16.05.42) com o porte de 20 réis batido a sépia. Exemplar com marca bem batida, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1565 * Basto – A sépia, LF CBT1, em carta datada de Celorico de Basto (28.03.29) para Arco de 
Baúlhe e reexpedida para Cabeceiras de Basto, provavelmente isenta de porte por ser re-
metida ao Tenente-Coronel do Regimento de Milícias de Guimarães. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

1566 * Beja – A sépia, LF BJA2, em carta datada de Beja (22.04.22) para Lisboa com o porte de 
30 réis manuscrito a sépia. Exemplar com marca bem batida, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 50.00.

20.00

1567 * Braga / Segura – A preto, LF BRG-S1 + BRG2, em capa de carta do Real Serviço não datada, 
remetida de Braga para Cabeceiras de Basto, isenta de porte, para o Tenente-Coronel, Co-
mandante Interino do Regimento de Milícias de Guimarães. Mancha na parte Inferior da carta.

100.00
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1568 * Seia / Segura – A preto, LF SEI-S1, em carta datada de Seia (08.05.23) para Lisboa, isenta 
de porte (S.N.R.). Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conservado, com a marca 
bem batida. Valor de catálogo € 600.00.

150.00

1569 * Condeixa – A sépia, LF CND2, em carta datada de Condeixa (29.01.16) para Lisboa, com o 
porte manuscrito de 50 réis. Carta sem defeitos nem reparações, com a marca bem batida, 
de grande raridade na data. Sem cotação.

100.00

1570 * Évora – A vermelho, LF EVR2, em capa de carta datada de Évora (11.08.34) para Coruche, 
isenta de porte (R. S.), com a menção manuscrita “Remetida pello Ciguro de 11 de Maio 1834”. 
Exemplar bem conservado, sem reparações, com ligeira mancha. Valor de catálogo € 180.00.

80.00

1571 * Évora – A preto, LF EVR1, em carta datada de Évora (21.06.1805) para Braga com o porte 
de 40 réis manuscrito a sépia. Exemplar com marca bem batida, sem defeitos nem repara-
ções, com datada muito anterior à data mais antiga referenciada por Luís Frazão.

40.00

1572 * Évora / Seguro D’ – A preto, LF EVR-S3 em capa de carta circulada de Évora, para Redon-
do, isento de porte (S.N.R.), com anotações manuscritas datadas de anos de 1840. Exem-
plar sem reparações com a marca bem batida. Valor de catálogo € 700.00.

100.00

1573 * Guarda / Segura – A sépia, LF GRD-S2, datada da Guarda (22.02.15) para Gouveia, isenta 
de porte (S. N. R.). Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca muito bem batida. 
Valor de catálogo € 250.00.

75.00

1574 * Lisboa / Hespanha – A azul, LF LSB-OE2, em carta datada de Madrid (13.06.37) para Lis-
boa (19.06.37) com o porte de 90 réis batido a azul. Exemplar com marca bem batida, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 150.00.

26.00

1575 * Lisboa / Hespanha – A preto, LF KIS OE2 em carta datada de Cádis (17.03.15) para Lisboa 
(240.03.15), porteada à chegada com 90 réis, batido a preto. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, com marca e porte bem batidos. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1576 * Lisboa / Carta Estrangeira de Navio – A azul, LF LSB-CEst1, em carta datada de Havre 
(20.05.40) para Lisboa (12.06.40) com o porte de 160 réis batido a azul. Exemplar com mar-
ca bem batida, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 90.00.

28.00

1577 * Loulé – A sépia, LF LLE2, em carta datada de Loulé (29.12.48) para Lisboa (01.01.49) com 
o porte de 35 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca 
bem batida. Valor de catálogo € 180.00.

35.00

1578 * Mertola – A preto, LF MTL1, em carta datada de Mértola (28.09.51) para Lisboa (01.10.51) 
com o porte de 30 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com a 
marca razoavelmente bem batida. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

1579 * Monção – A preto, LF MNC3, em carta datada de Monção (04.10.51) para o Porto com o 
porte de 25 réis manuscrito a sépia. Exemplar com marca bem batida, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1580 * Mortagoa – A sépia, LF MRT1, em carta datada de Vale de Remígio (29.12.29) para Lisboa 
com o porte de 60 réis manuscrito a sépia. Exemplar com marca bem batida, sem defeitos 
nem reparações.

340.00

1581 * Oliveira de Azeméis – A azul LF OAZ2, em carta datada de Arrifana (20.12.1840) para o 
Porto, com porte de 20 réis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

1582 * Ourique – A sépia, LF ORQ1, em carta datada de Ourique (18.10.41) para Évora com o 
porte de 25 réis manuscrito a sépia. Exemplar com marca bem batida, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 350.00.

120.00

1583 * Penafiel – A vermelho, LF PNF1, em capa de carta não datada para o Porto, com o porte de 
30 réis, batido a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca bem batida. 

20.00

1584 * Ponte da Barca – A sépia, LF PTB1, em carta datada de Ponte da Barca (24.07.20) circula-
da localmente isenta de porte (Real Serviço). Exemplar com marca bem batida, sem defeitos 
nem reparações. Valor de catálogo € 220.00.

65.00

1585 * Ponte da Barca / Segura – A vermelho, LF PTB-S1, em carta datada de Ponte da Barca 
(15.07.29) para Viana, isenta de porte (Real Serviço). Exemplar com marca bem batida, sem 
defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 600.00.

180.00

1586 * Ponte do Lima / Segura – A verde / azul, LF PTL-S1 em carta datada de S. Martinho de Coura 
(03.02.37) para Viana do Castelo, isenta de porte (S.N.R). Exemplar sem defeitos nem repara-
ções, muito bem conservado, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 800.00.

200.00

1587 * Póvoa de Lanhoso – A preto, GM PVL1, em carta datada da póvoa de Lanhoso (11.09.42) para 
o Porto (13.09.42) com o porte manuscrito de 30 réis. Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

1588 * Setúbal + Lisboa / Emenda de porte e Lei do Selo – a azul e vermelho, LF STB4 + LF 
LSB-EP1 e LF LSB-Ley2 em carta datada de Setúbal (27.01.52) para Lisboa (28.01.52) com 
o porte de 40 réis manuscrito a sépia, emendado em Lisboa para 100 réis, acrescido de 5 
réis da Lei do Selo em vigor no período. MB e R.

150.00

1589 * Tavira – A azul, LF TVR5 em carta datada de (07.10.52) para Lisboa (11.10.52) com o porte 
de 35 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca bem 
batida. Não referenciada com esta cor neste período.

18.00
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1590 * Tavira – Albino / preto, LF TVR4 em carta datada de Tavira (15.01.46) para Lisboa (21.01.46) 
com o porte de 35 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem reparações com dois pequenos 
furos, com a marca batida quase sem tinta, mais parecendo uma marca albina. Só conheci-
da mais uma carta com esta marca neste período (1846). 

50.00

1591 * Viana do Minho – A azul, LF VCT7, em carta datada de Viana (14.05.43) para Valença com 
o porte de 20 réis batido a azul. Exemplar com marca bem batida, sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 80.00.

18.00

1592 * Vila do Conde – A preto, GM VCD3, em capa de carta não datada remetida de Vila do 
Conde para o Porto, com o porte de 20 réis batido a preto. Exemplar sem reparações, ligei-
ramente manchada e provavelmente ÚNICA EXEMPLAR CONHECIDO.

200.00

1593 * Vila Franca de Xira / Segura – A sépia, LF VFX-S1 em carta datada de Vila Franca de Xira 
(20.05.21) para Arruda e reexpedida para Alhandra, isenta de porte (Real Serviço). Exemplar 
sem defeitos nem reparações com a marca muito bem batida. Valor de catálogo € 850.00.

250.00
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INTEIROS POSTAIS

     Portugal

1594 F IC 1878/79 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Bilhetes-postais normais. OM1d, 15 
réis, castanho-vermelho claro sobre cartolina média, creme e rugosa, circulado de Castelo 
Branco para o Porto (03.07.79) obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, 
batido a preto “166 – Castelo Branco” e carimbo nominativo a preto “CASTELO / BRANCO”. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com as marcas bem batidas.

20.00
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1595 F IC 1894 – V Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. OM20, 10 réis, lilás-cinzento 
sobre cartolina camurça, circulado do Porto (13.04.94 – último dia de circulação dos selos) 
para Londres (16.03.94) com selo adicional de 10 reis, lilás-rosa, MF99. Exemplar sem de-
feitos nem reparações. R.

30.00

1596 F IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM29B (Igreja dos 
Jerónimos), 10 réis, rosa-carmim, circulado do Porto / Est. Campanhã (05.04.98) para Truns 
(09.04.98) com trânsito por Zurique (08.04.98) com selo adicional da emissão comemora-
tiva, de 10 réis, violeta, para pagar o porte de um bilhete-postal simples para a Suíça. MB.

20.00

1597 F IC 1912 – Ceres. Escudo Nacional à esquerda. OM59a, 1c, verde-escuro, cartolina camurça. Circula-
do de Leiria (13.03.13) para Genebra (17.03.13). Bilhete-postal do serviço nacional circulado para 
o serviço internacional sem franquia adicional, pelo que foi porteado á chegada com selo de 10c.

20.00

1598 F IC 1912/22 – Ceres + Ceres. Aumento de portes. Lote com 5 bilhetes postais com selos adicionais: 
OM60, 1c, verde, cartolina camurça com selos de ½ c, preto MF207b + OM61, 2c, ocre, cartolina 
camurça com selo de 4c, verde MF226d + OM68, 6c, rosa-escuro com selos de 4c e 15c, MF398 
e 402 + OM66, rosa-escuro, com selos de 4c, verde e 5c, sépia-escuro, MF226d e 252 + OM66, 
rosa-escuro, com par de 4c, verde, MF226d e 1c, castanho, 221d, ambos em denteado 12x11 ½.

30.00

1599 F IC 1912 – Ceres. OM60b, 1+1c, verde-escuro, cartolina camurça rosada. Primeira folha circula-
da do Funchal (27.09.18) para Sheffield / Inglaterra, com selo adicional de 2c, laranja, den-
teado 15x14, MF223, para pagar o porte de um bilhete-postal para o estrangeiro. Censurado 
com marca batida a vermelho “PASSOU PELA CENSURA / FUNCHAL”.

16.00

1600 F IC 1918/20 – Ceres. Aumento de porte. OM61b, 2c ocre, sobre cartolina camurça-clara, circulado 
da Figueira da Foz (23.04.21) para o Porto, com selos adicionais (par vertical), tipo Ceres de 2c, 
laranja, papel cartolina, denteado 12x11 ½, MF226h. Exemplar sem defeitos nem reparações. R.

20.00

1601 F IC 1918/20 – Ceres. Aumento de porte. OM61b, 2c, laranja, cartolina camurça. Circulado do Porto 
(16.04.19) para Cleveland / EUA, com selo adicional tipo Ceres de 1c, castanho, denteado 
15x14, MF221. Censurado com marca batida a preto “PASSOU PELA CENSURA / PORTO”.

20.00

1602 F IC 1921/22 – Ceres. Aumento de porte. OM68, 6c, rosa-escuro sobre cartolina creme, circulado 
de Castelo Branco (08.05.23) para o Porto, com duas quadras + selo isolado de 1c, casta-
nho, papel liso, denteado 12x11 ½, MF221d, para pagar o porte interno de um bilhete postal 
simples (15c). Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

15.00

1603 F IC 1924 – Ceres. Aumento de porte. OM74a, 25c, preto, cartolina camurça, legenda “Ende-
rêço”. Circulado em Lisboa (11.05.28) com selo de 15c, laranja, do imposto postal de S. 
Tomé e Príncipe da emissão “Monumento ao Marquês de Pombal”, MF IP1, usado como 
selo de recurso do imposto postal no Continente, devido entre 5 a 15 de Maio de 1928. 
Exemplar raro, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

16.00

1604 F IC 1931 – Lusíadas. OM80, 25c, carmim sobre cartolina branca, circulado da Lixa (29.01.34) 
para o Porto (30.01.34). Por terem utilizado espaços não destinados à correspondência, foi 
o bilhete-postal considerado como carta e porteado com o dobro do porte em falta (40c – 25c 
= 15c x 2 = 30c), com selo de 0$30, verde-azul, tipo Etiqueta, MF POR48. B e R.

10.00
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1605 F IC 1931 – Lusíadas. OM80f, 25c, carmim sobre cartolina camurça, com legenda “Enderêço” e selo 
28mm acima da 1.ª linha da direção, circulado de Lisboa (30.05.34) para Inglaterra, com selos adi-
cionais de 40c, violeta, MF560 e 30c, bistre, da emissão do Centenário do Nascimento de Camilo 
Castelo Branco, MF341, usado como selo de recurso em segundo período de circulação, para pagar 
o porte de um bilhete-postal simples para o estrangeiro. Tabela em vigor a partir de 01.06.33.

10.00

1606 IN 1937 – Tudo pela Nação. 1.ª Série, não numerada. OM86D * Ponte de Barcelos, $25, azul. 
Novo com sobrecarga “ESPECIMEN” a verde. R.

25.00

1607 IN 1937 – Tudo pela Nação. 1.ª Série, não numerada. OM86W * Lisboa – Largo do Chafariz de 
dentro * , $25, azul. Novo com sobrecarga “ESPECIMEN” a verde. R.

25.00

1608 F IC 1941 – Tudo pela Nação, com sobrecarga manual a azul sobre a inscrição “RESPOSTA” 
(2.ª folha). OM91, $25, azul-claro sobre cartolina branca. Segunda folha circulada de Lisboa 
(28.05.41) para Berlim, com selos adicionais de 50c, castanho, MF522 e 25c, verde-oliva, 
MF593, para pagar o porte para o estrangeiro (1$00) de um bilhete-postal simples. MB e R.

15.00

1609 IN 1941 – Tudo pela Nação. OM93, 1$00, carmim. (Custo, incluindo a franquia: 1$75). Série 
completa do n.º 1 ao n.º 39, nova, em bom estado de conservação. MB e MR.

160.00

1610 IC 1963 - Série G – PORTALEGRE. Selo tipo Cavaleiro Medieval, com sobretaxa preta na margem 
inferior. OM154 MIX22, ($50) s/ $50, preto e cinzento (Portalegre – Torres do Castelo). Circulado 
de Merceana (24.02.64) para Lisboa. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

1611 IC 1963 - Série G – PORTALEGRE. Selo tipo Cavaleiro Medieval, com sobretaxa preta na margem in-
ferior. OM154 MIX17, ($50) s/ $50, preto e cinzento (Portalegre – Palácio Amarelo). Circulado de Vila 
Nova da barquinha (17.10.63) para Amadora. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

1612 IC 1963 - Série G – PORTALEGRE. Selo tipo Cavaleiro Medieval, com sobretaxa preta na margem in-
ferior. OM154 MIX24, ($50) s/ $50, preto e cinzento (Portalegre – A Cidade vista do Boi D’Agua). Cir-
culado de Portimão (28.07.64) para Amadora. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

1613 IC 1982/83 – Instrumentos do trabalho. Lote composto por 3 inteiros postais OM196, 9$00, 
amarelo-laranja, castanho e preto e um inteiro postal OM202, 16$00, lilás e castanho-verme-
lho escuro, todos circulados registados com diversos selos adicionais. MB e R.

30.00

1614 IC 1983 – Alusivos às regiões do Algarve e Madeira, com postilhão no lugar do selo e com 
as legendas “PORTUGAL / TAXA PAGA” a azul. OM197, (Taxa Paga). Lote com 4 inteiros 
postais circulados internamente, tipos: A – Alcantarilha / Casa Típica + B – Lagos / Paisagem 
com amendoeiras + C – Monte Gordo / Pescador + D – Portimão / Praia dos Três Irmãos.

20.00

1615 F IC 1942 – Forças Mobilizadas – Guerra Mundial 1939-45. Tudo pela Nação, com sobrecarga 
“ISENTO / PORTARIA / 10.509”. OM FM2, ($25), azul, série A, n.º 32 – Ponte de Lima – Ca-
pela Romana. Circulado do Faial para S. Miguel, censurado no verso com carimbo retangu-
lar, batido a vermelho “ B. I. 20 / CENSURADO”, com assinatura a preto do censor.

14.00

1616 F IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Formato C – grande. Sobrescritos. OM1b, 25 
réis, azul-escuro sobre papel camurça, com fios de seda, tipo Ia. Sobrescrito do serviço nacional, 
utilizado no serviço internacional, circulado registado de Lisboa (01.12.89) para Rouen (05.12.89) 
com trânsito pela ambulância ferroviária Irun a Bordéus (04.12.89) com selos adicionais de 25 réis 
da emissão de D. Luís I, de frente, lilás-rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF63 e selo da emis-
são de D. Luís I, fita direita de 100 réis, lilás-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF43f. MB e R.

100.00

1617 F IC 1896 – D. Carlos I, tipo Mouchon. OM5, 25 réis, verde, sobre papel camurça acetinado, 
circulado registado de Lisboa (20.10.99) para Hamburgo com selos adicionais tipo D. Carlos 
I Mouchon de 15 réis, verde, MF140 + 25 réis, carmim, MF141 e 50 réis, ultramar, MF142, 
para pagar o porte de um sobrescrito com peso até 15g para países de UPU (65 réis) e o 
prémio de registo (50 réis) de acordo com a tabela de portes I publicada pelo DG n.º 123 de 
04.06.98 a vigorar a partir de 01.07.98. MB e R.

30.00

1618 F IC 1921 – Bilhetes postais particulares. Ceres. Coleção Portuguesa. Ilustrados no verso com 
aguarelas de Alfredo Roque Gameiro. OM5, 6c, rosa-escuro n.º 4 (Cascata de Quinta – Óbi-
dos). Circulado de Lisboa (03.03.22) para Lagos (04.03.22). Exemplar sem reparações, com 
ligeiro defeito na margem inferior. MB e R.

15.00

1619 F IN 1896 – Comissão Central do Centenário da Índia * Legenda “Centenário da Índia / CON-
CURSO NACIONAL DE TIRO”. Bilhetes-postais isentos de franquia. OM C4, azul gravura 
tipo E em azul-cinzento (S. RAPHAEL). Bilhete-postal novo, em cartolina branca, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor. MB e R.

40.00

1620 F IN 1896 – Comissão Central do Centenário da Índia * Legenda “Centenário da Índia / CON-
CURSO NACIONAL DE TIRO”. Bilhetes-postais isentos de franquia. OM C5, lilás gravura 
tipo F em azul-cinzento (Túmulo de Vasco da Gama). Bilhete-postal novo, em cartolina bran-
ca, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

40.00

1621 F IN 1896 – Comissão Central do Centenário da Índia * Legenda “Centenário da Índia / CON-
CURSO NACIONAL DE TIRO”. Bilhetes-postais isentos de franquia. OM C7, castanho, 
gravura tipo B em azul-cinzento (Porta da Igreja dos Jerónimos). Bilhete-postal novo, em 
cartolina branca, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

40.00

1622 F IN 1896 – Comissão Central do Centenário da Índia * Legenda “Centenário da Índia / CON-
CURSO NACIONAL DE TIRO”. Bilhetes-postais isentos de franquia. OM C7, castanho, 
gravura tipo C em azul-cinzento (Porta do Convento da Batalha). Bilhete-postal novo, em 
cartolina branca, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

40.00
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1623 F IN 1896 – Comissão Central do Centenário da Índia * Legenda “Centenário da Índia / CON-
CURSO NACIONAL DE TIRO”. Bilhetes-postais isentos de franquia. OM C8, vermelho gra-
vura tipo B em azul-cinzento (Porta da Igreja dos Jerónimos). Bilhete-postal novo, em carto-
lina branca, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 

40.00
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1624 F IN 1896 – Comissão Central do Centenário da Índia * Legenda “Centenário da Índia / CON-
CURSO NACIONAL DE TIRO”. Bilhetes-postais isentos de franquia. OM C8, vermelho gra-
vura tipo D em azul-cinzento (Retrato e rúbrica de Vasco da Gama). Bilhete-postal novo, em 
cartolina branca, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

40.00

1625 F IN 1896 – Comissão Central do Centenário da Índia * Legenda “Centenário da Índia / CON-
CURSO NACIONAL DE TIRO”. Bilhetes-postais isentos de franquia. OM C8, vermelho gra-
vura tipo F em azul-cinzento (Túmulo de Vasco da Gama). Bilhete-postal novo, em cartolina 
branca, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

40.00

1626 F IC 1921/24 – Ceres. Impressos Selados de Serviço. CAMINHOS DE FERRO DO ESTADO / Di-
recção do Sul e Sueste. OM6, 15c, preto, circulado pela Ambulância / Sul II (05.03.27) para 
Aljustrel. No interior carimbo nominativo ferroviário “C.F.S.S / ALJUSTREL, batido a preto. 
Exemplar bem conservado, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

500.00

1627 IC 1955/57 – Carta Universal. Selo tipo Caravela, com vinheta de “VINTE CENTAVOS” das 
“OBRAS SOCIAIS” dos CTT. OM4, 1$00, violeta-vermelho, série A2 de Outubro de 1955 
(emitidas apenas 5.000). Circulada em Lisboa (08.10.55). Exemplar sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. B e R.

20.00

     Angola

1628 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África. 
OM2, 20 réis, violeta-cinzento, cartolina acinzentada, tipo D (Vasco da Gama), circulado de 
Luanda (17.04.03) para a Alemanha (20.05.03), com trânsito por Lisboa (15.04.03), com selo 
adicional de 5 réis, laranja, tipo D. Carlos I, Mouchon. 

20.00

1629 IC 1957 – Edifícios Públicos (3.ª série), com sobretaxa. OM18, 1$50 s/ 2$50 (CTT Luanda), 
preto e castanho-claro, circulado de Luanda (17.07.57) para Portugal, marcada com carimbo 
de borracha batido a violeta “ENCONTRADA NO RECEPTÁCULO / SEM SOBRETAXA DE 
/ ÚLTIMA HORA”. B E r.

25.00

     Cabo Verde

1630 IC 1885 – D. Luís I. OM1a, 10 réis, azul-claro sobre cartolina camurça, tipo D (pontos afasta-
dos), circulado de S. Vicente (22.10.95) para Cetinje e reexpedido para Munique (17.11.95), 
com selo adicional de 10 réis, verde, tipo D. Luís I, fita direita, papel porcelana, denteado 12 
¾, MF16. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

50.00

1631 IN 1964 – Edifícios de Cabo Verde. Bilhetes-cartas de correio aéreo. Impressos na Litografia 
Maia. OM 6/9. Série completa com os valores de 1$50 (Mercado de Órgãos), 2$00 (Câmara 
Municipal da Praia), 2$50 (Rádio Clube de Cabo Verde) e 3$50 (Palácio do Governo). Exem-
plares novos, sem dobras, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

20.00

     Índia

1632 IC 1955 - Afonso de Albuquerque. OM43, 6 réis, preto, sobre cartolina branca, circulado de 
Mapuçá (19.12.55) para os Estados Unidos da América pela “TWA”, com vinheta da trans-
portadora aérea e selos adicionais de 3 ½ Tgs, azul, MF382, de 3 réis, cinzento e verde, 
MF435 e de 2 ½ Tgs, violeta MF CA2.

40.00

1633 IC 1959 – Afonso de Albuquerque, com sobretaxa em escudos. OM44, $20 s/ 6 réis, preto, 
circulado por via aérea de Goa “VD” (21.05.60) para Lisboa, com selo adicional do 2$50 s/ 
11Tgs, MF486, remetido dos CTT de Goa para o conhecido filatelista José da Cunha Lamas. 
MB.

30.00

     Macau

1634 IN 1894 – Bilhetes-postais de resposta paga de fabrico local, sem selo impresso e vendidos 
com selo colado, de D. Luís I, fita direita, com sobretaxa tipografada localmente. OM I, 10+10 
réis, verde, gravura azul. Selos em denteado 12 ¾. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
com boa cor.

25.00

1635 IN 1894 – Bilhetes-postais de resposta paga de fabrico local, sem selo impresso e vendidos 
com selo colado, de D. Luís I, fita direita, com sobretaxa tipografada localmente. OM II, tipo 
C, 30+30 s/ 200+200 réis, violeta, sobretaxa a vermelho e gravura vermelha, com compo-
sição (Cotê….) na 2.ª folha, com 76,5mm na legenda “PROVINCIA…..”. Os dois selos em 
denteado 13 ½. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

1636 IN 1898 – Centenário da Índia. Emissão local, sem selo impresso e vendidos com selo colado, 
de Macau, da emissão comemorativa. OM VII, 1 avo, vermelho, com gravura vermelha, car-
tolina creme, com selo obliterado com carimbo de cortesia de 20.05.98.

16.00
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     Moçambique

1637 IC 1885 – D. Luís I. OM1, 10 réis, azul, circulado de Lourenço Marques (18.07.96) para Ham-
burgo / Alemanha (19.08.96), via Transval, com selo adicional, tipo D. Luís I, fita direita, de 
40 réis, castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF19. Exemplar com peque-
nos defeitos e com o nome do destinatário ocultado com tinta preta.

40.00

1638 IC 1885 – D. Luís I. OM2, 20 réis, rosa, pontos juntos, tipo F, circulado de Lourenço Marques 
para Munique / Alemanha (03.09.95), com trânsito por Londres (02.09.95), com selo adi-
cional, tipo D. Luís I, fita direita, de 25 réis, violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF19. 
Exemplar com pequenos defeitos. R.

50.00

1639 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África. 
OM1, 10 réis, rosa-carmim, tipo H (Vista exterior do Convento de Cristo em Tomar). Circulado 
internamente no Chinde (07.06.98). Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

16.00

1640 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África. 
OM2, 20 réis, violeta-cinzento, cartolina acinzentada, tipo A (Palácio da Pena – Cintra), cir-
culado de Lourenço Marques (02.04.98 – 2.º dia de circulação) para Wisenbad / Alemanha 
(26.04.98). MB e R.

20.00

1641 IC 1914 – Ceres. OM28, 1c, verde sobre cartolina creme, circulado de Lourenço Marques 
(04.10.49) para Nova York (07.11.49), como postal ilustrado, com selos adicionais tipo 
Vistas de Moçambique de 20c, castanho-violeta, MF326 e 1$00, carmim, MF332, para 
pagar o porte de um bilhete-postal simples para os EUA, de acordo com a tabela de por-
tes publicada no Diário de Governo * 1.ª série de 06.11.48. Exemplar sem reparações, 
com mancha originada por excesso de cola, repicado no verso pelo “BANCO NACIONAL 
ULTRAMARINO / LOURENÇO MARQUES”.

40.00
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     Lourenço Marques

1642 IC 1885 – D. Luís I. OM1, 10 réis, azul, pontos juntos, tipo C, circulado registado de Louren-
ço Marques (18.07.96) para Lisboa, datado no verso de 01.01.97, com selo adicional, 
tipo D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa 50 réis s/ 300 réis, azul s/ salmão, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, de Lourenço Marques, MF31. Exemplar sem defeitos nem 
reparações. R.

50.00

     Companhia de Moçambique

1643 IC 1898 - 4.º Centenário da descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Selos de África com 
a sobrecarga “COMP.A DE / MOÇAMBIQUE”. OM7A (Egreja de S. João - Thomar), 10 réis, 
rosa-carmim, circulado da Beira (08.10.02) para Odense / Dinamarca (13.11.02), com selo 
adicional de 20 reis, violeta, tipo Elefantes, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF15. Exem-
plar sem reparações, com mancha no selo, muito raro.

50.00

1644 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África, 
com sobrecarga a preto “COMP.A DE / MOÇAMBIQUE”. OM8, 20 réis, violeta, tipo A (Castelo 
da Pena – Cintra), circulado da Beira (14.05.04) para Potsdam / Alemanha (16.06.04), em 
segundo período de circulação.

40.00

1645 IC 1904 – Elefantes. Ilustrados com vistas locais. OM9, 10 réis, rosa-lilás, cartolina branca, 
tipo G (Sala do Grémio dos empregados da Companhia de Moçambique). Circulado da 
Beira (17.05.06) para o Porto (13.06.06). Exemplar sem defeitos nem reparações, com 
boa cor.

16.00

1646 IC 1904 – Tipo “Elefantes”. MF9, 10 réis, rosa-lilás, cartolina branca, tipo B (Beira – Rua Con-
selheiro Ennes). Circulado da Beira (07.01.05) para Quelimane (14.01.05). Rara circulação 
interna. Exemplar com ligeiras manchas.

20.00

1647 IC 1904 – Elefantes. Ilustrados com vistas locais. OM10, 20 réis, violeta, cartolina branca, tipo 
B (BEIRA – Rua Conselheiro Ennes). Circulado da Beira (09.07.08) para Cincinnati / EUA 
(08.08.08). Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

25.00

POSTAIS ILUSTRADOS

1648 PI Alcobaça – Carteira completa com 10 postais ilustrados com vistas de Alcobaça. 20.00

1649 PI Costumes Portugueses * CEZAR – Assadeiras de castanhos. Postal ilustrado a preto e bran-
co, edição de António Ramos – Cesar. Novo. Sem defeitos nem reparações.

12.00

1650 PI Costumes Portugueses * CEZAR – Barbeiro em plena feira. Postal ilustrado a preto e bran-
co, edição de António Ramos – Cesar. Novo. Sem defeitos nem reparações.

15.00

1651 PI Costumes Portugueses * CEZAR – Padeiras. Postal ilustrado a preto e branco, edição de 
António Ramos – Cesar. Novo. Sem defeitos nem reparações.

12.00

1652 PI Lisboa. Lumiar. Em dia de feira de Sta. Brízida. Postal ilustrado fotográfico, assinado “Bar-
cia/1907”.

100.00

1653 PI Lisboa. Lumiar. Largo da Duqueza (Feira dos Porcos). Postal ilustrado fotográfico, assinado 
Bárcia / 1906. MR.

100.00

1654 PI Usos e Costumes * S. João da Madeira – A caminho da feira. Postal ilustrado a preto e bran-
co, novo, cliché Almeida e edição de Lopes Simões & Irmão.

12.00

1655 PI S. Martinho do Porto – Carteira completa com 10 postais ilustrados com vistas de S. Marti-
nho do Porto, editada por António Henriques Primo, Sucessores.

20.00

1656 PI Publicitários * … E BACCHO RESUSCITOU.!. Postal ilustrado em relevo e a cores, editado 
pela Real Companhia Vinícola do Norte. Novo. Sem defeitos nem reparações.

15.00

1657 PI Temáticos * Aviação. António Bernardes (Ferramenta) – Aeronauta portuguez. Postal Ilustra-
do, a preto e branco, edição de Alberto Ferreira (nº61), novo.

9.00

1658 PI Publicitários * Bebidas. Licor Cointreau / Triple Sec / Um cálice apoz as refeições é o melhor 
digestivo. Edição de Gaspar Carmo & Irmão. Porto. Circulado com selo tipo Ceres de 6c, 
lilás rosa, MF223a. MB.

15.00

1659 PI Publicitário. The New Fashion. Arte nova. Novo. MR. 48.00

1660 PI Bélgica * Humorísticos. Carteira com 10 postais ilustrados coloridos, humorísticos tendo 
como base o monumento “Manneken-Pis (garoto a urinar). Alguns pequenos defeitos. MR.

30.00
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FISCAIS E VINHETAS

1661  Fiscais. Portugal * 1900 – Imposto do Selo. Armas do Reino. Lote com 10 estampilhas, PB 
206/209, 211, 216/17, 222, 231 e 233. Exemplares novos, sem goma, com a sobrecarga 
“SPECIMEN” horizontal e batida a preto.

10.00

1662 / Fiscais. Companhia de Moçambique. 1905 – Imposto do Selo, com sobrecarga “Serviço de 
Minas”. PB 1/6. Série incompleta, faltando a taxa de 2$000 réis, nova, com goma original 
sem charneira, com exceção da taxa de 10$000 réis sem goma, sem reparações e com 
vestígios de óxido em 3 estampilhas. Valor de catálogo € 370.00.

75.00

1663 PRV Fiscais * Portugal. 1929 – Escudo da República. Par horizontal de provas de cunho em pre-
to, canto superior direito de folha, sobre papel liso fino, sem impressão da taxa. MB e MR.

30.00
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1664 DOC Fiscais. Portugal. “Passaporte do Interior”, n.º 156, emitido pela Administração Geral do Dis-
trito do Porto em 08.10.1839, em papel selado com STO do Crédito Público de 40 réis, com 
marca de água “LOUSAA / 1838”.

18.00

1665 F / Fiscais. Portugal * 1940 – Taxas Marítimas. Casa dos Pescadores. Lote composto por 7 
estampilhas fiscais das taxas de $50, 1$00, 4$00, 5$00, 6$00, 10$00 e 12$50, PB1, 2, 5 e 6. 
Valores de 5$00, 10$00 e 12$50 não catalogados por PB. Inclui ainda prova não denteada 
em castanho-amarelo, cor não aprovada para a taxa. 

15.00

1666 F  1920 – Impostos Municipais. Câmara Municipal de Espinho. Imposto “AD-VALOREM”. Lote 
composto por 5 estampilhas de 0$20 (verde-cinzento), 0$50 (castanho-claro), 1$00 (casta-
nho-laranja), 5$00 (verde-claro) e 100$00 (cinzento). Quatro valores não catalogados por 
Paulo Barata. MB e R.

45.00

1667 F PRV Fiscais. Colónias de África. 1868 – Armas do Reino. Imposto do Selo. Lote com duas provas 
de cor em verde, com valores impressos a vermelho, das taxas de 800 réis e 6000 réis, não 
denteadas, coladas sobre cartolina branca, com “traço” a preto de 19mm. O valor de 6.000 
réis não foi emitido. MB e R.

40.00

1668 F 8 Fiscais. Macau * 1945 – Assistência. Nossa Senhora das Misericórdias. PB18, 20P, azul, 
preto e amarelo, usada, com carimbo muito leve. Valor de catálogo € 50.00

15.00

1669  Fiscais. Companhia do Niassa. 1904 - Imposto do Selo. Armas do Reino. Estampilhas de 
Moçambique com sobrecarga a preto “COMPANHIA DE / MOÇAMBIQUE”. Não dentea-
dos. PB 16/22. Lote com 7 estampilhas de 1$000, 2$000, 4$000, 5$000, 9$000, 10$000 e 
20$000 réis, novas, sem goma como emitidas, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valores fecho de série. Valor de catálogo € 130.00.

25.00

1670  Fiscais. Companhia do Niassa. 1904 - Imposto do Selo. Armas do Reino. Estampilhas 
de Moçambique com sobrecarga a preto “NYASSA”. PB 1/15. Série incompleta, faltando 
estampilha da taxa de 10 réis e com duplicações das taxas de 20 e 50 réis, nova, sem 
goma como emitidos, sem reparações e com óxido na taxa de 2$000 réis. Valor de 
catálogo € 80.00.

20.00

1671  Vinhetas. Portugal * 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com 
sobrecarga “VASCO DA GAMA / 1924-1925 / 2$00” sobre selos dos Açores. Série completa 
em blocos de 50 selos nos valores de 2$00 s/ 100 réis, castanho-amarelo e 2$00 s/ 150 réis, 
bistre e dois blocos de 20+30 selo do valor de 2$00 s/ 10 réis, violeta, com goma original 
sem charneira, sem reparações com leve óxido em alguns selos. Recentemente surgiram 
evidências de que não se tratam de vinhetas mas sim de uma emissão oficial, não referen-
ciada nos catálogos.

100.00

1672 F  Vinhetas * Portugal. União Velocipédica Portuguesa, antecessora da Federação Portuguesa 
de Ciclismo. Vinheta comemorativa da clássica Porto – Lisboa em ciclismo realizada em 
15.09.12, da qual foi vencedor Laranjeira Guerra do Sporting Clube de Portugal. MB e MR.

15.00

1673  Vinhetas * Direcção Geral dos Trabalhos Geodésicos e Topographicos. Lote com 5 vinhetas 
de cores diferentes e uma repetição, com sobrecarga “REPUBLICA” a vermelho. A Direção 
Geral foi criada em 18 de Dezembro de 1869 pelo então Ministro das Obras Públicas, Joa-
quim Tomás Lobo de Ávila.

15.00

1674 F  Vinhetas. Portugal. Vila Real. Festas da Cidade + II Circuito. Lote com 4 vinhetas das 
festas da cidade em 1932 em verde e preto, azul-claro e preto, amarelo e preto e laranja 
e preto + duas vinhetas do II Circuito de Vila Real de 1932 em sépia e preto e violeta e 
azul-claro.

25.00

1675 F  Vinhetas. Portugal. Circuito Automóvel de Vila Real. Lote com 3 vinhetas novas, sem goma: 
uma em violeta e laranja do IV Circuito em 1934, outra em vermelho, castanho e violeta do 
circuito de 1937 e outra em preto e vermelho do Circuito Internacional. B e MR.

20.00

1676 F  Vinhetas. Portugal. Vila Real. Circuito de Motas. Lote com 3 vinhetas novas, sem goma, 
uma em preto do I Circuito de Motos, outra em azul e vermelho e a terceira em castanho e 
vermelho do circuito de 1936.

20.00

1677  Vinhetas. Portugal. Santarém. Festas e Exposição Feira Distrital. Folha completa com 10 
vinhetas (5x2), nova, com goma original, sem defeitos nem reparações, das festas do ano 
de 1936, com diferentes gravuras em cada vinheta. MB e MR.

25.00

1678 F  Vinhetas. Portugal. Porto. A cidade que deu o nome ao VINHO DO PORTO. Lote com 10 
vinhetas, novas, todas diferentes, com as mesmas legendas em diversas línguas. B e R.

20.00

1679 F PRV/8 Vinhetas. Portugal. Exposição Filatélica Artístico – Humorística de Portugal * Porto * Terceira 
Flavex. Lote composto por bloco medindo 156mmx92 com prova de cor, não denteada em 
laranja-vermelho e preto + duas provas em cartão medindo cada uma 65x49mm, uma com 
as legendas em vermelho e gravura a preto e outra toda a castanho-laranja + vinheta usada 
obliterada com carimbo comemorativo da exposição. B e R.

25.00

1680  Vinhetas * Portugal. Aforro. Monumentos. Série completa com 42 vinhetas, novas, sem 
goma, denteadas, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

40.00

1681  Vinhetas * Monumentos e Sítios de Portugal. Série com 19 vinhetas do n.º 1 ao n.º 19, novas, 
sem goma como emitidas por Helio Vougirard * Paris em 1928.

20.00
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CORREIO AÉREO, MARÍTIMO E FERROVIÁRIO

1682 F Q Correio Aéreo * 1931 – 1.º Voo do DOX * Europa – América. Bilhete-postal ilustrado com gra-
vura do DOX circulado de Lisboa (29.01.31) para Nova York, com trânsito pelo Rio de Janeiro 
(22.06.31), com dois selos de 10$00, tipo Ceres * Emissão Londres, MF419, para pagar o porte 
de um bilhete-postal simples circulado neste voo. Carimbo romboidal batido a preto “DOX / 
PRIMEIRO VOO / EUROPA AMERICA DO SUL / ESTADOS UNIDOS / 1931” + carimbo de 
bordo batido a violeta “DORNIER / FLUGSCHIFF / 30 JAN 31”, tipo I (Frost) e carimbo retan-
gular, comemorativo, batido a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

80.00

1683 F Q Correio aéreo * Air France. Ligação Argentina – Lisboa. Sobrescrito circulado de Buenos 
Aires (30.03.40) para Lisboa (03.04.40) e para a Posta Restante, com a franquia de 1p30c, 
tendo pago à chegada o serviço da posta restante com selo de 30c tipo Lusíadas, MF544 
de acordo com a tabela de portes dos Decretos 9424 e 12428. Sobrescrito transportado 
pelo avião “Ville de Montevideo” que saiu de Buenos Aires a 31.03.40 e chegou a Paris a 
04.04.40. Ex- Cap. Lemos da Silveira.

30.00

1684 F Q Correio aéreo * OAT (Onward Air Transmission) – 1944 – 2.º Centenário de Félix Avelar 
Brotero. MF643, 1$75, azul. Par vertical em sobrescrito circulado de Lisboa (11.12.45) para 
Estocolmo / Suécia, marca oval batida a violeta “O.A.T.” tipo I (classificação Donald Smythe). 
Censurado pela censura inglesa. B.

30.00
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1685 F Q Correio aéreo * 1936/45 – Hélice. Sobrescrito circulado por via aérea pela Ala Littoria, de 
Milão (24.01.41) com selo de 1L, violeta, Yv CA14 para o Estoril (04.02.41), com trânsito por 
Lisboa (04.02.41). Reexpedido do Estoril (05.02.41) para Nova York, com trânsito por Lisboa 
(06.02.41) “via Clipper” da PAA, com selo do 5$00, lilás, MF CA6, 15c, lilás da emissão In-
fante D. Henrique, MF569 e 10c violeta, da emissão Legião Portuguesa, MF584. Defeitos na 
parte superior atingindo selos. Pouco vulgar.

60.00

1686 F Q Correio Aéreo * Angola. 1953 – Animais de Angola. Sobrescrito circulado de Sá da Bandeira 
(28.12.55) para Paris / França (04.01.56), com trânsito por Luanda (29.12.56), com tira de 
3 selos de 2Ags, MF363, insuficientemente franquiada para ser remetida por via aérea, foi 
porteada à chegada com selo de 50f, Yv T-88. Marcada à saída com carimbo retangular a 
preto, bilingue “Insuficientemente franquiada para / o transporte aéreo”. MB e MR.

40.00

1687 F Q Correio Aéreo * 1930/31 – Correio aéreo Dundo / Portugal via Tshikapa e Elizabethville. Lote 
com 4 fragmentos de cartas circuladas registadas do Dundo para Vila Flor em Portugal, nos 
anos 1930 e 1931, com selos tipo Ceres para pagar o porte territorial e selos do correio aé-
reo do Congo Belga, pela sobretaxa do correio aéreo. Os sobrescritos eram transportados 
em mão para o Tshikapa por funcionários da Diamang que se encarregavam de pagar a 
nova franquia para seguir por via aérea pelos aviões da Sabena.

40.00

1688 F Q Correio Aéreo * Angola. 1937 (24.09) – 1.º Voo do Aero Clube de Angola de Luanda para o Dundo. 
Fragmento de sobrescrito circulado no primeiro voo de Luanda (24.09.37) para o Dundo, pelo 
avião Luanda do Aero Clube de Angola, tripulado pelo piloto aviador Capitão Joaquim de Almeida 
Balthazar, com selos de 30c, verde e dois selos de 10Ags do tipo Ceres, com filigrana, MF233 e 
245, obliterados com carimbo batido a violeta “AERO CLUBE DE ANGOLA / LUANDA”. R.

40.00

1689 F Q Correio aéreo * 1947 (07.03) – 1.º Voo Dakar – Bissau. Sobrescrito circulado registado de Paris 
(03.03.47) para Bissau (07.03.47) com enlace em Dakar e devolvido ao remetente, com carimbo 
alusivo ao evento batido a preto “V.º CENTENAIRE DE LA DECOUVERTE / DE LA GUINEE 
PORTUGAISE / PREMIERE LIAISON AERIENNE / FRANCAISE DAKAR – BISSAO”. No verso 
carimbo alusivo ao V Centenário da Descoberta da Guiné. Sobrescrito com algumas manchas.

60.00

1690 F Q Correio aéreo * 1933 – Padrões. Sobrescrito, com peso de 7g, circulado registado de Nova Goa 
(19.09.37) para Illinois, U.S.A. (05.10.37), com o selo de 6 réis verde, MF336 e par de 2Tgs, 
castanho-amarelo, MF340, com carimbo a preto da “MALA AÉREA / ÍNDIA PORTUGUESA”, 
indicações manuscritas. Pequeno rasgo inferior no envelope. Marca muito bem batida.

150.00

1691 F Q Correio aéreo * 1938 (28.07) – 1.º Voo Lourenço Marques – Luanda pela DETA. Sobrescrito 
circulado registado, por via aérea, de Lourenço Marques (28.07.38) para Luanda (30.07.38), 
com selos tipo Império Colonial Português * Correio Aéreo de 20c, violeta e 1$00, azul, MF 
CA2 e 4. Por não existir tabela de portes para a ligação aérea entre Moçambique e Angola, 
para este voo as cartas foram franquiadas com os portes do correio ordinário: $80 pelo 
primeiro porte de uma carta com peso até 20g e $40 pelo prémio de registo. Marca, come-
morativa do evento, batida a azul “FIRST AIR MAIL / D.E.T.A. SERVICE”. R e 

60.00

1692 F Q Correio aéreo * 1938 – Império Colonial Português + Império Colonial Português * Correio 
aéreo. Sobrescrito com réplica de etiqueta M/13, impressa em verde-cinzento, circulado de 
ALTO MAÉ (10.05.38) para Paris, com trânsito por Marselha com selos de 5c, 20c e 1$75 
MF290, 293 e 302 e 1$00 MF CA4. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

1693 F Q Correio aéreo * 1938 (28.07) - Inauguração do Correio Aéreo + Motivos locais. Sobrescrito 
circulado, por via aérea, da Beira (31.10.35) para os EUA (20.11.35) com série completa do 
correio aéreo MF CA 1/10 + selos de 1$00, azul-escuro e preto MF160 + 2$00, violeta-claro 
e preto, MF161 + 45c, azul, MF164 e 85c, carmim e preto MF166. Sobrescrito do ÚLTIMO 
DIA DE CIRCULAÇÃO DA SÉRIE DE CORREIO AÉREO, com etiqueta do serviço aéreo 
com barramento a vermelho, por interrupção do serviço, aplicado em Londres.

40.00

1694 F * Correio marítimo. Carta remetida de Maranhão (28.11.60) para o Porto (13.01.61) porteada à 
chegada com 160 réis, batido a preto, pelo Formozo. Carimbo circular datado, batido a preto, 
“CORREIO GERAL DO MARANHÃO” e carimbo datado do Porto “BARRA / DO / PORTO”, 
tipo LF PRT-BA7. MB.

40.00

1695 F * Correio marítimo. Carta remetida de Maranhão (17.12.61) para o Porto (11.02.62) porteada à 
chegada com 160 réis, batido a preto, pelo Brilhante. Carimbo linear batido a preto “MARA-
NHÃO” e carimbo datado do Porto “BARRA / DO / PORTO”, tipo LF PRT-BA7. MB.

40.00

1696 F * Correio marítimo. Carta circulada registada de Singapura (19.12.03) para Lisboa (14.01.04), 
com trânsito por Bordéus / Gironde (12.01.04) com selos tipo Eduardo VII de 4c, violeta s/ 
vermelho, Yv81 e 25c, violeta e verde, Yv85. Carimbo octogonal dos paquetes franceses 
batido a preto “LIGNE N / 21 DEC 03 / PAQ. FR. N.º 3”. MR.

200.00

1697 F * Correio marítimo e militar. Marcas de paquetes portugueses e Expedição Militar a Moçambi-
que. Sobrescrito circulado isento de franquia de Lourenço Marques (28.07.17) para Cachoeira 
/ Brasil20.11.17) com trânsito por Rio Grande (26.11.17), censurado pela censura francesa 
com cinta. Carimbo de isenção de franquia batido a azul “ISENTO DE FRANQUIA / DISP. 10.ª 
DA 2.ª PARTE REG.º CAMPANHA / REGIMENTO DE ARTILH.ª DE MONT.ª / 5.ª BATERIA / 
EXPEDIÇÃO A MOÇAMBIQUE” e carimbo batido a violeta no verso do sobrescrito “EMPRESA 
NACIONAL / DE / NAVEGAÇÃO / LISBOA / PAQUETE MOÇAMBIQUE. MB e MR.

400.00

1698 TLG Correio marítimo. Telegrama remetido, via rádio, isento de franquia, de bordo do Paquete 
Serpa Pinto em 24.10.41 para Lisboa pela estação telégrafo-postal “ALCANTARA – LIS-
BOA”. Exemplar raro.

20.00
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1699 F 8 Correio marítimo. Marcas dos paquetes alemães. 1897 – D. Carlos I Mouchon. MF14, 5 réis, 
laranja. Par vertical obliterado com dois carimbos batidos a violeta: duplo círculo “HAMBURG 
AMERIKA LINIE / ANTONINA”  e nominativo linear “ANTONINA”. O paquete Antonina esteve ao 
serviço da HAPAG (Hamburg Amerikanische Paketfahrt Aktien Gessel Schaft” de 1904 a 1914.

20.00

1700 F * Correio marítimo – Capa de carta datada da Madeira (12.02.75) para o Havre (03.03.75) 
com trânsito por Londres (02.03.75) pela ambulância de Calais (02.03.75) e ambulância 
Paris – Havre (02.03.75) sem franquia portuguesa e porteada à chegada com 19d e com 
marca batida a preto “G B / 1F60c”, valor contabilístico a creditar aos correios ingleses pelo 
trânsito da carta por Inglaterra.

30.00

1701 F 8 Correio marítimo. Marcas dos paquetes portugueses. 1932. Ceres. Novo tipo. MF232, 20c, 
cinzento. Fragmento com bloco de três selos + selo isolado, obliterado com carimbo batido a 
vermelho “COMPANHIA COLONIAL DE NAVEGAÇÃO / SERVIÇO DE CORREIO / PAQUE-
TE GANDA”. Marca completa, bem batida. MR.

40.00

1702 F FRG Correio marítimo. Carimbo dos paquetes portugueses. Fragmento com selo de 80c, Ceres, 
novo tipo, MF239, obliterado com carimbo batido a violeta” COMPANHIA NACIONAL DE 
NAVEGAÇÃO / PAQUETE / LOURENÇO MARQUES” MB e R.

25.00
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1703 F PI Correio marítimo. Postal ilustrado circulado presumivelmente isento de franquia (não se 
vislumbra sinal da existência de alguma franquia) de Lisboa (01.08.05) para bordo do 
Cruzador Adamastor e para o Primeiro-Tenente José Botelho de Carvalho Araújo em 
serviço em Hong Kong (04.09.05). Não se encontrando já ao serviço do Cruzador foi 
devolvido para o Arsenal da Marinha em Lisboa que o reencaminhou para bordo da Ca-
nhoneira Zambeze em serviço em Cabo Verde (26.10.05). O Primeiro-Tenente Carvalho 
de Araújo prestou serviço entre outros navios da armada no Cruzador Adamastor e na 
Canhoneira Zambeze. MR.

75.00

1704 F * Correio ferroviário. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 50 réis, verde, papel liso, dentea-
do 12 ¾, tipo I em carta circulada de Lisboa (08.05.79) para Vila Nova de Gaia (09.05.79) 
pela ambulância ferroviária Lisboa – Porto, para pagar o segundo porte (50 réis) de uma 
carta circulada internamente com peso entre 15 e 30g de acordo com a tabela de portes do 
Decreto de 09.11.77. Selo sem reparação, sem o denteado da margem esquerda, obliterado 
com carimbo oval ferroviário “R.A. LISBOA – PORTO / C.C.”, batido a preto.

40.00

1705 F FRG Correio ferroviário * 1884/87 – D. Luís I, de frente. Novos valores. MF62, 20 réis, carmim-
-rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾, sobre fragmento, obliterado com o carimbo oval a 
preto “AMBULÂNCIA POSTAL DO MINHO”. Exemplar aparentemente de cortesia ou usada 
com carimbo de museu fora de época, no entanto muito rara.

75.00

CORREIO MILITAR, CENSURAS E ISENTOS DE FRANQUIA

1706 F * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Isentos de franquia. Sobrescrito circulado de Genéve para Lou-
renço Marques com trânsito por Lisboa, onde lhe foi fixado o selo de isenção de franquia tipo So-
ciedade Portuguesa da Cruz Vermelha * Cruz da Convenção de Genebra, vermelho e preto, em 
papel esmalte, denteado 11 ¾, obliterado com carimbo de dupla oval, batido a violeta “SOCIE-
DADE PORTUGUESA DA CRUZ VERMELHA / TERREIRO DO PAÇO – LISBOA”. Carimbo de 
origem, linear, batido a vermelho “COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE / GENÈVE 
/ AGENCE DES PRISONIERES DE GUERRE” + carimbo a vermelho “KRIEGSGEFANGENEN 
SENDUNG”, em português “Expedição de Prisioneiro de Guerra”. À chegada foi aplicado carim-
bo oval batido a vermelho “DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA CRUZ VERMELHA / LOURENÇO 
MARQUES”, tipo AP CV1, indicado como tendo sido utilizado em 1917. Carta remetida o súbdito 
alemão Peter Oswald Stolz, imediato no vapor “Hof”, preso em Moçambique a 10.03.1916 e co-
locado no “Depósito de Internados Inimigos de Peniche”. MB e MR.

300.00

1707 F * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Isentos de franquia. Sobrescrito emitido pela “Y.M.C.A”, circu-
lado do CEP / S.P.C 11 (15.11.17) para Leiria (22.11.17), censurado em Lisboa.

5.00

1708 F IC 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Corpo Expedicionário Português a França. Bilhete-carta, 
isenta de franquia, distribuídas aos militares portugueses, remetido do CALP para Lisboa 
(07.09.18). Carimbo batido a preto “C. A. L. P. / ETAT – MAJOR / LE VAGUEMESTRE”. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, censurado pelos franceses, com cinta e carimbo.

80.00

1709 F IC 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Corpo Expedicionário Português a França. Bilhete-postal, 
isento de franquia do exército francês, distribuídas aos militares portugueses, datado de 
23.08.18 e remetido do CALP para Lisboa (09.09.18). Carimbo batido a preto “C. A. L. P. / 
ETAT – MAJOR / LE VAGUEMESTRE”. Exemplar sem defeitos nem reparações, censurado 
pelos franceses e portugueses, com carimbo batidos a preto.

50.00

1710 F * 1939/45 — 2.ª Guerra Mundial. Expedição Militar aos Açores. Sobrescrito timbrado do 1.º 
Batalhão de Engenharia do Regimento de Infantaria n.º 1, circulado do Faial (20.05.44) para 
Lisboa. Isenção impressa e com carimbo de censura da unidade a vermelho “1.º B. E. DO 
R. I. N.º 1 / CENSURADO”. B e R.

15.00

1711 F * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Prisioneiros de Guerra Alemães na Índia Portuguesa. Censu-
ras. Sobrescrito de prisioneiro de guerra italiano detido no Quartel de Artilharia de Nova Goa 
e circulado registado, isento de franquia, de Nova Goa (??.04.17” para Geneve (02.06.17) 
através da Comissão Portuguesa de Prisioneiros de Guerra em Lisboa (12.05.17) com 
trânsito em Zurique (02.06.17). Duplamente censurada em Goa com cinta branca “INDIA 
PORTUGUESA / CENSURA POSTAL MILITAR”, fechada com carimbo batido a verde “IN-
DIA PORTUGUESA / VERIFICADA (3) / CENSURA MILITAR” e cinta camurça da censura 
francesa, Marca de regista manuscrita a violeta “R 8858 / NGoa”, carimbo batido a violeta 
“COMMISSION PORTUGAISE DES PRISONNIERS DE GUERRE / CROIX-ROUGE POR-
TUGAISE / LISBONNE e carimbo linear “COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE 
/ GENÉVE / AGENCE INTERNATIONALE DES PRISONNIERS DE GUERRE” + “FRANC 
DE PORT”. MB e R.

200.00

1712 F * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito remetido de Mormugão Porto com 
trânsito por Nova Goa (17.07.16), onde foi franquiado, para Zurique (21.08.16), com tira 
de 4 selos de 1 real, papel esmalte, denteado 15x14, MF254f, tira de 4 selos de 2 réis, 
preto, papel esmalte, denteado 15x14, estrelas I/I, MF256g e selo de 3 réis, lilás-claro, 
denteado 15x14, papel porcelana médio, estrelas II/II, MF258. Censurado com cinta 
creme n.º 00501, com legendas a preto “ÍNDIA PORTUGUESA / CENSURA POSTAL 
MILITAR”, fechada com carimbo batido a verde “ÍNDIA PORTUGUESA / VERIFICADA 
(3) / CENSURA MILITAR” e com rúbrica a vermelho “LAM” do censor Luís António Ma-
ravilhas. No verso carimbo batido a violeta “Vendu par: / L’AGENCE INTERNATIONALE 
/ DES PRISONNIERS DE GUERRE”.

250.00
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1713 F * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito remetido de Mormugão com trânsito por 
Nova Goa (22.06.16) onde foi franquiado e registado em 24.06.16 para Zurique (15.07.16), 
com par horizontal de 3 réis, lilás-claro, denteado 15x14, papel esmalte, estrelas I/I, MF258f e 
tira horizontal de 1Tg, tipo Ceres, violeta-claro, papel porcelana, denteado 15x14, estrelas II/II, 
MF264. Censurado com cinta creme n.º 00104, com legendas a preto “ÍNDIA PORTUGUESA / 
CENSURA POSTAL MILITAR”, fechada com carimbo batido a violeta “ÍNDIA PORTUGUESA / 
VERIFICADA (3) / CENSURA MILITAR” e com rúbrica a vermelho “LAM” do censor Luís Antó-
nio Maravilhas. Conhecidos apenas 6 exemplares assinados por este censor.

300.00

1714 F * 1938 – Guerra Civil Espanhola. Portugueses alistados no Exército de Franco. Sobrescrito 
circulado da frente de Madrid para Lisboa (28.12.37) sem franquia, tendo sido aceite a isen-
ção pelos correios portugueses. Carimbo da censura militar de Leganes batido a violeta.

60.00

1715 F * 1938 – Guerra Civil Espanhola. Portugueses alistados no Exército de Franco. Sobrescrito 
circulado da frente de Madrid para Lisboa (12.01.38) sem franquia, tendo sido porteada à 
chegada por não se reconhecer a isenção de franquia, com selo tipo Etiqueta de 0$80. Ca-
rimbo da censura militar de Leganes batido a azul.

30.00
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PROVAS E ENSAIOS
     Portugal

1716 F PRV 1866 – D. Luís I. Fita curva. Impressão com relevo. Desenho e gravura de Charles Wiener. 
MF19, 5 réis. Ensaio de cor em laranja, sobre papel liso, fino, não denteada, sem goma, 
sem reparações com um pequeno corte horizontal de 1,5mm no canto superior direito não 
afetando o quadro. B e MR. Valor de catálogo € 280.00.

80.00

1717 F PRV 1866/67 – D. Luís I. Fita direita. Desenho e gravura de Charles Wiener. MF19, 5 réis. Ensaio 
de cor em laranja, não denteado, em papel liso, médio, SEM GOMA, com sobrecarga “INU-
TILIZADO”. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com margens de 
luxo. Valor de catálogo € 360.00.

100.00

1718 F PRV 1866 – D. Luís I. Fita curva. Impressão com relevo. Desenho e gravura de Charles Wiener. 
MF19, 5 réis. Ensaio de cor em laranja-castanho, sobre papel liso, médio, não denteada, 
com duas margens de luxo e duas normais, sem goma, sem defeitos nem reparações com 
sobrecarga a preto “INUTILIZADO”. B e MR. Valor de catálogo € 360.00.

90.00

1719 F PRV 1866 – D. Luís I. Fita curva. Impressão com relevo. Desenho e gravura de Charles Wiener. 
MF19, 5 réis. Ensaio de cor em bistre-dourado, sobre papel liso, médio, não denteada, com 
margens de luxo equilibradas, sem goma, sem reparações, com alguns pontos de óxido, com 
sobrecarga a preto “INUTILIZADO”. Cor não catalogada nem referenciada por OM. B e MR.

120.00

1720 F PRV 1866 – D. Luís I. Fita curva. Impressão em relevo. Desenho e gravura de Charles Wiener. 
Iniciais C.W. sob o pescoço. Prova de cor em verde-escuro, não denteada, em papel espes-
so branco, com margens normais. OM30. Valor de catálogo € 280.00.

50.00

1721 F PRV 1870/71 – D. Luís I. Fita direita. Desenho e gravura de Frederico Augusto de Campos. MF42, 
80 réis. Prova de cor em laranja, não denteada, em papel liso, médio, com goma não original 
e margens de luxo. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. OM60. 
Valor de catálogo € 400.00.

80.00

1722 F PRV 1870/71 – D. Luís I. Fita direita. Desenho e gravura de Frederico Augusto de Campos. MF43, 
100 réis. Par horizontal de provas de cor em violeta, não denteada, em papel liso, médio, 
sem goma, com duas margens curtas e duas normais. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e relevo. Não catalogada por OM. Valor de catálogo € 800.00.

90.00

1723 F PRV 1870/76 – D. Luís I. Escola de Gravura. Impressão sem relevo. Desenho e gravura de Eu-
dóxio César Azedo Gneco ou de Carlos Augusto de Campos ou de Aragão Moutinho. Tipo 
VIII. Ensaio de cor em laranja, com legenda “REIS” aberta na fita, sobre papel liso branco, 
colada sobre cartolina, não denteada. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 750.00.

150.00

1724 F PRV 1870/76 – D. Luís I. Escola de Gravura. Impressão sem relevo. Desenho e gravura de Ve-
nâncio Pedro de Macedo Alves. Tipo II. Prova do valor de 25 réis, em azul-claro em papel 
liso, fino, não denteada, com goma original. Exemplar sem defeitos nem reparações. OM72. 
Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1725 F PRV 1870/76 – D. Luís I. Escola de Gravura. Impressão sem relevo. Desenho e gravura de Ve-
nâncio Pedro de Macedo Alves. Tipo II. Lote com duas provas de cor do valor de 25 réis, 
uma em azul e outra em preto retinto, ambas em papel liso, fino, não denteadas, sem goma. 
Exemplares sem reparações, com muito ligeiros pontos de óxido na prova azul. OM73 e 
OM81. Valor de catálogo € 160.00.

25.00

1726 F PRV 1870/76 – D. Luís I. Escola de Gravura. Impressão sem relevo. Desenho e gravura de Pedro 
de Macedo Alves. Tipo II. Lote com duas provas de cor da taxa de 25 réis, uma em castanho 
e outra em preto, sobre papel liso, coladas sobre papel cartolina, não denteadas. Exempla-
res sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

1727 F PRV 1879/81 – D. Luís I. De perfil. Desenhos e gravuras a madeira de João Pedroso Gomes da 
Silva. Tipo V. Prova de cor da taxa de 10 réis, em verde-azul, em bloco medindo 42x58mm, 
não denteada, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. OM151. B e MR.

35.00

1728 F PRV 1879/81 – D. Luís I, de perfil. Desenhos e gravuras a madeira de João Pedroso Gomes da 
Silva. Tipo II. Tipos aprovados. MF53, 25 réis. Prova de cor em verde sobre papel porcelana 
médio, em bloco medindo 34x36mm, não denteada, sem goma. Exemplar sem reparações, 
com 3 ligeiros adelgaçamentos nas margens não afetando o quadro e boa cor.

30.00

1729 F PRV 1879/81 – D. Luís I, de perfil. Desenhos e gravuras a madeira de João Pedroso Gomes da 
Silva. Tipo II. Tipos aprovados. MF53, 25 réis. Prova de cor em azul sobre papel porcelana 
médio, em bloco medindo 33x32mm, não denteada, sem goma. Exemplar sem reparações, 
com ligeiros pontos de óxido e boa cor.

30.00

1730 F PRV 1879/81 – D. Luís I. De perfil. Desenhos e gravuras em madeira de João Pedroso Gomes da 
Silva. Tipo III. OM54, 25 réis. Lote com duas provas de cor, não denteadas, em papel liso, 
médio, uma na cor lilás-vermelho (OM139) e outra em cinzento ardósia (OM141).

30.00

1731 F PRV 1881/87 – D. Luís I. De frente. Desenho e gravuras de Eugène Mouchon (efígie) e de Venân-
cio Pedro de Macedo Alves (cercaduras). Tipo III, com legenda “CORREIOS E TELEGRA-
PHOS” e apenas 7 estrelas em vez de 8 do tipo aprovado. Prova de cunho em preto sobre 
cartão medindo 37x42mm, não denteada, sem abertura da taxa (25) no cunho. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, com boa cor.

50.00
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1732 F PRV 1881/87 – D. Luís I. De frente. Desenho e gravura de Eugène Mouchon (efígie) e de Venâncio 
Pedro de Macedo Alves (cercaduras). Tipos aprovados. Lote com duas provas: uma de 5 réis 
em verde-claro, tipo VII, não denteada, em papel liso, com margens de luxo e outra de 50 réis 
em castanho-escuro, tipo VI, não denteada, em papel liso, com margens de luxo. Exemplares 
sem reparações, com ligeiros adelgaçamentos. Não catalogadas por OM nestas cores. 

40.00

1733 F PRV 1881/87 – D. Luís I. De frente. Desenho e gravuras de Eugène Mouchon (efígie) e de Venâncio 
Pedro de Macedo Alves (cercaduras). Tipo V, com legenda “CORREIOS E TELEGRAPHOS”. 
MF57, 25 réis. Lote com 3 provas de cor em laranja, rosa-lilás e verde-esmeralda, sobre papel 
porcelana médio, não denteadas, com boas margens, sem defeitos nem reparações. B e R.

60.00

1734 F PRV 1881/87 – D. Luís I. De frente. Desenho do busto de Eugène Mouchon e da cercadura de 
Venâncio Alves. Tipo V – com legenda “Correios e Telegraphos”. MF57, 25 réis. Prova de cor 
em castanho (cor aprovada), não denteada, margem superior de folha, em papel liso, médio. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. OM196.

15.00

1735 F PRV 1881/87 – D. Luís I. De frente. Desenho e gravura de Eugène Mouchon (efígie) e de Venâncio 
Pedro de Macedo Alves (cercaduras). Tipos aprovados. MF64, 500 réis. Prova de cor em preto, 
tipo IX, sobre papel porcelana, branco, médio, com margens de luxo, não denteados. OM248.

30.00

1736 F PRV 1881/87 – D. Luís I. De frente. Desenho do busto de Eugène Mouchon e da cercadura de 
Venâncio Alves. Tipo IX – tipo aprovado. MF64, 500 réis. Prova de cor em castanho e azul, 
margem esquerda de folha, não denteada, em papel porcelana, sem goma, sem defeitos 
nem reparações. OM246.

15.00

1737 F PRV 1895/98 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. MF141. Bloco 
com 6 provas de cor em carmim, margem inferior de folha, não denteadas, em papel liso, 
amarelado, não gomadas, com a taxa de 25 réis impressas a preto e deslocadas. MB e R.

46.00

1738 F PRV 1907 – D. Carlos I. Emissão projetada. Desenho de J. Cabral Lacerda e gravuras de Domin-
gos Alves do Rego. Tipo V. Efígie e cercadura. Tipo aprovado, “holandês”. OM965, 500 réis, 
lilás e preto. Prova não denteada com margens de luxo, em papel porcelana, não denteada 
e não gomada. MB e R.

42.00

1739 F PRV 1908/09 – D. Manuel II. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Busto de 
frente, olhando á direita sobre retângulo de cor. Prova de cor em carmim, sobre retângulo 
em carmim, não denteada, em cartolina. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. OM 1274a.

40.00
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1740 F PRV 1908/09 – D. Manuel II. Desenhos e gravuras de Domingos Alves do Rego. Tipo V, aprovado, 
só busto sobre retângulo de cor. Prova de cor em carmim, sobre retângulo em carmim, não 
denteada, em papel porcelana médio. Exemplar sem reparações com vestígios de óxido, 
com boa cor. MB e MR.

30.00

1741 F PRV 1907 – D. Carlos I. Emissão projetada. Ensaios de cercaduras. Tipos não aprovados. Ensaio 
de Eugène Mouchon. Maquete com 4 ensaios de cercaduras, em preto sobre papel esmalte, 
de emissões projetadas para Portugal, Açores e Índia. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. MB e MR.

50.00

1742 F PRV 1908/09 – D. Manuel II. Tipos aprovados. Desenhos e gravuras de Domingos Alves do Rego. 
Tipo IX – Busto e cercadura. Altos valores. MF169, 1000 réis. Prova de luxo, em azeitona e 
castanho (OM1230), não denteada, sobre papel porcelana, sem goma. MB e MR.

25.00

1743 F PRV 1911 – Ceres. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de 
Carvalho e Silva. MF217, 20C. Prova de cor em chocolate sobre bloco de cartão branco me-
dindo 31x42mm (cor e papel não aprovados), não denteada, sem goma, sem defeitos nem 
reparações. Não catalogada por OM.

30.00

1744 F PRV 1911 – Ceres. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de 
Carvalho e Silva. MF218, 30C. Prova de cor em castanho sobre papel porcelana colorido, 
espesso, rosa, margem superior de folha, não denteada, sem goma, sem defeitos nem re-
parações, com defeito de impressão no canto inferior esquerdo. OM 1433.

25.00

1745 F PRV 1920/23 – Ceres. Novas cores e valores. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e 
gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. MF244, 50C. Prova de cor em chocolate em blo-
co de papel pontinhado medindo 30x37mm (cor não aprovada), não denteada, sem goma, 
sem defeitos nem reparações. OM1505.

20.00

1746 F PRV 1923 — Travessia Aérea do Atlântico. Desenho de autor desconhecido e tipografado pela 
Waterlow & Sons, Ltd. MF260/75. Série completa de provas de cor, em quadras, não den-
teadas, nas cores finais, em papel branco, pontinhado em losangos horizontais, com furos 
de segurança da casa impressora. R e MB.

150.00

1747 PRV 1923 – Travessia Aérea do Atlântico. Desenho de autor desconhecido e tipografado pela 
Waterlow & Sons, Ltd. MF275, 15c. Bloco vertical com 12 provas de cor (2x6) em verde 
(cor aprovada), canto inferior esquerdo de folha, em papel branco, pontinhado em losangos 
horizontais, não denteadas, com furos de segurança, tipo médio e grande. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com goma original sem charneira, com boa cor. MB e MR.

50.00

1748 PRV 1923 – Travessia Aérea do Atlântico. Desenho de autor desconhecido e tipografado pela 
Waterlow & Sons, Ltd. MF266, 15c. Bloco vertical com 20 provas de cor (2x10) em preto (cor 
aprovada), bordo esquerdo completo de folha, em papel branco, pontinhado em losangos 
horizontais, não denteadas, com furos de segurança, tipo médio, com anotações manuscri-
tas a vermelho indicativas de correções a efetuar na chapa final. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, com goma original sem charneira, com boa cor. MB e MR.

50.00

1749 F PRV 1924 – Ceres. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de 
Carvalho e Silva. Prova de cunho, sem impressão do centro (efígie), não denteada para o 
valor de 10$00, em verde-cinzento, sobre papel porcelana branco, não gomada. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Ex. John N. Liles. 

75.00

1750 F PRV 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Desenho de Alberto de Sousa 
e gravuras de R. Fairweather (casa e gabinete) e John Charles Harrison (restantes motivos). 
Par horizontal de provas da moldura do motivo “efígie de Camilo Castelo Branco”, sem im-
pressão da taxa, não denteadas, na cor verde-azul, com furos de segurança e anotações 
manuscritas para correções na chapa.

20.00

1751 F PRV 1927 – Ceres. Gravura de Júlio Alves. Impressão da Casa da Moeda. Quadra de provas de 
cor em verde-claro, sobre papel camurça, não denteadas, sem goma, margem esquerda de 
folha, com o valor de 25c. OM1969. MB e R.

40.00

1752 F PRV 1926/31 – Lusíadas. Desenho de pedro Guedes e gravura de Arnaldo Lourenço Fragoso. Bloco 
com 24 provas de cor (azul), de taxas diferentes, em 4 filas de 6 provas, não denteadas, em papel 
pontinhado vertical, com as taxas de 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 / 15 + 16 + 25 + 32 + 40  + 48 / 50 + 
64 + 80 + 96c + 1$00 + 1$20 / 1$60 + 2$00 + 3$20 + 4$50 + 5$00 + 10$00. B e R.

50.00

1753 F PRV 1931 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Lourenço Fragoso. Tipo 
aprovado. Folha com 10 provas de cor não denteadas, quatro em papel liso médio e 6 em 
cartolina: 4c em bistre-claro (OM1664) + 4c em preto (OM1671) 10c em verde-amarelado 
(OM1695a), 25c em preto (OM1709), 25c em verde-escuro (OM1712), 50c em lilás-verme-
lho (OM1756), 80c em preto (OM1766), 1$25 em azul (OM1788), 4$50 em preto (OM1806) 
e 4$50 em amarelo (OM1802). B e R.

40.00

1754 F PRV 1926/31 – Lusíadas. Desenho de pedro Guedes e gravura de Arnaldo Lourenço Fragoso. 
MF 513, 516/522, 524, 526, 528/530, 543 e 547. Lote com 15 quadras de provas de cor, nas 
cores aprovadas para cada uma das taxas, não denteadas, nos valores de 5c, 10c, 15c, 
16, 25c, 40c, 48c, 50c, 80c, 1$20, 2$00, 4$50, 5$00, 30c verde e 1$75, azul, algumas com 
goma original sem charneira e outras sem goma, também tidas como selos originais não 
denteados. Exemplares sem reparações, com ligeiro óxido em alguns valores, com boa cor.

100.00

1755 F PRV 1931 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Lourenço Fragoso. Tipo 
aprovado. Prova de cor em verde e carmim, em bloco medindo 65x55mm, com o valor de 
10$00 (valor não aprovado), denteado 14, em papel esmalte, sem goma. B e R. OM1939.

15.00



173

1756 F PRV 1931 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Álvares Pereira. MF542, 4$50. Quadra de provas de 
cor, nas cores aprovadas para a taxa (castanho e verde-claro), não denteadas, em papel liso, fino e 
rugoso, com goma. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. OM2077. B e MR.

60.00

1757 F PRV 1931 – 7.º Centenário da Morte de S. António. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso. 
MF531, 15c. Lote com seis provas de cor em amarelo-esverdeado, verde-amarelo, verde-
-oliva, verde-cinzento, verde-azul e verde-escuro, não denteadas, em papel liso, das quais 
duas em papel médio, uma e, papel espesso e três em cartolina, não gomadas. Exemplares 
sem defeitos nem reparações, com boa cor.

50.00

1758 F PRV 1934 – General Carmona. Emissão-base projetada. Desenho e gravura de Arnaldo Lou-
renço Fragoso. Tipo III. MF560, 40c. Lote com 3 pares horizontais de provas de cor com 
sobrecarga “ESPECIME” impressa a preto, denteadas, uma em violeta sobre papel liso, 
margem superior de folha, outra em azul-celeste sobre papel porcelana, margem direita de 
folha e outra em verde-claro sobre papel porcelana, margem esquerda de folha, todas sem 
goma. OM 2135, 2136 e 2138.

30.00

1759 F PRV 1937 – 1.º Centenário da Escola Politécnica de Lisboa. Emissão projetada. Desenho de Ál-
varo Duarte de Almeida e gravura de Gustavo de Almeida Araújo. Prova de cor em preto com 
o valor de $40, sobre papel liso, médio, não denteada, sem goma. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. OM2184.

20.00

1760 F PRV 1937 – Efígie de D. Nuno Álvares Pereira. Emissão projetada. Desenho de Alberto de Sousa e gra-
vura de Arnaldo Fragoso. Lote com duas provas de cor, uma em castanho sobre papel porcelana 
colorido em azul e outra em castanho sobre papel porcelana, colorido em amarelo, não denteadas, 
com margens de luxo, sem abertura da valor no cunho, sem goma. Não catalogadas por OM.

30.00
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1761 F PRV 1940 – 8.º Centenários da Fundação e 3.º Centenário da Restauração de Portugal. Desenhos de 
Jaime Martins Barata (Exposição), Henrique Franco de Sousa (Restauração), Maria Pires Keil do 
Amaral (Descobrimentos) e Alberto de Sousa (Fundação). Lote com 5 pares horizontais de cor, 
nas cores aprovadas para as taxas de $10, 15c, $40, $80 e 1$00, não denteadas, em liso o por-
celana colorido, impressos a talhe-doce. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

50.00

1762 F PRV 1940 – Centenários da Fundação e da Restauração de Portugal. Desenhos de Jaime Mar-
tins Barata (Exposição) e Henrique Franco de Sousa (Restauração) e gravuras a talhe -doce 
de José Armando Pedroso e de Renato Araújo. Lote composto por par vertical de provas 
do valor de $10 em lilás-vermelho sobre papel porcelana colorido, rosa + prova isolada de 
15c em azul-esverdeado e de 35c em verde-amarelo, ambas sobre papel porcelana branco. 
Todas não denteadas, sem goma.

30.00

1763 F PRV 1940 – Centenários da Fundação e da Restauração de Portugal. Desenhos de Jaime Mar-
tins Barata (Exposição) e Henrique Franco de Sousa (Restauração) e gravuras a talhe -doce 
de José Armando Pedroso e de Renato Araújo. Lote composto por quadra de provas de $80 
em violeta cinzento sobre papel porcelana branco e quadra de provas em vermelho sobre 
papel porcelana colorido, rosa. Ambas não denteadas, nas cores aprovadas, sem goma.

40.00

1764 F PRV 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. Desenho de Roque Gameiro e gravura de 
Marcelino Norte. Tipo IV. MF610, $15. Lote com 3 provas de cor em preto, azul e verde-claro, 
não denteadas, em papel liso, sem goma e sem abertura do valor no cunho. MB e MR. Não 
catalogadas por OM.

30.00

1765 F PRV 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. Desenho de Roque Gameiro e gravura de Guilher-
me Santos. Tipo VI. MF612, $40. Prova de cor em preto, não denteada, em papel liso colada em 
cartão, sem goma e sem abertura do valor no cunho. MB e MR. Não catalogadas por OM.

15.00

1766 F PRV 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. Desenho de Álvaro Duarte de Almeida e gra-
vura de Arnaldo Fragoso. MF613, $80 (Madeira). Cartão medindo 92x37mm com duas pro-
vas de cor coladas, uma em preto sobre papel porcelana colorido, azul-claro e outra em 
carmim-rosa sobre papel porcelana branco, ambas com margens de luxo, sem abertura do 
valor no cunho, não denteadas. MB e MR.

25.00

1767 F PRV 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. Desenho de Roque Gameiro e gravura de Arnaldo 
Fragoso. Tipo VIII. MF614, 1$00. Lote com 5 provas de cor, uma em carmim sobre papel branco 
liso e quatro sobre papel porcelana colorido, castanho s/ amarelo, castanho sobre salmão, lilás 
rosa s/ rosa (OM2221) e azul s/ rosa, não denteadas, sem goma e sem abertura do valor no 
cunho. MB e MR. Não catalogadas por OM com exceção de uma delas atrás referenciada.

40.00

1768 F PRV 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF BLC4. Ensaio para o bloco da emissão, com 
disposição dos selos não aprovada, na cor violeta-escuro, medindo 154x131mm, sem abertura 
das taxas no cunho, sobre papel esmalte, não denteado, impressão tipográfica. B e R.

40.00

1769 F PRV 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF BLC4. Prova de cor em azul-escuro do blo-
co, medindo 171x142mm, sem abertura das taxas no cunho, sobre papel liso muito espesso, 
não denteado, impressão tipográfica. B e R.

30.00

1770 F PRV 1944 – 3.ª Exposição Filatélica Portuguesa * Exfipo. Desenho de Alberto de Sousa e gravura de 
Arnaldo Fragoso. Prova de cor em vermelho-castanho sobre papel porcelana colorido rosa-claro, 
não denteada, sem abertura da taxa no cunho. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

26.00

1771 F PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Félix Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins 
Barata e gravura de Gustavo de Almeida Araújo. Lote composto por duas provas de cor do 
cunho, da efígie, uma a verde (bloco com 52x73mm) e outra em castanho-rosado (bloco 
com 52x72mm), sobre papel liso, não denteadas, sem goma, e sem abertura do valor no 
cunho. A primeira com inscrição manuscrita “N.º 6”  e a segunda “N.º 3”. B e R.

40.00

1772 F PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins Barata e 
gravuras de Gustavo de Almeida Araújo e Marcelino Norte. MF 640/643. Prova de cunho em 
bloco medindo 100x128mm, em preto, sobre papel esmalte, não aprovado para a emissão, 
com os 4 motivos da emissão, sem abertura da taxa no cunho, não denteada, sem goma. 
Provavelmente prova para o bloco da emissão. Não catalogado por OM.

25.00

1773 F PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Félix Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins Ba-
rata e gravuras de Gustavo de Almeida Araújo (Efígie) e Marcelino Norte (Monumento). MF 
640/643. Série completa em quadras de provas de cor, nas cores aprovadas, não denteadas, 
em papel liso, médio, amarelado, com goma original. Exemplares também tidos como selos 
originais não denteados. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

50.00

1774 F PRV 1948 – 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. Desenhos de Jaime Martins 
Barata e gravura a talhe-doce de Renato Araújo, tipo I - Pajem. MF693, 1$00. Lote com 4 
pares horizontais de provas de cor em vermelho sobre papel azul (OM2436), vermelho sobre 
papel rosa-claro (OM2441), vermelho sobre papel verde-amarelo (OM2437) e em castanho-
-vermelho (OM2438), não denteadas, papel médio com goma original, os dois primeiros 
pares em margem inferior de folha. MB e MR.

50.00

1775 F PRV 1947 – 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. Desenhos de Jaime Martins 
Barata e gravura a talhe doce de Renato Araújo. Tipo I (Pajem). MF693, 1$00. Quadra de 
provas de cor em vermelho (cor aprovada) sobre papel liso azul, não denteadas, sem goma. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. Não catalogada por OM.

24.00

1776 F PRV 1947 – 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. Desenhos de Jaime Martins Barata e 
gravura a talhe doce de Renato Araújo. Tipo II (Missionário). MF694, 1$75. Quadra de provas de 
cor em azul (cor aprovada) sobre papel liso branco, canto superior direito de folha, não denteadas, 
com goma original sem charneira. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. OM2443.

28.00
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1777 F PRV 1948 – Exposição de Obras Públicas e Congressos Nacionais de Engenharia e Arquitetura. 
Desenho de José Ângelo Cottinelli Telmo e gravura a talhe-doce de Renato Araújo. MF695, 
$50. Par horizontal de provas em lilás-castanho (cor aprovada), não denteadas, em papel 
liso espesso. B e R. OM2444

25.00

1778 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 Araújo. MF727, 2E. Quadra de provas de cor em azul (cor 
aprovada) sobre papel branco liso, médio, canto superior direito de folha, não denteadas, com 
goma original sem charneira. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor. OM2449.

28.00

1779 F PRV 1957 – Cesário Verde. Desenho de Júlio Gil. MF 731/32. Série completa de provas de cor, 
em pares horizontais, nas cores aprovadas para cada uma das taxas, não denteadas, em 
papel esmalte, com goma original sem charneira, também tidos como selos originais não 
denteados. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

25.00

1780 F PRV 1952 – 8.º Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. Desenho de Jaime Martins Barata. 
MF 751/752. Série completa de provas de cor, nas cores aprovadas para cada uma das ta-
xas, não denteadas, em papel liso, médio, amarelado, sem goma. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, com boa cor.

20.00

1781 F PRV 1952 – 1.º Centenário do Ministério das Obras Públicas. Desenho de António Maria Veloso 
Reis Camelo. MF 755/758. Série completa de provas de cor em pares horizontais, margem 
inferior de folha, nas cores aprovadas, em papel liso creme (aprovado), não denteadas, sem 
goma, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

40.00
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1782 F PRV 1953 – Cavaleiro Medieval. Desenho de Jaime Martins Barata. MF 763/777. Série incomple-
ta de provas de cor (falta o valor de 5E), nas cores aprovadas para cada uma das taxas, não 
denteadas, em papel liso, sem goma, também tidos como selos originais não denteados. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

40.00

1783 F PRV 1954 – 150.º Aniversário da Fundação da Secretaria de Estado dos negócios da Fazenda. 
Desenho de Jaime Martins Barata. MF794, 1$00. Prova de cor em verde-escuro e verde-
-claro, denteada, em papel esmalte, não gomada. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

1784 F PRV 1954 – 150.º Aniversário da Fundação da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. 
Desenho de Jaime Martins Barata. MF 794/795. Série completa de provas de cor, em pares 
verticais, nas cores aprovadas para cada uma das taxas, não denteadas, em papel esmalte, 
com goma original sem charneira, também tidos como selos originais não denteados. Exem-
plares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

25.00

1785 F PRV 1954 – 150.º Aniversário da Fundação do Colégio Militar. Desenho de Cândido Costa Pinto. 
MF 800/801. Série completa de provas de cor, nas cores aprovadas para cada uma das taxas, 
não denteadas, em papel esmalte, com goma original sem charneira, também tidos como selos 
originais não denteados. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

15.00

1786 F PRV 1955 – Reis de Portugal da 1.ª Dinastia. Desenho de António Lino e gravura de Maxime 
Ferré (50c). MF808, 50c. Prova de cor em verde-bronze (cor não aprovada para esta taxa), 
em bloco medindo 57x70mm, em papel pontinhado, com goma original sem charneira, com 
numeração “17”, impressa a talhe-doce. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

42.00

1787 F PRV 1960 – 10.º Aniversário da OTAN. Desenho de Cândido da Costa Pinho. MF 849/50. Série 
completa de provas de cor, nas cores aprovadas, em pares horizontais, bordo inferior de folha, 
não denteadas, em papel esmalte, com goma original sem charneira. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, também tidos como selos originais NÃO DENTEADOS.

28.00

1788 F PRV 1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. De-
senho de Álvaro Duarte de Almeida e gravura de Mário Belardi. MF874, 1$00. Prova de cor 
em verde, cor não aprovada para a emissão, denteada em 13 ½, em papel liso. B.

15.00

1789 F PRV 1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
Desenho de Álvaro Duarte de Almeida e gravura de Mário Belardi. MF874, 1$00. Prova de 
cor em azul e preto, cores não aprovadas para o valor de 1$00, mas aprovadas para o valor 
de 6$50, denteada em 13 ½, em papel liso. B.

15.00

1790 F PRV 1962 – VIII Dia do Selo. Desenho de João Martins da Costa. MF901, 1$00. Par vertical de 
provas de cor, nas cores aprovadas, não denteadas, em papel liso, com goma original sem 
charneira. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor, também tidos como selos 
originais NÃO DENTEADOS.

22.00

1791 F PRV 1969 – 5.º Centenário do Nascimento de Pedro Álvares Cabral. Desenho de José Pedro 
Roque e gravura de Álvaro Lucas. MF1039, 3$50. Quadra de provas de cor em lilás (cor 
aprovada) sobre papel liso, amarelo (não aprovado), não denteada, margem direita de folha, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

25.00

1792 F PRV 1990 – 150 Anos do Selo Postal. MF BLC114 Prova de cor do bloco com palete das tonalida-
des da cor azul e miras óticas sinalizando a área do corte e da picotagem, com o selo não pi-
cotado em bloco medindo 140x190mm. Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações.

15.00

1793 F PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme 
Santos. Prova do cunho e de cor em lilás-rosa sobre papel liso, espesso, na cor branco, em 
bloco medindo 69x55mm, sem goma, não denteada e com abertura da taxa de 10$00 no 
cunho. OM CA27. MB e MR.

25.00

1794 F PRV 1935/36 - Correio aéreo. Tipo Hélice. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Guilherme 
Santos. Prova do cunho e de cor em verde sobre papel liso, espesso, na cor branco, em 
bloco medindo 70x55mm, sem goma, não denteada e com abertura da taxa de 10$00 no 
cunho. Não catalogado por OM. MB e MR.

25.00

1795 F PRV 1920 – Encomendas Postais. Alegoria Comércio e Indústria. Desenho de António Quaresma 
e gravura de Guilherme Augusto dos Santos. Lote composto por quadra de provas de cor 
em laranja da taxa de $02, em papel liso, médio, não denteadas e sem goma, OM6 + bloco 
horizontal com 6 provas de cor (3x2) em azul-escuro, da taxa de $60, em papel cebola (não 
catalogada neste tipo de papel por OM), não denteadas e sem goma. Exemplares sem de-
feitos nem reparações, com boa cor.

30.00

1796 F PRV 1920 – Encomendas Postais * Alegoria Comércio e Indústria. Desenho de António Qua-
resma e gravura de Guilherme Augusto Santos. MF EP4, $10. Prova de cor em preto, em 
bloco medindo 54x41mm, em papel porcelana, não denteado, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Não catalogado por OM neste papel.

20.00

1797 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. Não catalogadas por OM.

20.00

1798 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, im-
pressas individualmente, uma em vermelho-castanho sobre papel porcelana branco e outra 
em castanho-laranja s/ salmão em papel porcelana colorido. Exemplares sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Não catalogadas por OM.

20.00
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1799 F PRV 1903 – Porteado. Emissão regular. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. 
MF POR8 e POR12, 10 réis e 50 réis. Lote com duas provas de cor, não denteadas, em 
papel liso, sem goma, a primeira em laranja (cor aprovada), canto inferior esquerdo de folha 
e a segunda em carmim-rosa (cor aprovada), margem esquerda de folha. OM54 e OM79.

12.00

1800 F PRV 1903 – Porteado. Legenda “A Receber”. Valor em réis, com sobrecarga “REPUBLICA” da 
Casa da Moeda. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Bloco com 7 provas 
de cor, em duas filas (na primeira com os valores de 5 réis, 10 réis e 20 réis e na segunda 
com 30 réis, 40 réis, 50 réis e 100 réis), em verde-claro sobre papel pontinhado, não dentea-
do, sem goma. Não catalogado por OM.

30.00

1801 F PRV 1903 – Porteado. Legenda “A Receber”. Valor em réis, com sobrecarga “REPUBLICA” da 
Casa da Moeda. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Bloco com 7 provas 
de cor, em duas filas (na primeira com os valores de 5 réis, 10 réis e 20 réis e na segunda 
com 30 réis, 40 réis, 50 réis e 100 réis), em cinzento sobre papel pontinhado, não denteado, 
sem goma. Não catalogado por OM.

30.00

1802 F PRV 1903 – Porteado. Legenda “A Receber”. Valor em réis, com sobrecarga “REPUBLICA” da 
Casa da Moeda. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Bloco com 7 provas 
de cor, em duas filas (na primeira com os valores de 5 réis, 10 réis e 20 réis e na segunda 
com 30 réis, 40 réis, 50 réis e 100 réis), em castanho-lilás sobre papel pontinhado, não den-
teado, sem goma. Não catalogado por OM.

30.00
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1803 F PRV 1903 – Porteado. Legenda “A Receber”. Valor em réis, com sobrecarga “REPUBLICA” da 
Casa da Moeda. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Bloco com 7 provas 
de cor, em duas filas (na primeira com os valores de 5 réis, 10 réis e 20 réis e na segunda 
com 30 réis, 40 réis, 50 réis e 100 réis), em laranja sobre papel pontinhado, não denteado, 
sem goma. Não catalogado por OM.

30.00

1804 F PRV 1903 – Porteado. Legenda “A Receber”. Valor em réis, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Bloco com 7 provas de cor, 
em duas filas (na primeira com os valores de 5 réis, 10 réis e 20 réis e na segunda com 30 réis, 40 
réis, 50 réis e 100 réis), em azul-escuro sobre papel pontinhado, não denteado, sem goma, com 
falta de papel no canto superior direito, não afetando nenhuma prova. Não catalogado por OM.

25.00

1805 F PRV 1917 – Porteado. Emissão projetada. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Sil-
va. Lote com 7 provas de cor em verde-amarelo, das taxas de ½c, 1c, 2c, 3c, 4c, 5c e 10c, 
não denteadas, com boas margens, com goma e charneira. Exemplares sem reparações, 
com ligeiro óxido em algumas provas, com boa cor. Apenas o valor de 10c catalogado por 
OM em verde-amarelo e restantes não catalogadas.

32.00

1806 F PRV 1917 – Porteado “A Receber”. Emissão projetada. Desenho e gravura de José Sérgio de 
Carvalho e Silva. Lote com duas provas de cor em cinzento e verde-escuro, não denteadas, 
papel pontinhado, sem goma, sem abertura do valor no cunho. Exemplares sem reparações, 
com vestígios de óxido no verso, com boa cor.

15.00

1807 F PRV 1915 – Imposto Postal. Legenda “Para os Pobres”. Desenho de Pedro Guedes e gravura de 
José Armando Pedroso. MF IP 7/8, 1c e 2c. Lote com duas provas de cor da taxa de 1c, uma 
em carmim sobre papel liso e outra a preto sobre papel esmalte e uma outra da taxa de 2c 
em carmim-rosa, margem superior de folha, sobre papel pontinhado, todas não denteadas.

25.00

1808 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. Lote com 3 provas de cor, não 
denteadas, em papel levemente pontinhado, sem goma, com os três motivos da emissão, 
uma em verde-azul com a “Efígie”, outra em verde-oliva com “Plano” e outra em azul com 
“Monumento”, todas com sobrecarga a preto “WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN” e 
sem impressão da “legenda” e “valor”.

20.00

1809 F PRV 1918 – Serviço Oficial. Emissão projetada. Alegoria da República. Desenho e gravura de 
Guilherme Augusto dos Santos. Tipo aprovado, com indicação “Centavo”. Lote com 3 qua-
dras de provas de cor, da taxa de 1 centavo, duas em castanho-laranja (OM25) e uma em 
cinzento (OM28), não denteadas, em papel pontinhado médio, com goma original sem char-
neira. Exemplares sem defeitos nem reparações com boa cor.

20.00

1810 F PRV 1922/27 – Porte Franco. Sociedade de Geografia de Lisboa. Emblema da Sociedade, sem Coroa. 
Desenho de Alfredo Roque Gameiro. MF SGL8. Prova de cor em verde, cor aprovada, sobre 
papel porcelana, não denteada, sem goma, com sobrecarga horizontal a preto “SPECIMEN”.

26.00

1811 F PRV 1935/38 – Porte Franco. Sociedade de Geografia de Lisboa. Emblema da Sociedade, com 
Cruz de Cristo. MF SGL 21/22. Lote com 3 pares horizontais de provas de cor, em vermelho, 
violeta-claro e preto, vermelho, verde-claro e preto e vermelho, azul-claro e preto, cantos 
inferiores esquerdos de folhas, não denteadas, em papel liso. MB e MR.

30.00

1812 F PRV 1904 – Porte Franco. Assistência Nacional aos Tuberculosos. Desenho e gravura de Domin-
gos Alves do Rego. Lote com 4 provas de cor, não denteadas, com margens de luxo, em 
papel liso, sem goma: uma em azul e laranja (OM ANT2), outra em castanho e amarelo (OM 
ANT11), outra em castanho e verde (OM ANT13) e outra em carmim e amarelo-castanho 
(OM ANT5). Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

40.00

1813 F PRV 1904 – Porte Franco. Assistência Nacional aos Tuberculosos. Desenho e gravura de Domin-
gos Alves do Rego. Prova de luxo em bloco medindo 53x65mm, em castanho e verde sobre 
papel liso, fino, não denteada, sem goma. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. MB e MR. OM ANT13.

20.00

1814 F PRV 1904 – Porte Franco. Assistência Nacional aos Tuberculosos. Desenho e gravura de Domin-
gos Alves do Rego. Lote com 3 provas de cor do centro do selo, não denteadas, em papel 
liso, médio, sem goma, uma em bistre-esverdeado, outra em cinzento e outra em amarelo. 
Exemplares sem defeitos nem reparações com boa cor. MB e MR.

25.00

1815 F PRV 1904 – Porte Franco. Assistência Nacional aos Tuberculosos. Desenho e gravura de Domin-
gos Alves do Rego. Prova de luxo em bloco medindo 65x51mm, em castanho e azul sobre 
papel liso, fino, não denteada, sem goma. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. MB e MR. OM ANT12.

20.00

1816 F PRV 1904 – Porte Franco. Assistência Nacional aos Tuberculosos. Desenho e gravura de Do-
mingos Alves do Rego. Prova de luxo em bloco medindo 41x67mm, em verde e castanho-
-amarelo sobre papel liso, fino, não denteada, sem goma. Exemplar sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. MB e MR. OM ANT20.

20.00

     Açores

1817 F PRV 1908/09 – D. Manuel II. Desenho de Domingos Alves do Rego e gravura de José Sérgio de Car-
valho e Silva. Conjunto de duas provas de cor, uma em verde-escuro e outra em carmim-rosa, 
sobre papel porcelana médio, não denteadas, com margens de luxo, sem goma e sem abertura 
dos valores no cunho. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

30.00
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1818 F PRV 1907 – D. Manuel II. Emissão projetada para os Açores. Desenho e gravura de Domingos 
Alves do Rego. Prova de cor em carmim, não denteada, em cartão, com ensaio de cerca-
dura para a emissão projetada de D. Carlos I montada sobre o busto de D. Manuel II, não 
denteada, sem abertura do valor no cunho. Não referenciado por Oliveira Marques, nem por 
Claudino Pereira. MB e MR.

50.00

1819 F PRV 1908/09 – D. Manuel II. Desenho de Domingos Alves do Rego e gravura de José Sérgio de 
Carvalho e Silva. Conjunto de três provas de cor, uma  de 2 ½ réis em violeta, outra de 5 réis 
em preto e outra de 1000 réis em azul, todas sobre papel esmalte, não denteadas, com mar-
gens de luxo, sem goma. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

30.00

1820 F PRV 1908/09 – D. Manuel II. Desenho de Domingos Alves do Rego e gravura de José Sérgio de 
Carvalho e Silva. MF113, 50 réis. Prova de cor em azul sobre papel esmalte (cor e papel 
aprovados para este valor), em bloco medindo 52x56mm, não denteada, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

20.00

     Madeira

1821 F PRV 1928 – Ceres. Impressão a talhe-doce, na Perkins, Bacom & Co. Ltd. MF 41/61. Série in-
completa (falta 80c) de provas de cor, nas cores aprovadas, denteadas, em papel pontinha-
do leve, com goma original sem charneira, com sobrecarga oblíqua “SPECIMEN” a preto. 
Exemplares sem reparações, com ligeiro óxido em alguns valores, com boa cor.

25.00
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     Ultramar

1822 F PRV Ultramar * África. 1909 – D. Manuel II. Desenho e gravura de Domingos Alves do Rego. Lote 
composto por 3 provas de cor: Uma em bloco medindo 77/53mm, com busto com moldura 
a vermelho, não denteada + prova da efígie em castanho sobre papel liso e prova em azul 
sobre papel esmalte, sem abertura da legenda da colónia nem do valor no cunho.

50.00

1823 F PRV Ultramar * África. 1898 – D. Carlos I. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. Prova de cepo 
para as Colónias de África, em preto e em bloco medindo 38x45mm, sobre papel liso, não 
denteada, sem goma. A legenda e o valor eram apostos em segunda impressão. MB e MR.

30.00

1824 F PRV Ultramar * África. 1898 – D. Carlos I. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. Prova de cor 
em azul, para as Colónias de África, sobre papel esmalte (não aprovado para a emissão), não 
denteada, sem goma. A legenda e o valor eram apostos em segunda impressão. MB e MR

14.00

1825 F PRV Ultramar. África. 1898 – D. Carlos I. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. Par vertical, 
margem esquerda de folha, de provas de cor em carmim, denteadas, com goma original, 
sem impressão do “valor” e “legenda”. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

15.00

1826 F PRV Ultramar. 1914 – Ceres. Provas clandestinas. Lote com duas provas de cor em bistre e tijolo, 
sem impressão do valor e legenda, em papel liso médio, com margens de luxo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor.

25.00

1827 F PRV Ultramar * 1972 – 4.º Centenário da Publicação dos Lusíadas. Emissão geral para as Coló-
nias Portuguesas. Desenho de Alberto Cutileiro. Folha A4 com impressão em relevo albino 
“ALBERTO CUTILEIRO / PINTOR DE ARTE”, com as 7 provas dos diferentes selos emitidos 
para as colónias de Angola, Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe, Moçambique, Macau 
e Timor, com anotações manuscritas pelo autor dos desenhos, solicitando pequenas alte-
rações em 3 dos selos e aprovando os restantes. Indicação manuscrita de ser a 8.ª apre-
sentação das provas para validação do autor. Único exemplar possível, com a assinatura de 
Alberto Cutileiro. MB e MR.

150.00

     Angola

1828 F PRV 1870/77 – Coroa. Desenho e gravura de Augusto Fernando Gerard. MF7, 100 réis. Bloco com 
8 provas de cor em lilás-cinzento, sobre papel liso médio, não denteadas, sem goma. MB e R.

80.00

1829 F PRV 1886 – D. Luís I. Fita direita. Desenho e gravura de Frederico Augusto de Campos. MF22, 
200 réis. Prova de cor em violeta-cinzento sobre papel porcelana branco, não denteada, 
sem goma, anulada com traço vertical preto, aposto manualmente a pena.

30.00

1830 F PRV 1893 – D. Carlos I. Tipo JORNAES. Desenho e gravura de Eudócio César Azedo Gneco. 
MF24, 2 ½ réis. Prova de cor em castanho (cor aprovada), canto inferior esquerdo de folha, 
não denteada, em papel liso, fino (aprovado), sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. MB e R.

20.00

1831 F PRV 1893 – D. Carlos I. Desenho e gravura de Manuel Diogo Neto. Lote composto por 4 provas 
de cor em papel liso (não aprovado para a emissão), não denteadas, sem goma: uma em 
canto inferior esquerdo de folha com valor de 5 réis, em amarelo (cor aprovada), outra em 
canto superior esquerdo de folha com valor de 10 réis, em violeta-vermelho (cor aprovada), 
outra em margem esquerda de folha, com valor de 20 réis, em violeta-azul (cor aprovada) 
e outra em canto inferior esquerda de folha, com valor de 25 réis, em verde (cor aprovada). 
Todas sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

40.00

1832 F PRV 1909 – D. Manuel II. Desenho e gravura de Domingos Alves do Rego. MF103/112. Folha 
com 12 provas de cor em vermelho, sobre papel esmalte, em três filas de 4 selos, com va-
lores de 2 ½, 5, 10 e 20 réis na 1.ª fila, 25, 50, 75 e 100 réis, na 2.ª fila, de 200, 300, 400 e 
500 réis na 4.ª fila, as duas últimas sem a efígie do rei, e valores não emitidos. Provas não 
denteadas, sem goma, como boa cor. MB e MR.

150.00

1833 F PRV 1914 – Ceres. Lote com 6 quadras de provas de cor de ¼ c em sépia, MF142, ½ c em preto, 
MF143, 1c em verde-amarelo, MF144, 1 ½ c em castanho-claro, MF145, 2c em carmim, 
MF146 e 2 ½ c em violeta, MF147 + prova isola de 5c em azul-claro, MF148, em papel liso 
+ par horizontal em canto de folha de 8c, cinzento-violeta em papel porcelana, MF150, todas 
não denteadas, nas cores aprovadas. Também tidas como selos originais não denteados.

80.00

1834 F PRV 1912/22 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. Lote com 4 quadras de provas de cor: uma 
de 3c em laranja, MF200, outra de 4c, carmim-rosa, MF201, outra de 4 ½ c cinzento, MF202 
e outra de 15c, rosa malva, MF152, todas em papel liso, não denteadas, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, também tidas como selos originais não denteados.

45.00

1835 F PRV 1921/22 – Ceres. Novas cores e valores MF203, 6c. Bloco com 12 provas, canto inferior 
direito de folha, em lilás-claro, papel liso, não denteadas, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, também tidas como selos originais não denteados.

35.00

1836 F PRV 1932 – Ceres. Novo tipo. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de Arnal-
do Fragoso. Lote com duas provas de cor, em blocos medindo 42x51mm, uma em carmim 
e outra em azul-escuro, ambas não denteadas, sobre papel pontinhado em losangos, sem 
goma, sem impressão do valor, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00
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1837 F PRV 1932 – Ceres. Novo tipo. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de Ar-
naldo Fragoso. Lote com três provas de cor, uma em preto, com margens largas, outra em 
carmim com margens de luxo e outra em azul-escuro em bloco medindo 36x43mm, não 
denteadas, sobre papel pontinhado em losangos verticais, sem goma, sem impressão do 
valor, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

25.00

1838 F PRV 1932 – Ceres. Novo tipo. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de Arnal-
do Fragoso. Lote com três provas de cor, uma em sépia-escuro e outra em azul-claro e outra 
em carmim-rosa, todas não denteadas, com margens de luxo, sobre papel pontinhado em 
losangos, sem goma, sem impressão do valor, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

20.00

     Cabo Verde

1839 PRV 1934 – Ceres. Novo tipo. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de Arnaldo 
Fragoso. Lote com 5 pares horizontais de provas de cor em sépia, preto, verde-esmeralda, azul-
-claro e laranja + prova isolada em verde-azul, não denteadas, em papel pontinhado, sem goma. 

40.00

     Guiné

1840 PRV 1886 – D. Luís I. Desenho e gravura de Eugène Mouchon (busto) e Azedo Gneco (cercadu-
ra). Lote composto por par horizontal de provas de 25 réis em verde-amarelo claro, em canto 
superior esquerdo de folha, papel liso amarelado (cor e papel não aprovados) + prova de 10 
réis em verde sobre papel porcelana, bordo esquerdo de folha (cor e papel aprovados), não 
denteadas, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB.

20.00

1831

1837
1830

1829

18271828

1826

1832

184018391836
1835

18381834

1833



182

     Índia

1841 PRV 1948 – Monumentos de Diu. Emissão projetada. Bloco medindo 190x128mm, em papel 
liso, com 9 provas de cor, não denteadas, unicolor, em 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. Exemplar sem reparações, com leve óxido na margem direita, com 
goma original. B e R.

40.00

     Moçambique

1842 PRV 1933 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Fragoso. Lote composto 
por prova de cunho em azul, em bloco medindo 33x49mm, em papel porcelana, não den-
teada, sem goma e duas provas de cor em carmim e verde sobre papel pontinhado, com 
margens de luxo, não denteadas, sem goma. Todas sem impressão do valor, que seria 
tipografado em segunda impressão. MB e MR.

30.00

1843 PRV 1960 – V Centenário da Morte do Infante D. Henrique. MF429, 5$00. Prova de cor, com cor 
de fundo em azul, denteada, com goma original, sem defeitos nem reparações. MB e MR.

30.00

1844 PRV 1907/08 – D. Manuel II. Desenho e gravura de Domingos Alves do Rego. Emissão pro-
jetada para Moçambique e Distritos Postais. Tipos não aprovados. Lote com 4 provas 
de cor em verde-escuro, não denteadas, com margens de luxo, em papel esmalte, sem 
goma, com diferente desenho na fita inferior e com legendas de “INHAMBANE”, “MO-
ÇAMBIQUE”, “LOURENÇO MARQUES” e “QUILIMANE”, e sem abertura no cunho do 
valor. MB e MR.

40.00

     Companhia de Moçambique

1845 PRV 1895 – Elefantes. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. MF13, 10 réis. 
Quadra de provas de cor em carmim, margem esquerda de folha, em papel porcelana mé-
dio, não denteadas, sem goma, com o valor de 10 réis, em 2.ª impressão. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor.

25.00

1846 PRV 1940 – 8.º Centenário da Fundação da Nacionalidade. Gravura de Arnaldo Fragoso, tipo-
grafados na Casa da Moeda. MF198, 1$75. Prova de luxo em bloco medindo 50x65mm, em 
azul e azul-claro (cores aprovadas) sobre papel porcelana colorido azul-esverdeado (não 
aprovado para a emissão), não denteada, sem goma. MB e MR.

120.00

1847 PRV 1940 – 3.º Centenário da restauração de Portugal. MF202, 70c. Bloco com 6 provas de 
cor (2x3) em sépia e verde-cinzento (cores aprovadas para a moldura e centro), canto 
superior direito de folha, não denteadas, com goma original, em papel liso, impressas a 
talhe-doce e furos de segurança médios, oriundas do arquivo da empresa impressora 
Waterlow & Sons, Ltd.

16.00

1848 PRV 1937 – Correio Aéreo. Inauguração do Correio Aéreo. Emissão triangular. MF CA9, 60c. 
Bloco com 16 provas de cor (8x2) em carmim e castanho (cores aprovadas para a 
moldura e centro), margem superior de folha, denteadas, sem goma, em papel ponti-
nhado em losangos, impressas em talhe-doce, com inscrições marginais manuscritas 
“File Copy 194881” e furos de segurança médios, oriundas do arquivo da empresa im-
pressora, Waterlow & Sons, Ltd.

34.00

     S. Tomé e Príncipe

1849 PRV 1870 – Coroa. Desenho e gravura de Augusto Fernando Gerard. MF6, 50 réis. Prova de cor 
em verde sobre papel porcelana colorido em verde-claro, não denteada, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

20.00

     Timor

1850 PRV 1935 – Padrões. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso. Lote com 4 provas de cor, não 
denteadas, sem goma, com margens de luxo: uma de ½ avo, em verde-escuro sobre papel 
liso, fino, outra de ½ avo, em verde sobre papel porcelana colorido em azul, outra de 2 avos, 
em azul-escuro sobre papel pontinhado, médio e outra de 6 avos em castanho sobre papel 
porcelana colorido, em azul-claro. B e R.

20.00

1851 PRV 1935 – Padrões. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso. MF 206/226. Série completa de 
provas de cor, nas cores aprovadas para cada uma das taxas, não denteadas, em papel liso 
com filigrana Cruz de Cristo, sem goma, também tidos como selos originais não denteados. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

120.00
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SELOS E CORRESPONDÊNCIAS

     Portugal

1852  1853 – D. Maria II. MF1b, 5 réis, castanho-amarelo, tipo II, papel liso fino, não denteado. Par 
vertical de selos novos, sem goma, com uma reparação da margem direita entre os selos, 
com um furo de alfinete, com leve vinco horizontal, com boa cor e relevo, com margens ex-
teriores de luxo e com falta de papel no canto inferior direito. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 16.200.00.

5.000.00

1853 8 1853 – D. Maria II. MF1c, 5 réis, castanho-amarelado, papel liso, fino, não denteado, “cunho 
cansado”. Exemplar usado, com margens curtas, não cortando o quadro, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 2.200.00.

120.00

1854 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 réis, azul-claro, tipo I, papel liso, não denteados. Exemplar usado, assina-
do no verso, sem reparações, com afloramentos de óxido, com vinco horizontal, com boa cor e relevo, 
com duas margens de luxo e duas normais, obliterado por marca nominal batida a preto/azul “CHA-
VES”, com cercadura oval, do período pré-adesivo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00
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1855 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 réis, azul-claro, tipo I, papel liso, não denteados. Exemplar usa-
do, sobre fragmento, sem reparações, com boa cor e relevo, com duas margens de luxo e 
duas cortando ligeiramente o quadro no canto superior direito, obliterado por carimbo mudo 
de seis circunferências concêntricas (diâmetro exterior de 21,5mm), atribuída à direção de 
correio de Faro, batida a tinta sépia. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

1856 F 8 1853 – D. Maria II. MF2, 25 réis, azul-claro, tipo I, papel liso, não denteados. Exemplar 
usado, assinado no verso, sem reparações, com pontos de óxido, com boa cor e relevo, 
com duas margens de luxo e duas normais, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma 
postal, batido a preto “1 – LISBOA” e por marca nominal a preto “MOURA”, do período pré-
-adesivo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

1857 F 8 1853 – D. Maria II. MF2c, 25 réis, azul, tipo II, papel liso, não denteados. Par horizontal de selos 
usados, sem reparações, com o quadro aberto no canto inferior direito do 1.º selo e no canto 
superior esquerdo do 2.º selo, com boa cor e relevo, com margens exteriores de luxo/normais/
curtas, sem tocarem o quadro de impressão, obliterado por 3 batidas a sépia da marca nominal 
“VALLADARES”, do período pré-adesivo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

500.00

1858 F  1853 – D. Maria II. MF3b, 50 réis, verde-azul, papel liso médio, não denteado. Exemplar sem 
reparações, com lado vertical esquerdo do quadro aberto no 1.º selo, com leves afloramento 
de óxido, com várias transparências, com dois leves vincos, com boa cor e relevo, e com 
margens exteriores de luxo / normais. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 45.000.00.

12.500.00

1859 F 8 1853 – D. Maria II. MF3a, 50 réis, verde-amarelo, papel liso médio, não denteado. Exemplar 
usado, com anotações a lápis no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, 
com uma margem de luxo e três margens normais, obliterado com marca nominal “FAFE”, 
com cercadura retangular, batida a azul. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

3.000.00

1860 F 8 1853 – D. Maria II. MF3a, 50 réis, verde-amarelo, papel liso, médio, não denteado, com 3 
margens de luxo e uma normal. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “75 – 
VILA DO CONDE” tipo 6.8.6. Valor de catálogo € 1.800.00.

250.00

1861 F 8 1853 – D. Maria II. MF3a, 50 réis, verde-amarelo, papel liso médio, não denteado. Exem-
plar com um leve vinco vertical no alinhamento do lado esquerdo do quadro de impressão, 
aplanado, com boa cor e relevo, com margem superior de folha e três margens normais, 
obliterado com carimbo numérico de barras da 1.ª reforma postal, batido a preto “123 – 
MANGUALDE”, tipo 5.10.5. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

400.00

1862 F 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 réis, verde, papel liso, médio, não denteado, com 3 margens de luxo 
e uma normal. Exemplar usado, sem reparações, com ligeira transparência na margem superior 
não atingindo o quadro, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma 
postal, batido a preto “90 – MONTEMOR-O-VELHO” tipo 5.10.5. Valor de catálogo € 1.800.00.

200.00

1863 F 8 1853 – D. Maria II. MF3, 50 réis verde azul, papel liso médio, com boas margens. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo e obliterado com carimbo numé-
rico da 1.ª reforma postal, batido a preto “1 – LISBOA”. Certificado de peritagem do NFACP. 
Valor de catálogo € 3.600,00. Certificado de peritagem do NFACP.

300.00

1864 F 8 1853 – D. Maria II. MF4, 100 réis, lilás, papel liso, não denteados. Tira vertical de quatro se-
los, usados, em fragmento de folha de processo judicial, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, com margens exteriores de luxo e com os selos obliterados por carimbo de 
barras da 1.ª reforma postal “61 – GUIMARÃES”, do tipo 6.8.6, batida a preto. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 36.000.00.

9.000.00

1865 F FRG 1853/56 – D. Maria II + D. Pedro V. Cabelos lisos. Fragmento com selo de 100 réis, lilás-mal-
va, papel liso, da emissão de D. Maria II, MF4 e par horizontal de 5 réis, castanho-vermelho, 
tipo I, papel liso. Selos com boa cor e relevo, o de 100 réis com corte horizontal de origem de 
8mm, com duas margens de luxo e duas curtas, uma delas cortando o quadro de impressão 
e o par de 5 réis sem defeitos nem reparações e com margens exteriores de luxo/normais, 
obliterados com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batida a preto “52 – PORTO”, tipo 
4.6.4. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. MB e MR.

3.500.00

1866 F 8 1853 – D. Maria II. MF4, 100 réis, lilás, papel liso, não denteado. Par vertical, usado, com 
um canto reparado, com boa cor e relevo, margens curtas com a superior cortando ligeira-
mente o quadro de impressão. , obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal não 
identificável. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 10.500.00.

500.00

1859185818571856
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1867 F  1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 réis, verde-amarelo, papel liso médio, não 
denteados. Par vertical, novo, sem reparações, com manchas de óxido, com boa cor e rele-
vo e com margens exteriores de luxo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 1.350.00.

250.00

1868 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 réis, verde-amarelo, papel liso médio, não 
denteados. Folha completa de 24 (4x6) selos usados, com dois furos no exemplar número 23, 
com pequenos pontos de óxido, com leves vincos, com doía pequenos cortes nas margens 
esquerda e direita fora do quadro de impressão, com as margens exteriores aparadas e nor-
mais / curtas, cortando dois selos (o do canto inferior esquerdo com falta de grande parte de 
papel), com boa cor e relevo e com os selos obliterados com carimbo circular de pontos da 1.ª 
reforma postal “52 – PORTO”, batida a preto. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

25.000.00

1869 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF8, 50 réis, verde-amarelo, papel liso, fino, não 
denteado. Exemplar usado, com três margens de luxo e uma normal, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, 
batido a preto “86 – FARINHA PODRE”, tipo 4.3.4.

25.00

186918631865

1868

18641866

1867

1862

1861

1860



186

1870 F FRG 1855/56 – D. Pedro. Cabelos lisos. MF9, 100 réis, lilás, papel liso, não denteados. Fragmen-
to de documento judicial com bloco de 12 /4x3) selos, sem reparações, com dois furos de 
alfinete no selo do canto superior direito, com boa cor e relevo, com margens exteriores de 
luxo/normais/curtas sem tocarem no quadro de impressão, obliterados com carimbo numéri-
co da 1.ª reforma postal, batido a preto “103 – BARCELOS”, tipo 4.3.4 e com impressão no 
fragmento das marcas “REGISTADA” e nominal pré-adesiva “BARCELLOS”, batidas a preto. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

12.000.00

1871 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos – MF9, 100 réis, lilás, papel liso, médio, não denteado. Qua-
dra usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com duas margens exteriores 
de luxo e duas normais, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto.

400.00

1872 F FRG 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10, 5 réis, castanho-vermelho, papel liso, fino, 
não denteado, tipo II. Dois selos com 3 margens de luxo e uma curta, em fragmento de 
jornal, correspondente ao porte de um jornal com duas folhas, obliterados com carimbos 
numéricos da 1.ª reforma postal, batido a preto “52 – PORTO”, tipo 4.7.4 e retangular datado 
de 09.04.1858. B e R.

150.00

1873 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10o, 5 réis, castanho-amarelo, papel liso fino, 
não denteado, tipo VIII. Par vertical, usado, com margens curtas a luxo, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo de pontos da 1.ª reforma postal, 
batido a preto “1 – LISBOA”. Valor de catálogo € 735.00.

60.00

1874 F FRG 1856/58 – D. Pedro C. Cabelos anelados. MF10g, 5 réis, castanho-escuro, tipo II, papel liso, 
DENTEADO PARTICULAR POR ROLETES. Exemplar sem reparações, com o denteado em 
zig-zag da firma Eisenach com irregularidades, com boa cor e relevo, com três margens de 
luxo/normais e uma curta cortando o quadro de impressão, obliterado com carimbo da 1.ª 
reforma postal “1 – LISBOA”, batida a preto. Certificado de peritagem de J. Miranda da mota. 
Valor de catálogo € 600.00.

100.00

1875 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10q, castanho, papel liso, fino, não denteado, 
tipo X. Tira horizontal com 3 selos usados, com duas margens de luxo e duas curtas, sem 
reparações com ligeiro óxido no verso, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.300.00.

150.00

1876 F JRN 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10o, 5 réis, castanho-amarelo, tipo VIII, papel 
liso, não denteados. Períódico (Archivo Municipal de Lisboa, de 19.05.1860), remetido atra-
vés do correio de Lisboa (28.05.60), com par horizontal, para pagar o duplo porte interno de 
um periódico com duas folhas (neste exemplar do periódico com as páginas 153, 154, 159 e 
160, faltando a folha interior correspondente às páginas 155 a 158). Par sem reparações, do 
canto inferior direito de folha, com três margens de luxo e uma curta, cortando ligeiramente 
o quadro de impressão no selo à esquerda, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo 
de pontos da 1.ª reforma postal “1 – LISBOA”, bem batido a preto. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota.

7.500.00
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1877 F 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. Linhas simples. MF11, 25 réis, azul-escuro, papel 
liso, não denteados. Bloco com 11 selos (2x5 + 1), usado, com margens exteriores de luxo 
(duas) e duas curtas, uma delas tocando ligeiramente o quadra de impressão em dois selos, 
sem reparações, com quadro parcialmente aberto em alguns selos (reduzidas extensões),, 
com ligeiro vinco oblíquo nos selos da 2.ª fila, com boa cor e relevo, obliterados com carimbo 
numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “53 – AMARANTE”, tipo 6.8.6, mal batido em 
alguns selos e um pouco oleosos os bem batidos. Exemplar raro.

300.00

1878 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 réis (linhas duplas), azul, papel liso, 
fino, não denteado, tipo I. Exemplar com 3 margens de luxo e uma curta em carta datada de 
Outeiro (19.06.57) para Abrantes, pelo Correio de Tomar, para pagar o porte simples interno 
de uma carta com o peso até 3 oitavas, de acordo com a tabela de portes do Decreto de 
09.11.1852. Selo sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma postal, batido a preto “155 – SERTÃ” e nominativo a preto “SERTÃ”.

75.00

1879 F FRG 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13b, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, médio, 
não denteado, tipo V. Tira vertical com 4 selos, com margens de luxo, obliterados à pena, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo.

25.00

1880 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 mar-
ca 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

1881 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 réis, carmim-rosa, tipo III, papel liso, 
não denteados. Exemplar com margens normais a curtas em carta circulada de Lagos 
para Lisboa (01.10.59) com trânsito por Faro (02.10.59). Selo sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a 
preto, oleoso “213”, tipo 4.3.4 + marca nominal do período pré-adesivo “LAGOS”, batida 
a preto, do período pré-filatélico.

20.00
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1882 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13b, 25 réis, carmim-rosa, tipo V, papel liso, 
não denteados. Exemplar com margens normais a curtas em carta circulada de Silves para 
Lisboa (29.04.60) com trânsito por Faro (27.04.60). Selo sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto, “216” + mar-
ca nominal do período pré-adesivo “SILVES”, batida a preto.

20.00

1883 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13c, 25 réis, carmim-rosa, tipo VI, papel liso, não 
denteados. Carta circulada de Lisboa (20.07.61) para Leiria com um selo de 25 réis para pagar 
o porte interno simples de uma carta com peão até 3 oitavas. Em Leiria foi reencaminhada para 
Torres Novas, pagando nova franquia de 25 réis, com selo do mesmo tipo. Selos sem repara-
ções e com boa cor e relevo, um obliterado com carimbo numérico de pontos da 1.ª reforma 
postal “1 – Lisboa”, com três margens de luxo e uma curta tocando o quadro de impressão e, o 
outro, sem defeitos nem reparações, com margens de luxo/normais e uma curta não tocando o 
quadro de impressão, obliterado com carimbo numérico de barras da 1.ª reforma postal, batido 
a preto “26 – LEIRIA”, tipo 4.3.4. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

150.00

1884 F  1862/64  - D. Luís I. MF14a, 5 réis, castanho-escuro, tipo III, papel liso médio, não dentea-
dos. Quadra, nova, com margens exteriores de luxo a normais, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 720.00.

150.00

1885 F * 1862/64 – D. Luís I. Carta datada do Rio de Janeiro de 1863, circulada de Lisboa (01.02.63) 
para Málaga (07.02.63) com trânsito por Elvas (nominal a preto) e Badajoz (06.02.63) com 
par vertical de selos de 5 réis, castanho-vermelho, tipo I, MF14e, com muito ligeiro repinte 
e com as margens exteriores curtas, duas delas tocando ligeiramente no quadro de impres-
são + selo de 25 réis, carmim-rosa, papel liso, tipo I, MF16, com duas margens de luxo uma 
norma e uma curta afetando o quadro de impressão, para pagar o porte simples (35 réis) 
de uma carta para Espanha com peso até 10g . Exemplar com pequenos defeitos no papel.

75.00

1886 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF15, 10 réis, amarelo-laranja, papel liso, não denteado. Par horizontal, 
com 3 margens de luxo e uma normal, usado, sem defeitos nem reparações, com bom rele-
vo, com obliteração manuscrita a sépia “Moura”. Valor de catálogo € 255.00.

20.00

1887 F * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 réis, carmim rosa, papel liso, não denteado, tipo II. Par hori-
zontal de selos + selo isolado, com margens exteriores muito curtas, afetando o quadro, em 
carta circulada de Viana do Castelo (29.10.62) para o Porto (30.10.62), para pagar o triplo 
porte interno (75 réis) de uma carta com peso entre 15 e 22,5g.

25.00

1888 F PRV 1862/64 – D. Luís I. Impressão com relevo. MF17, 50 réis, verde-amarelo, PAPEL AVER-
GOADO, espesso, não denteado. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo e com três margens normais e uma curta sem tocar no quadro de impressão. Certifi-
cado de peritagem de J. Miranda da Mota.

3.500.00

1889 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF17a, 50 réis, verde-azul, papel liso fino, não denteado. Exemplar usa-
do, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com margens curtas, sem tocarem 
no quadro de impressão, com NÍTIDO REPINTE. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Não catalogado o repinte.

60.00

1890 F * 1862/64 – D. Luís I. Sobrescrito circulado do Porto (15.05.66) para a Corunha / Espanha 
(18.05.66), com trânsito por Valença (17.05.66) e Tuy (17.05.66), com dois selos de 100 réis, 
lilás, MF18 + selo de 50 reis, verde-amarelo, MF17, todos na frente + selo de 5 réis, cas-
tanho, tipo VIII, MF14n + selo de 10 réis, amarelo-laranja, MF15 e dois selos de 25 réis, 
carmim-rosa, tipo VI, MF16e, todos no verso da carta. Exemplar sem reparações, com falhas 
no papel do sobrescrito, com os selos sem defeitos nem reparações, mas todos com as 
margens curtas, não afetando o quadro. Certificado de peritagem do NFACP,

350.00

1891 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF18a, 100 réis, lilás, papel liso fino, não denteado. Exemplar usado, com 
anotações no verso, com parte do relevo da efígie aberto e seguro com goma, com leves aflo-
ramentos de óxido, com boa cor e relevo, com duas margens normais e duas curtas, sem toca-
rem o quadro de impressão, com a variedade “fenda na cercadura”, obliterado por marca com 
cercadura “P.D.”, batida a vermelho, autêntica. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

250.00

1892 F  1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF19, 5 réis, papel liso, médio, não dentea-
do, tipo I. Par horizontal, novo, sem goma, sem reparações, com a fita “CORREIO” aberta 
no 1.º selo, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 270.00.

30.00

1893 F  1866/67 – D. Luís I. Fita direita, não denteados. MF19a, 5 réis, preto, papel liso, médio, não 
denteado, tipo II. Quadra, assinada no verso, nova, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. MB e MR.

1.400.00

1894 F  1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 réis, amarelo-laranja, papel liso, 
médio, não denteados. Quadra, nova, com três margens exteriores de luxo e outra curta, 
não tocando o quadro de impressão, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo. Valor de catálogo € 2.560.00.

500.00

1888
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1895 DOC 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 réis, amarelo-laranja, papel liso, 
não denteado. Exemplar com margens de luxo, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo, utilizado para fins fiscais em folha de papel pertencente a relação de bens, 
incluindo ainda estampilha fiscal do IS de 20 réis, lilás, tipo D. Luís I, não denteado, PB IS2.

25.00

1896 F  1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF21, 20 réis, bistre, papel liso, médio, não 
denteados. Quadra, nova, com duas margens exteriores de luxo, uma normal e outra curta, 
não tocando o quadro de impressão, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 1.280.00.

250.00
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1897 F DOC 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF21, 20 réis, bistre, papel liso, médio, não 
denteado, usado para fins fiscais em recibo emitido em Torres Novas (06.11.67) no valor 
de 240 réis. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, COM DUPLA 
IMPRESSÃO DO RELEVO. Não catalogado. MB e MR. Único exemplar conhecido.

900.00

1898 F  1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF22, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, médio, 
não denteado, tipo II. Exemplar novo, com boas margens, com goma original e leve sinal de 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 420.00.

80.00

1899 F  1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF25a, 100 réis, lilás-malva, papel liso, mé-
dio, não denteado, tipo Ia. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, 
com afloramentos de óxido no verso, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem do 
NFACP. Valor de catálogo € 550.00.

140.00

1900 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF26, 120 réis, azul, papel liso, médio. Par 
horizontal, com uma margem de luxo e 3 normais, usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 390.00.

40.00

1901 F  1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF27g, 5 réis, preto, papel liso, médio, denteado 
12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com ligeiras aflorações de óxido no ver-
so, com boa cor e relevo e DUPLA IMPRESSÃO.

30.00

1902 F  1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF29, 20 réis, bistre, papel liso, médio, denteado 
12 ¾. Par horizontal, novo, com goma original e charneira, sem reparações e com pontos de 
óxido nos dois selos, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.560.00.

650.00

1903 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30c, 25réiss, carmim-rosa, papel liso médio, 
denteado 12 ¾, tipo IV. Bloco com 12 selos usados (4x3), sem reparações, com alguns de-
feitos no denteado nos selos dos cantos e com aflorações de óxido, com boa cor e relevo, 
obliterados com o carimbo numérico da 2.ª reforma postal “140 – MANGUALDE”.

75.00

1904 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30i, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, médio, 
denteado 12 ¾, tipo X. Bloco usado com 6 selos (3x2), sem reparações, com ligeiros defei-
tos no denteado da margem direita, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 238.00.

40.00

1905 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30a, 25 réis, rosa, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo II, em sobrescrito circulado de Mouronho para Lisboa (25.08.69) com trânsito por Tábua. 
Sobrescrito com as marcas nominativas batidas a preto de MOURONHO e TABOA, com 
alguns defeitos no papel.

40.00

1906 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF31, 50 réis, verde-amarelo, papel liso, médio, 
denteado 12 ¾. Carta circulada do Porto (01.01.71) para Lisboa (02.01.71) para pagar o 
segundo porte interno (50 réis) de uma carta com peso entre 10 e 20g, de acordo com tabela 
de portes do Decreto de 21.08.70, em vigor a partir de 01.10.70. Selo sem reparações, com 
afloramentos de óxido no denteado, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico 
da 2.ª reforma postal, ilegível.

160.00

1907 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF32, 80 réis, laranja, papel liso, médio, dentea-
do 12 ¾. Par horizontal, usado, sem reparações, com 3 dentes mais curtos, com boa cor e 
relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1 – LISBOA” 
e com carimbo parcial a vermelho “P.D.” no primeiro selo. Valor de catálogo € 585.00.

130.00

1908 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF32, 80 réis, laranja, papel liso, médio, den-
teado 12 ¾, em capa de carta circulada de Lisboa (06.09.70) para Louviers (11.09.70) com 
trânsito por St. Jean de Luz (10.09.70) para pagar o porte simples de uma carta para Fran-
ça com peso até 10g de acordo com a tabela de portes aprovada pela Convenção entre 
Portugal e França de 24.12.66 em vigor a partir de 01.09.67. Selo sem reparações, com o 
denteado aparado, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma 
postal “1 – LISBOA”. Valor de catálogo € 780.00.

90.00

1909 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF32, 80 réis, laranja, papel liso, médio, den-
teado 12 ¾. Exemplar em carta remetida por terra de Lisboa (06.07.69) para Lyon / França 
(11.07.69) com trânsito por St. Jean de Luz (10.07.69) e Paris (10.07.69), com marca “P.D.” 
batida a vermelho, para pagar o porte simples (80 réis) de uma carta para França com 
peso até 10g de acordo com a tabela aprovada pela Convenção entre Portugal e França de 
24.12.66 em vigor a partir de 01.09.67. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo, obliterado com carimbo de pontos, batido a preto “1 – LISBOA”. MB e R.

120.00

1910 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF33a, 100 réis, lilás-malva, papel liso, médio, 
denteado 12 ¾, tipo Ia. Par horizontal, usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
obliterado com carimbo de pontos batido a preto, ligeiramente oleoso “1 - LISBOA”. Valor de 
catálogo € 585.00.

130.00

1911 F * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF26, 120 réis, papel liso médio, denteado 
12 ¾. Dois selos em carta circulada de Lisboa (06.08.68) para a posta restante de Boulogne 
sur Mer (10.08.68), com trânsito por St. Jean de Luz (10.08.68) para pagar o terceiro porte 
(240 réis) de uma carta para França com peso entre 20 e 30g de acordo com a tabela de 
portes publicado no Diário do Governo n.º 188 de 22.08.66 em vigor a partir de 01.09.86. 
Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. MB e MR.

300.00

1912 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36n, 5 réis, preto, papel liso, médio, denteado 13 ½, tipo 
II. Quadra, nova, sem goma, sem reparações, com leves vestígios de óxido, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 416.00.

170.00
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1913  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36w, 5 réis, preto, papel liso, médio, denteado 14, tipo XII, 
com variedades (b) e (e) e com defeito de impressão no canto inferior esquerdo. Exemplar 
novo, com anotações manuscritas a lápis no verso, com goma original e charneira, sem 
reparações e com pontos de óxido, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 440.00.

80.00

1914 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF20, 10 réis, amarelo, papel liso, denteado 12 ¾. Quadra, nova, 
com goma original e charneira, com o denteado horizontal a separado parcialmente e seguro com 
carneiras, com vários adelgaçamentos, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.640.00.

250.00

1915 8 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Conjunto de 11 selos MF40, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, 
denteado 12 ¾, obliterados com o carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batidos a preto 
“1 – LISBOA”, com cunhos todos diferentes do tipo I, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XV.

25.00

1916 F * 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40aa, 25 réis, rosa, papel liso, denteado 13 ½, tipo IX em 
carta circulada de Paços de Ferreira (24.02.78) para o Porto (25.02.78), obliterado com o 
carimbo numérico da 2.ª reforma portal, ilegível e nominativo de PAREDES (Gordon 282 – 
raridade 75). Selo sem defeitos nem reparações com ligeira oxidação da cola.

50.00
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1917 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42e, 80 réis, laranja, papel liso, médio, denteado 14, 
tipo I. Exemplar usado, sem reparações, com dois dentes curtos, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1 – LISBOA”. Valor 
de catálogo € 1.600.00.

80.00

1918 F * 1870/87 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. De frente. Novos valores. Sobrescrito circulado 
registado do Calhariz * Estação Postal Urbana de Lisboa (21.01.91) para Narbonne / França 
(24.01.91) com trânsito pelas ambulância ferroviárias Irun a Bordéus 2.º (23.01.91) e Bor-
déus a Cette (24.01.91), com selo de 80 réis, amarelo, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo 
I, MF42i e selo de 20 réis, carmim-rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF62, para pagar 
o porte simples (50 réis) de uma carta para França com peso até 15g e o prémio de registo 
(50 réis) de acordo com a tabela n.º 1 do Decreto n.º 74 de 02.04.1879. Selos sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e bom relevo o selo de 80 réis.

140.00

1919 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 réis, lilás-castanho, papel liso, médio, denteado 
12 ¾, tipo I. Par horizontal, usado, sem reparações, com um ponto de óxido num dente no 
2.º selo e quadro do 2.º selo aberto verticalmente no lado direito, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “77 – VILAVERDE”. 
Valor de catálogo € 120.00.

48.00

1920 F * 1870/77 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 réis, lilás-castanho, papel liso, denteado 12 ¾ 
em carta circulada do Porto (04.08.83) para Luanda / Angola, para pagar o porte simples de 
uma carta para Angola com peso até 15g. No verso da carta anotação manuscrita a sépia 
“Em 2 de Septembro de 1883 pelo =Vilhena=, que recebeu a mala no Zaire de = Portugal”. 
Selo sem reparações, com falta de dois dentes na margem superior, com boa cor e relevo. 
Carta com vinco vertical ao centro. 

150.00

1921 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43f, 100 réis, lilás-claro, papel porcelana, denteado 12 
¾, tipo I. Exemplar em carta circulada de Lisboa (06.03.85) para o Rio de Janeiro (27.03.85) 
para pagar o porte simples (100 réis) de uma carta para o Brasil com peso até 15g quando 
transportada pelos paquetes da das companhias Royal Mail e de navegação do Pacífico 
de acordo com a tabela n.º 5 do Decreto n.º 74 de 02.04.1879. Selos sem reparações com 
pequenos defeitos no denteado, com boa cor e relevo.

60.00

1922 F FRG 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Pequeno fragmento de carta com selos de 120 réis, azul, 
MF44 e 240 réis, lilás, MF46, ambos em papel liso, médio, denteado 12 ¾. Exemplares sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª 
reforma postal, batido a preto “1 – LISBOA”. 

750.00

1923 F * 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50a, 50 réis, azul, papel liso, denteado 12 
¾, tipo II em sobrescrito circulado de Lisboa (03.02.80) para Paris, com trânsito por St. Jean 
de Luz (07.02.80), para pagar o porte simples de uma carta para França, com peso até 15g.

50.00

1924 F 8 1879/80 – D. Luís I. Fita direta. Novas cores. MF51c, 150 réis, amarelo, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo III. Exemplar usado, com anotações a lápis e manchas no verso, sem 
reparações, com boa cor e relevo, impresso com o papel com uma prega “PLIÉ” horizontal. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

35.00

1925 IMP 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF56, 5 réis, cinzento-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Par vertical em Boletim da Sociedade de Geografia Comercial do Porto, circulado no Porto 
(09.07.95), para pagar o primeiro porte interno de impressos com peso até 50g, de acordo 
com a tabela de portes da Carta de Lei de 12.07.80, em vigor a partir de 15.10.80.

25.00

1926 F IC 1892/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. OM13, 10réis, lilás-castanho sobre cartolina camurça 
acetinada. Exemplar circulada de Aveiro (08.05.95) para Bucareste (14.05.95), com selo 
adicional de 10 réis, lilás, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF69, para pagar o porte de um 
bilhete postal simples, circulado para a Roménia. Selo muito raro sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com ligeiros defeitos na cartolina do bilhete-postal. 

75.00

1927 F 8 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF64, 500 réis, preto, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Exemplar com anotações a lápis no verso, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Certificado de peritagem do ISPP. Valor de catálogo € 540.00.

55.00

1928 F  1884 – D. Luís I, fita direita. Nova cor e valor. MF66a, 20 reis carmim rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo VII. Exemplar novo, com goma original e charneira, com um dente ligei-
ramente curto. Valor de catálogo € 600.00.

50.00

1929  1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF70a, 25 réis, verde, papel pontinhado vertical, 
denteado 121 ¾. Quadra, nova, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 480.00.

50.00

1930 /() 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. MF 80/97. Série completa com duplica-
ções em denteados e tonalidades diferentes montada em 3  folhas de álbum. Inclui 3 selos 
com sobrecarga “SPECIMEN” e o raro selo de 15 réis em papel liso denteado 13 ½ + dois 
selos de 15 réis em papel porcelana 12 ¾, com pontos de óxido no verso. Cinco selos com 
goma não original, e um dos selos com sobrecarga “SPECIMEN” com transparência. Valor 
de catálogo € 2.990.00. Lote a ver.

300.00

1931 F () 1892/93 – D. Luís I. Sobrecarga “PROVISORIO”. MF84f, 15 réis, castanho, tipo II, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma não original, com ligeiro retoque no denteado no 
canto superior direito, com boa cor. Exemplar raro. Certificado de peritagem de J. Miranda 
da Mota. Valor de catálogo € 750.00.

100.00
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1932 F IC 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. OM20, 10 réis, lilás-cinzento, 
cartolina camurça, circulado em Lisboa (08.03.94) com série completa (MF 98/110) oblitera-
da com carimbo comemorativo “1894 / CENTENÁRIO / 1894”, sem reparações, com alguns 
ligeiros pontos de óxido. Valor de catálogo dos selos € 600.00.

90.00

1933 F  1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. MF 98/110. Série completa, 
nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Excelente qualidade. Valor de 
catálogo € 1.170.00++.

300.00

1934 F * 1894 – 5º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. MF 98/110. Sobrescrito circula-
do da Ota (04.03.94 – 1.º dia de circulação da emissão) para Marselha com a série completa. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor nos selos, obliterados com carimbo 
comemorativo do evento, batido a preto. B e R.

300.00

1935 F * 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Sobrescrito da “Agence Consulai-
re de France / À MADÈRE” circulado registado no Funchal (12.03.94), com selos de 5, 10, 15, 
20, 25, 50, 75, 80 e 100 réis, MF 98/106. Selos obliterados por carimbo comemorativo do evento, 
batido a preto e carimbo oval de registo, batido a preto “REGISTADA / FUNCHAL”.

100.00

1936 * 1895 – 4º Centenário do Nascimento de S. António. MF 111/125. Série completa em frente 
de sobrescrito com valor declarado de 850$000 réis circulado em Lisboa (18.06.95), para 
pagar: 225 réis pelo 9.º porte interno de uma carta com peso entre 120 e 135g + 50 réis pelo 
prémio de registo e 2.250 réis pela 9 fração de 100$000 réis do valor declarado + 10 réis de 
excesso de porte, de acordo com a tabela de portes da Carta de Lei de 12.07.1880, corrigida 
em 14.07.1880 e em vigor a partir de 15.10.1880. Exemplar com dobra vertical não afetando 
os selos, com os selos sem reparações e com vestígios de óxido. MR.

1.800.00

1937 () 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 126/139. Série completa, nova, com goma não 
original, muito semelhante à original, sem qualquer defeito nem reparações, com boa cor. 
Excelente qualidade. Valor de catálogo € 430.00.

100.00

1938 FRG 1898/1905 – D. Carlos I, Mouchon. MF141, 25 réis, carmim, papel pontinhado leve, denteado 
11 ¾. Exemplar usado, sobre fragmento, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
o VALOR MUITO DESLOCADO, obliterado com carimbo hexagonal de Lisboa (29.07.05).

20.00
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1939 F * 1895/1905 – D. Carlos I Mouchon + D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. Sobrescrito 
circulado de Lisboa * Gare (15.06.09) para Paris, com selo de 20 réis, violeta, MF130 + selo 
de 50 réis, ultramar, MF142, para pagar o porte simples (50 réis) de uma carta para França 
com peso até 20g + taxa de ÚLTIMA HORA (20 réis). B e R.

25.00

1940  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 148/55. Série 
completa, nova, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 310.00.

70.00

1941  1910 – D. Manuel II. MF 156/69. Série completa, nova, com goma original e ligeira charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Ótima qualidade. Valor de catálogo € 160.00.

40.00

1942 F  1910 – D. Manuel II. MF160a, 20 réis, castanho (ERRO), papel esmalte, denteado 14x15. 
Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 420.00.

45.00

1943 F PRV 1908/09 – D. Manuel II. Desenhos e gravuras de Domingos Alves do Rego. Tipo aprovado. 
Tipo VIII, busto e cercadura, baixos valores. OM1100, 25 réis, castanho. Prova em papel 
porcelana, denteada, com goma sem charneira e com sobrecarga “PROVA” a preto. 

12.00

1944 F CRT 1910 – D. Manuel II. MF CRT8. Carteira completa com 24 selos (4 folhas de 6 selos cada) de 5 
réis, preto, papel esmalte, denteado 14, com goma original sem charneira. Exemplar em excelente 
estado de conservação, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 900.00.

200.00

1945 * 1910 – D. Manuel II + D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA”. Sobrescrito circulado do 
Funchal (05.01.11) para Manchester / Inglaterra (11.01.11) com par horizontal de selos de 2 
½ réis, violeta, MF170 + par horizontal de selos de 5 réis, preto, MF171 e selos isolados de 
15 réis, castanho-claro, MF159 e 20 réis, carmim, MF160, para pagar o porte simples (50 
réis) de uma carta para Inglaterra, com peso até 20g. MB.

30.00

1946 * 1910 – D. Manuel II. MF161, 25 reis, castanho, papel porcelana, denteado 14x15. Exemplar 
isolado em sobrescrito circulado de Lisboa (18.06.10) para Dili, para pagar o porte simples 
de uma carta para Timor com peso até 20g. Raro destino.

50.00

1947 F  1911 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos postais do Continente. MF184b, 15 s/ 5 réis, verme-
lho, papel pontinhado leve, denteado 16x15. Exemplar novo, com goma original e leve sinal 
de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 30.00.

15.00

1948  1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Selos de Porteado 
do Continente com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxas diversas. MF 192/197. Série 
completa, nova, com goma original e charneira, sem reparações, com a goma espelhada e 
com boa cor. Valor de catálogo € 480.00.

100.00

1949 F 8 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA” sobre selos de Porteado do Continente. MF195, 200 réis, castanho s/ salmão, papel 
porcelana, denteado 12 ¼. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor, com DUPLA 
SOBRECARGA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Erro não catalogado.

60.00

1950 F * 1911/12 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” , sobre selos postais da Madeira, tipografados a preto na Casa da Moeda. MF 
198/205. Série completa em sobrescrito circulado registado de Lisboa (01.02.12) para Viena. 
Etiqueta de registo de Lisboa Central modelo nº 43. Exemplar sem defeitos nem reparações. MB.

75.00

1951 F * 1912 – Ceres. Sobrescrito, tamanho A5, circulado registado de Lisboa (29.05.14) para Hanover 
/ Alemanha (01.06.14) com tira horizontal de 5 selos de ¼ c, sépia-escuro, MF206 + tira de 
horizontal de 10 selos + selo isolado de ½ c, preto, MF207 + tira horizontal de 4 selos e um par 
horizontal de 1 ½ c, castanho, MF209, todos em papel porcelana, denteado 15x14, para pagar 
o terceiro porte (11c) de uma carta para a Alemanha com peso entre 40 e 60g, o prémio de 
registo (2 ½ c) e excesso de porte de 2 ¼ c. Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

1952 F PI 1912 – Ceres. MF208, 1c, verde-escuro, papel porcelana, denteado 15x14. Dois selos em postal 
ilustrado lançado a bordo de paquete alemão (01.07.14) com destino à Alemanha, para pagar o 
porte de um bilhete-postal simples remetido para a Alemanha. Selos sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, obliterados com carimbo do paquete batido a preto “DEUTSCHE SEEPOST 
/ LINIE / HAMBURG / WEST AFRICA / LV”, atribuído ao paquete “INGO”. MB e R.

25.00

1953 F * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Sintra (30.04.14) para Manaus / Brasil 
(19.05.14) com trânsito por Lisboa (01.05.14), com selos de 1c, verde + 5c, azul-escuro e 
10c, tijolo, todos em papel porcelana, denteado 15x14, MF208, 212 e 215, para pagar: 5c 
pelo primeiro porte + 6c pelos 2.º e 3.º portes de uma carta para o Brasil com peso entre 40 
e 60g + 5c pelo prémio de registo.

25.00

1954 F PI 1914 – Ceres. World Card. MF210, 2c, carmim, papel porcelana, denteado 15x14 em bilhete-
-postal com legendas em ESPERANTO, datado de 16.02.14, circulado por diversos países à 
volta do mundo com início em Montalegre / Portugal (16.02.14), Barcelona (21.02.14), Cascajal 
/ Cuba (13.03.14), Bochum / Alemanha (31.03.14) e Viena / Áustria (06.04.14). MB e MR.

50.00

1955 F PI 1914 – Ceres. MF210, 2c, carmim, papel porcelana, denteado 15x14 em bilhete-postal da-
tado de 25.06.1913, circulado por diversos países à volta do mundo com início em Sevi-
lha (28.06.13) passando por Bowden / Austrália do Sul, Cantão / China (21.06.13), Luanda 
(17.11.13), Lisboa / Portugal (10.12.13) e Rio de Janeiro / Brasil. B e R.

120.00

1956  1920 – Ceres. MF211i, 2 ½ c, violeta, papel acetinado, denteado 15x14. Bloco com 9 selos 
(3x3), novos, com goma original sem charneira, sem reparações, com um ponto de óxido no 
verso, com boa cor. Valor de catálogo € 153.00.

30.00
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1957 * 1912 – Ceres. MF213b, 7 ½ c, bistre, papel pontinhado horizontal, denteado 15x14, em sobrescrito 
circulado registado de Viseu (02.03.18) para os Açores / Ponta Delgada (12.03.18), para pagar: 2 ½ 
c pelo porte simples de uma carta interna com peso até 20g + 5c pelo prémio de registo de acordo 
com a tabela de portes do Decreto n.º 3773 de 25.01.18 em vigor a partir de 01.02.18. MB.

35.00

1958 F * 1912/20 – Ceres. Sobrescrito tipo “Mulready”, circulado registado de Lisboa (16.01.19) para o Cairo / 
Egipto (01.02.19) com selos de 8c, ardósia, papel pontinhado, denteado 15x14, MF214a + selo de 1 
½ c, verde-escuro, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, MF222 + par horizontal de 2c, laranja, 
papel pontinhado horizontal, denteado 15x14, MF223, para pagar: 5c pelo primeiro porte e 3 ½ c 
pelo segundo porte de uma carta circulada para o Egipto com peso entre 20e 40g + 5c pelo prémio 
de registo. Aberto pela censura militar em Lisboa e fechado com cinta branca e carimbo circular 
“CENSURA N.º 2”. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor. Raro destino. MB.

90.00

1959 * 1912/22 – Ceres + Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado registado de Lisboa 
(13.02.22) para Bielefeld / Alemanha (18.02.22) com selos de 10c, tijolo, papel parafinado, den-
teado 12x11 ½, Mf215i, selo de 14c, violeta, papel liso, denteado 12x11 ½, MF239, e 36c, verme-
lho, papel liso, denteado 15x14, MF243a, para pagar: 40c pelo porte simples de uma carta para 
a Alemanha com peso até 20g + 20c pelo prémio de registo, de acordo com a tabela de portes 
do Decreto n.º 7.736 de 12.10.21 em vigor a partir de 01.11.21. No verso vinheta do Consulado 
Geral dos países Baixos em Lisboa. Exemplar sem defeitos nem reparações. 

30.00
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1960 F * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (25.04.12) para Viena / Áustria, com 
selo de 15c, lilás vermelho, papel porcelana, denteado 15x14, MF216 e no verso vinheta da 
firma Ernst George, para pagar 10c pelo segundo porte de uma carta remetida para a Áustria 
com peso entre 20 e 40g + 5c pelo prémio de registo. Exemplar muito bem conservado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR. Valor de catálogo € 1.900,00.

300.00

1961 F * 1912 – Ceres – Sobrescrito registado com valor declarado de 800$00 e peso de 52g, circu-
lado da Lousã (02.04.14) para o Porto (03.04.14) com selos em papel porcelana, denteado 
15x14, de 2 ½ c, violeta, MF211, 10c laranja, MF215, 20c chocolate s/ verde, MF217 e dois 
selos de 30c castanho s/ rosa, MF 218. Porte total de 92 ½ c para pagar: 7 ½ c pelo terceiro 
porte do correio ordinário de uma carta circulada internamente com peso entre 40 e 60g + 5c 
pelo prémio de registo + 80c pela 40.ª fração de 20$00 cada a 2c por fração pelo prémio do 
valor declarado. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

250.00

1962  1912 – Ceres. MF219b, 50c, laranja s/ salmão, papel porcelana colorido médio, denteado 
15x14. Tira vertical com 4 selos, novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 340.00.

50.00

1963 F * 1917/20 – Ceres. Novas taxa e cores. Sobrescrito circulado de Alcobaça (18.11.17) para Lis-
boa, com selo de 1c, castanho e 2c, laranja, ambos em papel pontinhado, denteado 15x14, 
MF221 e 223, para pagar o prémio simples interno (2 ½ c) de uma carta com peso até 20g e 
excesso de porte de ½ c. Selo de 1c com variedade de cliché não catalogada “traço vertical 
desde “B” de “REPUBLICA” até primeiro “R” de “CORREIO”

12.00

1964 F  1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF221i, 1c, castanho, papel cartolina (105 mícro-
nes), denteado 12x11 ½. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Certificado de peritagem do INEXFIP. Valor de catálogo € 700.00.

180.00

1965 * 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Bethlehem (02.08.20) para 
Lisboa (17.08.20), com selo de 5c, azul, Yv203A e reexpedido de Lisboa (18.08.20) para 
Arganil (19.08.20) com dois selos de 2c, laranja, denteado 15x14, MF223, para pagar o porte 
simples interno (4c) de uma carta com peso até 20g. B e R.

20.00

1966 F 8 1917/20 – Ceres. Novos valores e cores. MF233a, 20c, castanho s/ salmão, papel porcelana 
colorido, denteado 12x11 ½. Par horizontal, usado, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, obliterado com carimbo circular datado de COIMBRA (30 ABR 20). B e MR. Valor de 
catálogo € 400.00.

60.00

1967 F FRG 1920/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF 235/251. Série incompleta em tiras de 3 selos, 
denteado 12x11 ½ (faltam os valores de 6c, carmim-rosa e 30c, castanho) em fragmentos 
recortados das folhas oficiais do Arquivo da Administração dos Correios de Madagáscar, obli-
terados com carimbo “POSTES ET TELEGRAPHES / MADAGASCAR / COLLECTION / DE / 
BERNE”, batido a vermelho. Exemplares remetidos pela UPU para os arquivos das diversas 
administrações postais dos países aderentes. Único exemplar possível. Ex. John Liles.

500.00

1968 F / 1920/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF235, 3c, azul-claro, papel pontinhado vertical, 
denteado 12x11 ½. Tira horizontal com 5 selos, novos, com goma original sem charneira em 
3 selos, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido, boa cor e DENTEADO HORIZONTAL 
SUPERIOR OMISSO em 3 selos, resultantes de uma dobra no canto superior esquerdo. B e R.

25.00

1969 * 1920/22 – Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Lisboa (23.05.22) para a 
Bremen / Alemanha, com selo de 10c, tijolo, papel liso, denteado 12x11 ½, Mf215h e selo 
de 30c, castanho, papel liso, denteado 12x11 ½, MF242, com o DENTEADO DESLOCADO, 
para pagar o porte simples de uma carta para a Alemanha com peso até 20g, de acordo com 
a tabela de portes do Decreto n.º 7.736 de 12.10.21 em vigor a partir de 01.11.21.

20.00

1970 * 1920/22 – Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado registado de Barcelos (31.10.23) 
para Castres / França (03.11.23) com trânsito pelo Porto (01.11.23) com 3 selo de 10c, tijolo, 
papel liso, denteado 12x11 ½, MF215h e par horizontal de 60c, azul, papel liso, denteado 
12x11 ½, MF245, (o segundo selo com cliché CORREIÒ, MM I “x30”), para pagar: 1$00 pelo 
prémio simples de uma carta para França com peso até 20g + 50c pelo prémio de registo de 
acordo com a tabela de portes do Decreto 8576 de 08.01.23 em vigor a partir de 11.01.23.

30.00

1971 F FRG 1923 – Ceres. Novas cores e valores. MF 252/59. Série completa em tiras de 3 selos, den-
teado 12x11 ½, em fragmentos recortados das folhas oficiais do Arquivo da Administração 
dos Correios de Madagáscar, obliterados com carimbo “POSTES ET TELEGRAPHES / MA-
DAGASCAR / COLLECTION / DE / BERNE”, batido a vermelho. Exemplares remetidos pela 
UPU para os arquivos das diversas administrações postais dos países aderentes. Único 
exemplar possível. Ex. John Liles.

300.00

1972 F  1923 – Ceres. MF257, 75c, lilás-rosa, papel liso, médio, denteado 12x11 ½. Bloco com 10 
selos (5x2), novo, com goma original sem reparações e com leves pontos de óxido no verso, 
com boa cor. Valor de catálogo € 470.00.

50.00

1973 F  1924/26 – Ceres. Novos valores e cores. MF286, 80c, violeta, papel pontinhado vertical, 
denteado 12x11 ½. Exemplar novo, canto inferior direito, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com OMISSÃO PARCIAL DA IMPRESSÃO, 
no canto inferior direito, provocado por dobra desse canto.

25.00

1974 F  1924/26 – Ceres. Novos valores e cores. MF292, 2E, verde-cinzento, papel lustrado espesso, 
denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com OMISSÃO PARCIAL DA IMPRESSÃO, no canto superior esquerdo.

40.00
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1975 * 1925/34 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco, como selo de recurso em 
segundo período de circulação + 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira, com 
sobretaxa + General Carmona. Sobrescrito circulado de Lisboa (20.03.34) para Luasanne 
/ Suíça com selos de 25c, carmim, MF340 + 80c, castanho, MF348, + 15c s/ 40c, laranja, 
MF548 e 40c, violeta, MF560, para pagar o porte simples (1$60) de uma carta para a Ale-
manha com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.06.33.

15.00

1976 * 1925/38 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco, como selo de recurso em 
segundo período de circulação + Lusíadas. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado de 
Lisboa (18.04.34) para a Alemanha com selo de 1$60, azul-escuro, MF353 e 95c, carmim, 
MF545, para pagar o primeiro porte (1$60) e o segundo porte ($95) de uma carta para a 
Alemanha com o peso entre 20 e 40g de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 22142 
de 19.01.33 em vigor a partir de 01.06.33.

15.00

1977 * 1925/38 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco, com sobrecarga “AÇO-
RES”, como selo de recurso em segundo período de circulação e usado no Continente + 
Imposto Postal * Monumento ao Marquês de Pombal da emissão de Cabo Verde, usado 
como selo de recurso do correio ordinário no Continente. MF236, 1$60, azul-escuro + MF 
IP2 (Plano), em sobrescrito circulado de Lisboa (08.09.34) para a Alemanha, para pagar o 
porte simples (1$75) de uma carta para a Alemanha com peso até 20g, de acordo com a 
tabela de portes em vigor a partir de 01.08.34.

15.00

1978 * 1925/34 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco, como selo de recurso em 
segundo período de circulação + Lusíadas + 1.ª Exposição Colonial Portuguesa. Sobrescrito 
circulado registado de Lisboa (26.12.34) para Amiens / França (29.12.34) com selo de 2E, 
azul-escuro s/ verde, MF354 + 15c, preto, MF517 + 1$60, azul-escuro, MF563, para pagar 
o porte simples (1$75) de uma carta para França com peso até 20g e o prémio de registo 
(2$00), de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.08.34.

20.00

1979 * 1931/34 – Lusíadas + Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco, como selo de re-
curso, do correio ordinário, em segundo período de circulação. Sobrescrito circulado registado 
de Estremoz (12.04.35) para Paris (15.04.35) com trânsito por Lisboa (13.04.35), com selos de 
2E, azul-escuro s/ verde, MF354, 75c, carmim, MF523 e 1$00, lilás-vermelho, MF525, para pa-
gar o porte simples (1$75) de uma carta para o estrangeiro e o prémio de registo (2$00).

20.00

1980 * 1924/41 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco, como selo de recurso do correio 
aéreo + Lusíadas + Tudo pela Nação. Sobrescrito circulado por via aérea do Porto (15.12.34) 
com selo de 10E, sépia s/ amarelo-claro, MF359 + par vertical de 2$00, violeta, MF528 e $25, 
azul, MF570, para pagar o porte simples do correio ordinário (1$75) para uma carta pra o es-
trangeiro com o peso até 20g e o porte simples da sobretaxa aérea (12$50) de uma carta para o 
Brasil com peso até 5g (tabela publicada no Diário do Governo 246 de 19.10.34).

20.00

1981 PM 1926 – Independência de Portugal * D. Afonso Henriques. MF363, 4c, verde em postal ilus-
trado concordante, obliterados com marca de dia de Guimarães (14.08.26). Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor.

25.00
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1982 PI 1934 – Imposto Postal * Monumento ao Marquês de Pombal + Imposto Postal * Padrões da 
Grande Guerra, com sobrecarga AÇORES, ambos usados como selos de recurso do cor-
reio ordinário no Continente. Postal Ilustrado circulado de Vila Flor (17.10.34) para o Porto 
(18.10.34), com selos de 15c, azul MF IP18 e selo de 10c, carmim-rosa, MF IP13, para pagar 
o porte interno de um bilhete-postal simples.

20.00

1983 F PI 1934 – Selos de recurso. Monumento ao Marquês de Pombal. Bilhete-postal circulado de 
Lisboa (28.09.34) para a Alemanha, com dois selos de 15c, vermelhão (monumento), MF 
IP7, da Guiné e selo de 15c, lilás (monumento), MF IP3, de Angola, para pagar o porte 
simples de impressos ($35) para a Alemanha com peso até 50g + excesso de porte de $10. 
Selos do imposto postal das colónias, sem defeitos nem reparações e com boa cor, usados 
como selos de recurso do correio ordinário no Continente. MB e R.

25.00

1984 F * 1926 – Independência de Portugal * 1ª emissão. MF378, 1$60, verde-azul (Batalha de Alju-
barrota), papel pontinhado, denteado14 de linha em sobrescrito circulado do Porto (30.11.26) 
para Manchester / Inglaterra para pagar o porte simples de uma carta para Inglaterra com 
peso até 20g de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.01.24.

90.00

1985 8 1926 – Independência de Portugal, com sobretaxa. MF 386/395. Série completa usada, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, obliterada com marca de dia de Lisboa de 30 NOV 
26 e 1DEZ 26, os dois únicos dias de circulação destes selos. MB e MR.

40.00

1986 F PI 1926 – Ceres. Emissão Londres. Postal ilustrado circulado de Lisboa (23.12.29) para Berlim, 
com dois selos de 10c, carmim, MF401 e par horizontal de 40c, verde-claro, MF406, para 
pagar o porte de um bilhete-postal simples (96c). Atendendo a que o postal ilustrado, com 
folha de papel colado no verso e com texto escondido, foi considerado à chegada como 
carta e porteado com o dobro do porte em falta com 20pf, manuscritos a lápis azul. B e MR.

20.00

1987 F * 1926 – Ceres. Sobrescrito circulado de Valdigem (02.02.29) para Lisboa (03.02.29) com 
falsificação do selo de 40c verde, MF 406, denteado 9 também falso. Passou à multa postal. 
Esta exemplar está referenciada no livro de “Falsos de Portugal e Colónias” de David J. 
Davies. É conhecido mais um outro exemplar idêntico. Trata-se de uma peça de referência 
para as emissões Ceres e da temática de “FALSOS” dado se tratar dos únicos falsos postais 
conhecidos de Portugal circulados.

1.000.00

1988  1928 – Independência de Portugal * 3.ª emissão. MF 435/450. Série completa, nova, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Excelente quali-
dade. MR. Valor de catálogo € 340.00+++.

100.00

1989 F  1928 – Independência de Portugal * 3.ª emissão. MF 435/450. Série completa em fragmento 
do livro de specimens de Goa, assinada pelo chefe dos correios A. R. Costa com a sobre-
carga “SPECIMEN”, em alguns selos sumida, aplicada pela Direção Geral das Colónias nos 
selos recebidos de Berne para as coleções das administrações postais das colónias, para 
lhes retirar o poder de circulação. O selo de 4$50 está isolado num pequeno fragmento. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

300.00

1990 * 1928 – Independência de Portugal * 3.ª emissão. MF444, 40c, sépia, papel pontinhado, den-
teado 14 de linha, em sobrescrito circulado de Santarém (29.11.28) para Coimbra (30.11.28) 
para pagar o porte interno simples de uma carta com peso até 20g. Tabela do Decreto 9.424 
em vigor a partir de 14.02.24. B e R.

20.00

1991 * 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF466, 40c s/ 2c, laranja, papel liso espesso, denteado 
12x11 ½. Cinco selos em sobrescrito circulado registado de Lisboa (04.12.28) para Berlim 
(08.12.28), para pagar o porte simples (1$60) de uma carta para a Alemanha com peso até 
20g e o porte de registo (80c) de acordo com a tabela de portes em vigor desde 01.01.24. B.

25.00

1992 F FRG 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF469m, 40c s/ 3 c, azul, papel liso médio, denteado 
12x11 ½. Quatro selos usados s/ fragmento de carta, sem reparações, com ligeiras man-
chas, com boa cor e com DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 720.00.

150.00

1993 * 1934 – Ceres. Gravura retocada + Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco + 
Imposto Postal * Padrões da Grade Guerra + Imposto Postal * Monumento ao Marques de 
Pombal + Lusíadas + 7.º Centenário da Morte de S. António, com sobretaxa. Sobrescrito cir-
culado no Porto (22.01.34), com selo de 6c, castanho-vermelho, MF497 + 4c, bistre, MF513 
+ 15c s/ $40, bistre-escuro, MF554 + selos do correio usados como selos de recurso em 
segundo período de circulação de 30c, castanho, MF341 + selos do imposto postal usados 
como selos de recurso do correio ordinário de 10c, verde, MF IP14 e 15c, azul, MF IP20, no 
total de 80c para pagar o segundo porte interno de uma carta com peso entre 20 e 40g. Erra-
damente não foram considerados como válidos os selos do imposto postal, contrariamente 
ao legislado, tendo sido a carta porteada no dobro do porte em falta (25c x 2 = 50c) com 
selos de porteado tipo Etiqueta de 0$20, rosa e 0$30, verde-azul, MF POR 47/48.

45.00

1994 F  1930 – Ceres. Gravura retocada. MF503, verde-amarelo, papel pontinhado vertical, den-
teado 12x11 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações com OMISSÃO 
PARCIAL DA IMPRESSÃO. MB e MR.

25.00

1995 * 1923/30 – Ceres. Novas taxas e cores + Ceres. Emissão Londres + Ceres. Gravura retoca-
da. Sobrescrito circulado de Lisboa (15.07.30) para a Suíça com par horizontal de 5c, sépia, 
MF252 + par horizontal de 15c, preto, MF253 + par vertical de 10c, carmim, MF401 + par 
horizontal de 25c, cinzento, MF501 e selo isolado de 1E, lilás-vermelho, MF508, para pagar 
o primeiro porte (1$25) e o 2.º porte (75c) de uma carta para a Suíça com peso entre 20 e 
40g + 10c de excesso de porte. Selos sem defeitos nem reparações. B.

25.00
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1996 * 1934 – Selos de recurso * Lusíadas + Centenário de Camilo Castelo Branco + Padrões da 
Grande Guerra. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. Sobrescrito circulado do 
Porto (09.05.34) para a Alemanha, com selo de 50c, castanho, MF522 + bloco com 3 selos 
de 20c, violeta-cinzento, MF339, usados como selos de recurso em 2.º período de circula-
ção + tira de 3 selos e par, verticais, de 10c, carmim-rosa, MF IP13, usados como selos de 
recurso do correio ordinário no Continente, para pagar o porte simples (1$60) de uma carta 
para o estrangeiro com peso até 20g. MB e R.

25.00

1997 * 1931 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Álvares Pereira. Sobrescrito circulado registado 
de Aveiras de Cima (13.11.31) para Dorset / Inglaterra (18.11.31) com transito por Lisboa 
(14.11.31) com pares horizontais de 15c, preto, MF537 e 25c, verde, MF538, selo de 75c, 
carmim, MF540 e 1$25, azul, MF541, em primeiro período de circulação, para pagar o pri-
meiro porte (1$25) e o segundo porte ($75) de uma carta para Inglaterra e o prémio de 
registo ($80), segundo tabela de portes em vigor a partir de 01.07.30. MB e R.

75.00

1998  1933/38 – Lusíadas. Novas cores e valores. MF545, 95c, carmim, papel liso, denteado 14. 
Bloco com 6 selos (3x2), novo, com goma original sem charneira, sem reparações e com 
pequeno defeito no 3.º selo, não considerado na cotação, com boa cor. MB e MR. Valor de 
catálogo € 325.00.

50.00

1999 F  1933 — 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira, com sobretaxa. MF553, $40 s/ 
4$50. Exemplar novo, margem superior de folha, com goma original sem sinal de charneira, 
com boa cor, com DESLOCAÇÃO ACENTUADA DA COR VERDE. MB e MR. Não catalogado.

40.00

2000 * 1925/34 – 1.ª Exposição Colonial Portuguesa + Imposto Postal * Monumento ao Marquês 
de Pombal da emissão de Cabo Verde, usado como selo de recurso do correio ordinário no 
Continente. MF563, 1$60, azul-escuro + MF IP1 (Efígie), em sobrescrito circulado de Lisboa 
(24.08.34) para Montreal / Canadá, para pagar o porte simples (1$75) de uma carta para o 
Canadá com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.08.34.

15.00

2001  1943 – Caravela. MF 617/33. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 760.00.

100.00

2002  1943 – Caravela. MF621, $30, castanho-chocolate, papel liso, médio, denteado 14. Exem-
plar novo, margem direita de folha, sem goma, sem defeitos nem reparações, com defeito 
de impressão em “C” de “CORREIO”.

40.00

2003 * 1945 – Presidente Carmona + Selos fiscais. Sobrescrito lançado na caixa de correio em Niza 
(03.07.46) para Portalegre (04.07.46), com par de selos de $10, violeta, MF652 e tira de 3 
estampilhas fiscais de 0$10, PB1379, considerados nulos. Pelo insuficiência de franquia foi 
porteado no dobro do porte em falta com selo fixo manuscrito de $60. B e R.

25.00

2004 FDC 1950 – Ano Santo. MF 719/22. Sobrescrito de iniciativa particular com série completa obli-
terada com marca de dia da COVA DA IRIA (FÁTIMA), datada de 13.5.50 (primeiro dia de 
circulação da emissão). Exemplar não circulado, sem defeitos nem reparações, tanto nos 
selos como no sobrescrito. B e MR. Valor de catálogo € 850.00.

150.00

2005 PM 1952 1.º Centenário do Ministério das Obras Públicas. MF 755/58. Série completa, com os 
motivos “Ponte Marechal Carmona” + Estádio 28 de Maio em Braga + Barragem Salazar + 
Faculdade de Letras em Coimbra, concordantes com postais ilustrados e obliterados respe-
tivamente com marcas de dia de Vila Franca de Xira (25.05.53), Braga (28.05.53), Coimbra 
(28.05.53) e Alcácer do Sal (28.05.53). MB e R.

40.00

1984
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2006  1952 – Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. MF751, 1$00, azul-escuro e cinzento, 
papel liso, médio, denteado 13 ½. Par vertical, margem superior de folha, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “ponto parasita” dando a 
impressão de uma “segunda bola”. Variedade recorrente em todas as folhas.

20.00

2007 F  1953 – 1.º Centenário do Nascimento de Guilherme Gomes Fernandes. MF780, 1$00, lilás-
-vermelho, papel esmalte, denteado 13. Exemplar novo, com goma original sem charneira, 
com IMPRESSÃO DESLOCADA de uma das cores. Acompanha selo normal para comparação.

40.00

2008 PM 1955 – Reis de Portugal. MF 806/814. Conjunto com 9 postais máximos, concordantes com 
cada um dos 9 valores emitidos, obliterados com marcas de dia respetivamente de Guima-
rães, Coimbra (4), SIR (2), Alcobaça e Coimbra. Exemplares sem defeitos nem reparações.

40.00

2009 F  1955 – 1.º Centenário do Telégrafo Elétrico em Portugal. MF815, 1$00, carmim e amarelo. 
Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com a COR CARMIM COM DESLOCAÇÃO ACENTUADA. Erro não catalogado.

25.00

2010 F  1955 — 1.º Centenário do Telégrafo Elétrico em Portugal. MF815, 1$00 carmim e amarelo. 
Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem reparações e com leves pontos de 
óxido e com a cor carmim MUITO DESLOCADA. MB e MR. Não catalogado.

25.00

2011 F  1958 – 2.º Congresso Nacional da Marinha Mercante. MF841, 1$00, castanho e preto, papel 
esmalte, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com OMISSÃO PARCIAL DA IMPRESSÃO no canto inferior 
esquerdo. MB e MR.

20.00

2012 F  1967 – Inauguração do Estaleiro Naval da Lisnave. MF1007, 1$00. Exemplar novo, com 
goma original sem charneira, com GRANDE DESLOCAÇÃO DA COR PRETA, originado 
a deslocação da legenda PORTUGAL para a direita do selo. Acompanha selo normal para 
comparação. Erro não catalogado.

40.00

2013 F  1969 – Europa CEPT. MF1043, 4$30, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
DESLOCAÇÃO ACENTUADA DA COR PRETA. Não catalogado. B e R.

25.00

2014 F 8 1978 – 19 Séculos do Município de Chaves. MF1393a, 20.00, policromo, papel esmalte, den-
teado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM OMISSÃO 
DO VALOR (20). Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

2015  1979 – Homenagem ao Emigrante Português. MF1415a, 5$00, policromo, papel esmalte, 
denteado12 ¼. Quadra, canto inferior direito de folha, nova, com goma original sem charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 320.00.

65.00

2016  1985/89 — Arquitetura Popular Portuguesa. MF1713, 10$00. Tira horizontal de 5 selos no-
vos, margem direita de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e NÃO DENTEADOS. MB e MR. Não catalogado.

20.00

2017 F  2004 – Selo sem taxa. Símbolo do Euro. Emissão base. Série A. MF2842a, azul e vermelho. 
Exemplar com legenda “Imp. Lito Maia – 2004”, novo, sem goma, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor.

40.00

2018 FSC Portugal – Lote com 5 folhas completas de selos Corporate: MF FSC7 – Funchal 500 Anos FSC8 
– Pontes e Obras de Arte + FSC9 – Bicentenário do Nascimento de Charles Darwin + FSC10 – Os 
selos e os sentidos – Delta Cafés + FSC11 – Mulheres da Républica. Inclui ainda folha completa 
de selo MF3970 – Campeonato do Mundo de Futebol. Exemplares com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.020.00.

150.00

2019 F ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal. Máquina FRAMA. MF ETQ1. Série com-
pleta para o ano de 1981 da máquina 001 (Portimão), nova, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 260.00.

50.00

2020 F ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal. Máquina FRAMA. MF ETQ1. Série com-
pleta para o ano de 1981 da máquina 007 (Lagos), nova, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 260.00.

50.00

2021 F ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal. Máquina FRAMA. MF ETQ1e. Série com-
pleta para o ano de 1986 da máquina 003 (Faro), nova, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 190.00.

40.00

2022 F FM« 1994 – 1.º Centenário do Comité Olímpico Internacional. MF FM12. Folha miniatura nova, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com traço 
oblíquo a preto no canto inferior direito de todos os selos.

40.00

2023 CRT 2005 — Carteiras Anuais MF CRT 1A e 1B. Lote com duas carteiras, uma dos Açores e 
outra da Madeira. Exemplares novos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 280,00.

40.00

2024 F CRT 1982 – Flores Regionais dos Açores * 2.º grupo. MF CRT25. Carteira com série completa, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e SEM 
IMPRESSÃO DAS LEGENDAS na frente da carteira. Acompanha carteira normal para com-
paração. MB e MR. Erro não catalogado.

100.00

2025  1936/45 – Correio Aéreo. Hélice. MF CA 1/10. Série completa, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 780.00.

75.00
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2026  1920/22 – Encomendas Postais. Comércio e Indústria. MF EP 1/17. Série completa, nova, 
com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Muito boa qua-
lidade. Valor de catálogo € 425.00.

85.00

2027 F IMP 1920/22 – Encomendas Postais * Comércio e Indústria. Boletim de expedição de encomenda 
postal remetida do Funchal (06.06.26) para Vancouver / Canadá, com selos de $40c, carmim, 
em papel acetinado + 1$00, verde-amarelo + 5$00, cinzento-claro + 2x10$00, castanho-verme-
lho, todos em papel lustrado, MF EP6, 12b, 16 e 17. Selos sem defeitos nem reparações com 
exceção selo de 5$00, e impresso com dobra vertical, afetando o selo de 5$00. B e R.

40.00

2028 F IMP 1931/36 – Encomendas Postais * Encomenda Postal + Lusíadas +  Infante D. Henrique + 
5.º Congresso Internacional da Vinha e do Vinho. Dois impressos de boletim de expedição 
unidos com alfinete de encomenda postal remetida do Funchal (20.02.39) para Nova York 
com selos de $50, castanho-claro, MF EP18 + 3 selos de 5$00, lilás-claro, MF EP24 + bloco 
com 10 selos (2x5) de 4$50, laranja, MF529 + selo de 10c, verde, MF568 e selo de 40c, 
lilás-rosa, MF581. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

40.00

2029  1898 – Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF POR 1/6. Série 
completa, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 310.00.

70.00

2030 PI 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Postal ilustrado circulado sem franquia de 
França (23.12.08) para Matosinhos (26.12.08), tendo sido porteado à chegada em 40 réis 
(o dobro do porte em falta) com selos de 10 réis, laranja, MF POR8 e 30 réis, verde, MF 
POR10, ambos em papel amarelado, fino. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

15.00

2031 * 1922/33 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos + Emissão regular. Unicolor + Etiqueta. 
Sobrescrito circulado de Inglaterra com selos de 1p e 1 ½ p, Yv 140 e 189 para Vila Nova de Gaia 
(20.03.35), insuficientemente franquiada, foi porteada à chegada com o dobro do porte em falta com 
tiras horizontais com 6 e 4 selos de 3c, verde, MF POR24 + tira horizontal com 5 selos de 24c, verde-
-cinzento, MF POR35 + par vertical de $10, azul, MF POR46 e selo de 0$40, verde, MF POR49. 

40.00
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2032 * 1932/33 – Porteado * Etiqueta + Serviço Oficial * Selos “Tudo pela Nação”, com sobrecarga 
“OFICIAL”. Sobrescrito circulado de Lisboa (13.11.40) para o Porto (14.11.40) com selo de 
isenção de franquia do serviço oficial. Reexpedido para outra morada foi lançado na caixa do 
correio sem nova franquia, pelo que foi porteado no dobro do porte em falta com selo de $80. 
MF POR52, por o destinatário não estar isento de franquia na reexpedição. Carimbo batido 
a preto “ENCONTRADO N’UM RECEPTACULO / POSTAL SEM NOVA FRANQUIA”. B e R.

25.00

2033 F  1916 – Porte Franco * Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha. Cruz da Convenção de Ge-
nebra, com sobrecarga “COMISSÃO PORTUGUESA DE PRISIONEIROS DE GUERRA”. MF 
CVP2, rosa e preto, papel pontinhado horizontal, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 146.00.

25.00

2034 F  1916 – Porte Franco * Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha. Cruz da Convenção de 
Genebra, com sobrecarga “COMISSÃO PORTUGUESA DE PRISIONEIROS DE GUERRA”. 
MF CVP2b, rosa e preto, papel pontinhado horizontal, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECAR-
GA DESLOCADA. Valor de catálogo € 200.00.

35.00

2035 F * 1930 – Porte Franco. Sociedade da Cruz Vermelha Portuguesa. Selos do 4.º Centenário do 
Nascimento de Luís de Camões, com sobrecarga. Sobrescrito timbrado da Sociedade, circu-
lado em Lisboa (04.06.30) com o selo 96c, carmim, MF CVP25 com DUPLA SOBRECARGA. 
Exemplar sem defeitos nem reparações. MB e R.

40.00

2036 8 1963 – Cupão-Resposta como meio de aquisição da franquia de resposta a uma carta reme-
tida no valor de 4$50, obliterado com carimbo circular datado do Terreiro do Paço (13.07.63). 
Os cupões-resposta poderiam ser usados em qualquer país que tivessem aderido ao acordo.

15.00

     Açores

2037 F 8 Precursores * Açores. 1853 – D. Maria II. MF3, 50 réis, verde, papel liso, médio, não den-
teado, com duas margens de luxo, uma normal e outra curta. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma 
postal, batido a preto “48 – ANGRA”, tipo 6.8.6. Valor de catálogo € 2.050.00.

180.00

2038 F 8 Precursores * Açores. 1853 – D. Maria II. MF4, 100 réis, lilás, papel liso, médio, não dentea-
do, com margens de luxo. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “49 – HORTA”, 
tipo 5.10.5. Valor de catálogo € 4.750.00.

500.00

2039 F 8 1868 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” 
tipo A. MF1, 5 réis, preto, papel liso médio, não denteados, tipo III. Exemplar usado, com 
aderências no verso, sem reparações, com afloramentos de óxido, com boa cor e relevo, 
com margens de luxo/normais/curtas sem tocarem o quadro de impressão, obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batida a preto “48 – ANGRA”, tipo 4.3.4. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. MR. Valor de catálogo € 6.000.00.

3.500.00

2040 F 8 1868/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” 
a preto, tipo A. MF15, 240 réis, Lilás-claro, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar 
usado, com anotações a lápis no verso, sem reparações, com manchas de óxido, com pe-
quena parte do relevo da efígie parcialmente aberto junto à letra “S” da sobrecarga, com 
uma transparência, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma 
postal, batido a preto “43 – HORTA”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 720.00. 

75.00

2041 F  1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” tipografada 
a vermelho, tipo A. MF16, 5 réis, preto, papel liso, médio, denteado 12 ¾, tipo VIII. Exemplar 
novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com um ponto de óxido no verso, 
com boa cor e relevo e com DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO. Erro não catalogado.

20.00

2042 F  1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” tipografada 
a vermelho, tipo A. MF16, 5 réis, preto, papel liso, médio, denteado 12 ¾, tipo VIII. Bloco com 
6 selos (3x2), novos, com goma original sem charneira, sem reparações, com 4 pontos de 
óxido afetando os 3 selos inferiores, com boa cor e relevo. MB. 

50.00

2043 F 8 1882/84 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 150 réis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, 
sobrecarga “AÇORES”, tipo D. Exemplar usado, com o limite do quadro superior aberto e 
seguro com goma, com afloramentos de óxido, com irregularidades no denteado, com boa 
cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

200.00

2044 F  1912 – Ceres + Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF208c ou MF151a, 
1c, verde-escuro, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Exemplar novo, com goma ori-
ginal sem charneira, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido, com boa cor, com impres-
são RETRO-VERSO parcial do selo original sem a sobrecarga “AÇORES”. B e R.

25.00

2045 F  1924/28 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. MF216, 3$20, verde-oliva, 
papel lustrado espesso, denteado 12 x11 ½. Bloco com 8 selos (4x2), novo, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 272.00.

55.00

2046 F  1929/30 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” e sobretaxa. MF288, 40c 
s/ 1$10, bistre, papel liso, denteado 12x11 ½. Bloco com 18 selos (6x3), novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos, com alguns leves pontos de óxido na última fila, com 
boa cor. Valor de catálogo € 414.00.

75.00
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2047 F FRG 1924 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“VASCO DA GAMA / 1924-1925 / *2$00*”, sobre selos dos Açores de 10 réis, 100 réis e 150 réis 
e selos da Madeira de 10 réis. Valores emitidos em tiras horizontais de 3 selos, coladas sobre 
fragmento do arquivo da Administração dos Correios de Madagáscar / Collection de Berne, 
inutilizados com carimbo batido a vermelho “POSTES ET TÉLÉGRAPHES / MADAGASCAR / 
COLLECTION DE BERNE”, para lhes retirar o poder de circulação. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. A existência destes selos no arquivo de Madagáscar, enviados 
de Berna, indicia de que esta emissão foi oficial e como tal constar dos catálogos de Portugal.

240.00

2048  1924 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“VASCO DA GAMA / 1924-1925 / *2$00*”. Lote composto por blocos com 40 séries (5x8) 
completas com sobrecarga sobre selos de 10 réis, 100 réis e 150 réis, com goma original 
sem charneira, montados em folhas SAGE, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com exceção de leves pontos de óxido na margem. Embora 
não catalogados há evidências de que terão sido emitidos oficialmente. 

40.00

2049 F * Angra. 1897 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF23, 150 réis, bistre s/ amarelo, papel liso a leve-
mente pontinhado, denteado 11 ¾, em sobrescrito circulado registado de Angra (16.07.98) para 
a Suíça (27.07.98) com trânsito pela ambulância ferroviária Bordéus – Paris (25.07.98), para pa-
gar o segundo porte (100 réis) de uma carta para a Europa com peso entre 15 e 30g e o prémio 
de registo (50 réis). Exemplar muito bem conservado, sem defeitos nem reparações.

40.00

2050 JRN Horta. 1897 – D. Carlos I, Mouchon. MF13, 2 ½ réis, cinzento-claro, papel pontinhado leve, dentea-
do 11 ¾ em jornal “A Voz” de 29.10.1899, circulado da Madalena (04.11.99) para a Horta (07.11.99) 
para pagar o porte simples interno de um jornal com peso até 50g. Selo com canto dobrado de 
origem, sem reparações, com boa cor e obliterado com carimbo batido a preto “MAGDALENA”.

40.00

     Madeira

2051 F 8 1868 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA” a 
preto, tipo A. MF1, 20 réis, bistre, papel liso médio, não denteado. Exemplar usado, com anota-
ções a lápis no verso, sem reparações, com o relevo da efígie, parcialmente aberto, com boa cor 
e relevo, com 3 margens normais e uma de luxo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma 
postal, batido a preto “45 – FUNCHAL”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

35.00
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2052 F 8 1868 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga “MADEI-
RA” a preto, tipo A. MF3, 80 réis, laranja, papel liso espesso, não denteado. Exempla usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com 3 margens normais e uma de luxo, 
obliterado com carimbo de pontos, batido a preto “1 – LISBOA”. Certificado de peritagem de 
J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 255.00.

40.00

2053 F 8 Percursores * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva. DENTEADOS PARTICULARES. MF26, 120 
réis, azul-escuro, papel liso, médio. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “51 
– FUNCHAL”, tipo 4.3.4. Selo do Continente usado na Madeira com processo de separação 
de “linhas”, na medida de 9 ½. MR. Referenciado no catálogo Mundifil, mas sem cotação.

120.00

2054 F () 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA” a preto, 
tipo B. MF24, 240 réis, lilás-claro, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, assinado no 
verso, com goma não original, com um canto reparado, com pontos de óxido, com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.100.00.

110.00

2055 F * 1879/80 – D. Luís I, fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA”, tipo C, a 
preto. MF28b, 50 réis, papel liso, denteado 13 ½, tipo I, em sobrescrito circulado do Funchal 
(28.07.80) para Inverness / Escócia (03.08.80), para pagar o porte simples de uma carta 
para a Escócia com peso até 15g. Selo sem defeitos nem reparações. B.

40.00

2056 F * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF33/40. Sé-
rie completa em sobrescrito circulado registado do Funchal (09.04.98) para Budapeste 
(16.04.98), com trânsito por Lisboa (12.04.98). Etiqueta de registo modelo nº124. Raro des-
tino. Exemplar sem defeitos nem reparações.

125.00

2057 F * 1897 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Sobrescrito circulado do Funchal (26.11.98) para Genéve / 
Suíça (04.12.98) com trânsito por Londres (02.12.98) com selo de 5 réis, laranja, MF14, par hori-
zontal de 10 réis, verde-amarelo, MF15, selo de 15 réis, castanho, MF16 e selo de 25 réis, verde, 
MF18, para pagar o porte simples (65 réis) de uma carta para a Alemanha, com peso até 15g, de 
acordo com a tabela de portes n.º 1 do aviso publicado no Diário do Governo n.º 123 de 04.06.98 
em vigor a partir de 01.07.98. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor, perfurados com 
“B B / C – Blandy Brothers & Co” e sobrescrito com vinheta publicitária de sociedade. MB e R.

50.00

2058 F JRN 1897 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF13, 2 ½ cinzento, papel liso a levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾, em jornal “Diário Popular nº1 de 1 de Julho de 1897, circulado do Funchal 
(01.07.97) para Caniço (04.07.97), para pagar o porte simples interno de jornais com peso 
até 50g, de acordo com a tabela de portes do Decreto de 09.11.77, em vigor a partir de 
01.01.78. Carimbo circular datado, tipo 1880 de “CANIÇO”, batido a preto. MB e MR.

90.00

2059 F PI 1897 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF15, 10 reis, verde-amarelo, papel liso a levemente pon-
tinhado, denteado 11 ¾. Par horizontal em postal ilustrado circulado do Funchal (19.10.09) 
para Bromberg / Alemanha, com trânsito por Lisboa (24.10.09) para pagar o porte de um 
bilhete-postal simples remetido para a Alemanha. Selo sem defeitos nem reparações com a 
variedade no 2.º selo “1” com “ponta fina” não referenciado nos catálogos.

25.00

     Ultramar

2060 F BLC Ultramar * 1951 – Encerramento do Ano Santo. MF BLC1. Exemplar novo, com goma original 
e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 210.00.

50.00

     Angola

2061 F R Reimpressões de 1905 * 1870/77 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1905, 
papel liso, médio, com goma original e charneira, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido 
na maioria das reimpressões e pequenos defeitos na goma. Valor de catálogo € 365.00.

100.00

2062 F R Reimpressões de 1885 * 1870/77 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 
1885, papel liso branco e espesso, sem goma como emitidos, sem reparações com ligeiros 
defeitos no denteado resultante do corte a tesoura, habitual nas reimpressões. Valor de 
catálogo € 450.00.

130.00

2063 8 1870/77 – Coroa. MF1, 5 réis, preto, papel liso, denteado 12 ¾ de linha. Bloco com 20 selos 
(4x5) FALSOS SPIROS, com obliteração também FALSA. Exemplar sem reparações, com 
vestígios de óxido e rasgo no canto superior direito, afetando um selo. Raro em múltiplos.

90.00

2064 F 8 1870/77 – Coroa. MF1a, preto-cinzento, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Selo usado, sem 
reparações, com leves pontos de óxido, com boa cor e dobra “PLIÉ” horizontal na metade 
superior do selo, obliterado com carimbo mudo de 8 barras, batido a preto. B e R.

15.00

2065 F / 1870/77 – Coroa. MF2, 10 réis. Lote com 11 selos novos, com goma original e charneira ou 
sem goma, sem defeitos assinaláveis, com boa cor. Estudo de variedades de cor, papéis e 
denteados, incluindo um exemplar em PAPEL ESPESSO. Valor de catálogo € 524.00.

100.00

2066 8 1870/77 – Coroa. MF2, 10 réis, amarelo-laranja, papel liso, denteado 12 ¾ de linha. Bloco 
com 20 selos (4x5) FALSOS SPIROS, com obliteração também FALSA. Exemplar sem repa-
rações, com vestígios de óxido e corte na margem no canto superior esquerdo, não afetando 
nenhum selo. Raro em múltiplos.

90.00
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2067 F 8 1870/77 – Coroa. MF3b, 20 réis, bistre, papel liso médio, denteado 13 ½, tipo I. Exemplar 
usado, sem reparações, com dois dentes curtos, coma cor levemente oxidada. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 850.00.

200.00

2068 F  1870/77 – Coroa. MF3c, 20 réis, bistre, papel espesso, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar 
novo, com goma original e pequena charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 200.00.

60.00

2069 F  1870/77 – Coroa. MF4c, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, fino, denteado 14, tipo I. Exemplar 
novo, assinado no verso, sem goma, sem reparações, com um ponto transparente, quase 
impercetível, com boa cor. Valor de catálogo € 900.00.

250.00

2070 F  1870/77 – Coroa. MF4f, 25 réis, carmim-rosa, papel espesso, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 125.00.

35.00

2071 F  1870/77 – Coroa. MF5a, 40 réis, azul-claro, papel liso, fino, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar 
novo, com goma original em parte do selo e grandes charneiras, com denteado irregular, 
normal nos selos em papel fino, com boa cor. Valor de catálogo € 430.00.

90.00

2072 F  1870/77 – Coroa. MF5b, 40 réis, azul-escuro, papel liso médio, denteado 13 ½, tipo I. Exem-
plar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 430.00.

150.00

2073 F () 1870/77 – Coroa. MF6, 50 réis, verde, papel liso, médio, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar 
novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 120.00.

25.00

2074 F  1870/77 – Coroa. MF6, 50 réis, verde, papel liso, fino, denteado 12 ¾, tipo I. Quadra nova, 
sem goma, sem reparações, com muito ligeira mancha nos dois selos superiores, com boa 
cor. Muito raros os múltiplos deste valor. Valor de catálogo € 480.00.

160.00

2075 F  1870/77 – Coroa. MF6b, 50 réis, verde, papel liso, médio, denteado 13 ½, tipo I. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações, com um dente partido na margem superior e leve óxido. 
Exemplar raro com boa cor. Valor de catálogo € 1.900.00.

550.00

2076 F  1870/77 – Coroa. MF6c, 50 réis, verde, papel espesso, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 190.00.

55.00
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2077 F / 1870/77 – Coroa. MF7, 100 réis. Lote com 15 selos novos, com goma original e charneira 
ou sem goma, sem defeitos assinaláveis, com boa cor. Estudo de variedades de cor, papéis 
e denteados, incluindo um exemplar em PAPEL ESPESSO, com um canto curto. Valor de 
catálogo € 476.00.

90.00

2078 F  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF11, 20 réis, carmim, papel liso, médio, denteado 12 ¾, 
tipo II. Folha completa, sem 3 margens e com a margem direita dobrada e colada no verso, 
nova, com goma original e charneira, com denteado a separar-se e fixado com charneiras 
no verso, com vestígios de óxido, com a variedade de cliché de “40 RÉIS” na posição 6 (2.ª 
coluna da 2.ª linha), anulado com dois traços em cruz, com boa cor. Exemplar raro. São 
conhecidas 4 folhas completas com o erro. Valor de catálogo € 5.904.00.

1.500.00

2079 F  1870/85 – Coroa + Coroa. Novas cores. FALSOS FOURNIER. MF 1/9 + MF 10/14. Duas 
séries completas, novas, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor todos com 
a sobrecarga a preto “FAUX” com exceção selos de 300 reis e 40 réis, amarelo.

28.00

2080 F  1886 – D. Luís I. Fita direita.  MF 15/23. Série completa de selos originais, novos, com goma 
original e charneira, em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares sem reparações, com 
pontos de óxido nos selos de 5, 25 e 300 réis, o de 40 réis com aderência no verso e 
repetição do selo de 20 réis, com boa cor e relevo, todos com traços com dimensões dife-
renciadas, desde 15mm a 18mm. Os traços têm todos as mesmas características, variando 
significativamente as suas dimensões, diferindo muitas delas às reportadas na literatura co-
nhecida. Tendo as sobrecargas as características para serem consideradas genuínas, não 
se vislumbra fundamento esclarecedor para estes exemplares. Selos originais distribuídos 
com as reimpressões de 1905. 

150.00

2081 F / 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF15/23. Série incompleta (falta selo de 25 réis), nova, sem goma 
a maioria dos selos (com exceção selos de 10 e 100 reis com goma original e charneira), sem 
reparações, com leves pontos de óxido nos selos de 20 e 200 réis e canto curto no selo de 40 
réis. Exemplares com boa cor e relevo com sobrecarga “TRAÇO” a preto com 16 a 19mm. Os 
traços têm todos as mesmas características, variando significativamente as suas dimensões, 
diferindo muitas delas às reportadas na literatura conhecida. Tendo as sobrecargas as carac-
terísticas para serem consideradas genuínas, não se vislumbra fundamento esclarecedor para 
estes exemplares. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. 

95.00

2082 F / 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF15/23. Série completa, nova, goma original e charneira, sem 
reparações, com leves pontos de óxido em alguns selos, “efígie parcialmente aberta” no selo de 
10 réis, e sem um dente o selo de 200 réis. Exemplares com boa cor e relevo com sobrecarga 
“SPECIMEN” horizontal, a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. 

90.00

2083 F  1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF27a, 15 réis, castanho, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Exemplar novo, com anotações a lápis no verso, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 260.00.

80.00

2084 F  1894 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa local, aposta manualmente a azul. MF37, 
25 réis s/ 2 ½ réis, castanho, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

32.00

2085 F 8 1894 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa, local, aposta manualmente. MF37, 25 
réis, castanho, papel liso, denteado 13 ½. Bloco horizontal com 8 selos (4x2), usados, sem 
reparações, com vestígios de cola no verso, com afloramentos de óxido, com o denteado a 
separar-se entre os selos do último para vertical. Valor de catálogo € 880.00.

300.00

2086 F 8 1894 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa, local, aposta manualmente. MF37a, 25 
réis, castanho, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e COM DUPLA SOBRETAXA. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. 
Valor de catálogo € 330.00.

130.00

2087 F / 1898 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF38, 43 e 44. Lote composto por 4 selos, dois da taxa 
de 2 ½ réis, cinzento, um de 25 réis, verde e um de 50 réis, azul, todos com sobrecarga 
“PROVA” horizontal a violeta-escuro.

30.00

2088 F () 1902 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF53/61. Série completa, nova, com goma 
não original na maioria dos selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com 
sobretaxa tipo II nos selos MF53, 59/61 e tipo I nos restantes. Valor de catálogo € 453.00.

135.00

2089 F 8 1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF 53/61. Série completa, usada, em papel 
porcelana, denteado 12 ¾, com exceção selo de 115 s/ 10 réis em denteado 13 ½, em tipo I 
os selos MF54, 56, 57 e 58 e os restantes em tipo II. Exemplares sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 325.00.

80.00

2090 F  1902 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF55a, 115 s/ 10 réis, verde + MF55b, 115 s/ 
10 réis, verde-claro, ambos em papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplares novos, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 210.00.

75.00

2091 F  1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 38/52. Série completa, nova, com goma original 
e charneira, sem reparações, com ligeiro óxido nos selos de 10, 15 e 300 réis. Valor de 
catálogo € 170.00.

35.00

2092 F  1902 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF61, 400 s/ 25 réis, violeta-castanho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, tipo II. Bloco com 16 selos novos, sem goma, sem reparações, com 
mancha de tinta preta no verso de um selo, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 800.00.

160.00
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2093 F 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. MF62d, 65 s/ 5 réis, amarelo, papel 
pontinhado vertical, tipo I, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, obliterado com dois pequenos traços no denteado da margem direita de marca 
batida a preto ilegível. Um dos exemplares mais raros de Angola, em nosso entender, mal 
cotado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

300.00

2094 F PI 1898/1902 – D. Carlos I, Mouchon + D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. Postal 
ilustrado circulado de Luanda (03.08.03) para Espanha, com selos de 5 réis, laranja, MF39 e 
selo de 65 réis s/ 25 réis, verde-azul, papel pontinhado, denteado 13 ½, MF65c.

40.00

2095 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. MF67a, 115 s/ 100 réis, castanho s/ cas-
tanho-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar com goma original, com charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 550.00.

220.00

2096 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. MF70a, 130 réis s/ 75 réis, carmim, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

45.00

2097 F () 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. MF70c, 130 réis s/ 75 réis, carmim, papel 
pontinhado, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma não original, sem reparações, leves óxi-
do no denteado, com boa cor e com a SOBRETAXA DESLOCADA. Valor de catálogo € 120.00.

60.00

2098 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. MF73a, 400 s/ 200 réis, azul s/ azul, 
papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar com goma original, com charneira, sem repara-
ções, com leves defeitos na porcelana, na margem superior e na goma, pouco relevantes, 
com boa cor. Exemplar muito raro. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor 
de catálogo € 600.00.

220.00

2099 F  1902 – D. Carlos I, tipo Jornaes. Com sobretaxa. MF74a, 400 s/ 2 ½ réis, castanho, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e acentuada prega no papel “PLIÉ”. Não catalogado.

15.00

2100 F * 1902 – D. Carlos I tipo Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO” + D. Carlos I tipo Mou-
chon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Sobrescrito circulado registado do 
Lubango (??.12.11) para Lousada (20.01.12) com trânsito por Lisboa (18.01.12) com selo de 
50 réis, azul, MF77 e selo de 25 réis, carmim, MF93, para pagar o porte simples (25 réis) de 
uma carta para Portugal com peso entre 30 e 45g e o prémio de registo (50 réis), de acordo 
com a tabela de portes publicada no Boletim Oficial de Angola nº 10 de 07.03.1903. Ligação 
marítima para Lisboa pelo Paquete Casengo.

20.00
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2101 F * 1903/1919 – D. Carlos I Mouchon + 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo 
para a Índia, com sobrecarga e sobretaxa sobre selos de África + D. Luís I, fita direita, so-
bretaxados de 1902, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + Porteado. Emissão 
regular, valor em réis, com sobrecarga “REPUBLICA” + Imposto Postal * Taxa de Guerra * 
Emissão para África. Sobrescrito circulado do Lobito (26.08.21) para Benavente (23.09.21) 
com trânsito por Lisboa (22.09.21), com selos de 115 réis, MF84 + selo de 5c s/ 50 réis, 
MF122 + 115 réis s/ 200 réis, MF180 + 10 réis, MF POR12 + 0$01, MF IP1, equivalente ao 
porte de 30c para pagar o porte simples de uma carta para Portugal com peso até 20g de 
acordo com a tabela de portes do Decreto nº 27 de 11.07.1921 do Alto Comissário da Re-
pública, publicado no Boletim Oficial de Angola nº 28 de 21.07.1921. Selo do imposto postal 
da Taxa de Guerra, autorizado a circular como complemento de porte do correio ordinário.

60.00

2102 F  1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 88/90, 
93 e 95. Lote com 5 selos, de 2 ½, 5, 10, 25 e 75 réis, novos, com goma original e charneira, 
sem reparações, com pontos de óxido no selo de 2 ½ e 5 réis, com boa cor e com SOBRE-
CARGA INVERTIDA. Erros não catalogados.

25.00

2103 F / 1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 88, 2 
½ réis, cinzento + MF93, 25 réis, carmim. Lote com duas quadras, novas, com goma original 
sem charneira, com exceção de um selo de 25 réis, com boa cor e com SOBRECARGA 
INVERTIDA. Erros não catalogados.

30.00

2104 F / 1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 88/91 
e 95. Lote com 5 selos, de 2 ½, 5, 10, 15 e 75 réis, novos, com goma original e charneira, 
com exceção selo de 15 réis sem goma, sem reparações, com dois pontos de óxido no selo 
de 10 réis, com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA. Erros não catalogados.

25.00

2105 F « 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote com dois 
selos: MF103, 2 ½ réis, violeta + MF104, 5 réis preto, margem direita de folha. Exemplares 
novos com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
DUPLA SOBRECARGA.

10.00

2106 F « 1912 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1911, com sobretaxa, tipografada localmente: MF 
113, 2 ½ réis s/ 15 réis, verde. Cinco exemplares novos, com goma original e charneira, sem 
reparações, com pontos de óxido num dos selos, com diferente erro: DUPLA SOBRETAXA, 
INVERTIDA EM ESPELHO, DUPLA UMA DELAS INVERTIDA, INVERTIDA E DESLOCADA.

25.00

2107 F /8 1912 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1911, com sobretaxa, tipografada localmente: MF 114, 
5 réis s/ 15 réis, verde. Seis exemplares, dos quais 3 novos e 3 usados, com goma original e 
charneira ou sem goma os novos, sem reparações, com pontos de óxido num dos selos, com 
diferente erro: DUPLA SOBRETAXA, INVERTIDA, INVERTIDA E DESLOCADA, INVERTIDA 
(usado), DESLOCADA (usado), INVERTIDA EM ESPELHO E DESLOCADA (usado).

30.00

2108 F /8 1912 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1911, com sobretaxa, tipografada localmente: MF 115, 
10 réis s/ 15 réis, verde. Cinco exemplares, dos quais 2 novos e 3 usados, com goma original e 
charneira ou sem goma os novos, sem reparações, com óxido num dos selos, com diferentes er-
ros: DUPLA SOBRETAXA UMA DELAS INVERTIDA, INVERTIDA, INVERTIDA EM ESPELHO E 
DESLOCADA (usado), DUPLO QUADRADO (usado) e NÃO DENTEADO na margem esquerda.

25.00

2109 F PI 1898/1912 – D. Carlos I, Mouchon + D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa, tipografada lo-
calmente. Postal ilustrado circulado do Bié (03.08.12) para Mende / França (19.09.12) com 
trânsito por Benguela (13.08.12) com dois selos de 2 ½ réis, cinzento, MF38 + selo de 5 s/ 
15 réis, verde, MF114 + selo de 10 s/ 15 réis, verde, MF115, para pagar o porte simples de 
um bilhete postal para França de acordo com a tabela de portes publicada no Boletim Oficial 
de Angola nº 10 de 07.03.1903. Rara circulação dos selos sobretaxados.

30.00

2110 F * 1912 — D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA e sobretaxa, tipografadas local-
mente. Sobrescrito circulado registado no Ambriz (01.05.13), com quadra em canto de folha 
de 25 s/ 75 reis, castanho violeta, MF117 e selo de 25 s/ 75 reis (Provisório), carmim, MF116. 
Porte de 125 reis para pagar o 3.º porte interno de uma carta com peso entre 40 e 60g e 50 
réis pelo prémio de registo de acordo com a tabela de portes publicada no Boletim Oficial de 
Angola nº 10 de 07.03.1903. Selos sem reparações, com ligeiro óxido no denteado, oblitera-
dos com ccd do Ambriz batido a violeta. MB e MR.

60.00

2111 F / 1912 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga e sobretaxa, tipografadas localmente. MF117. 
25 s/ 75 réis, castanho-violeta, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Lote com 3 selos 
novos, com erros diferentes: um com goma original e charneira com a SOBRECARGA IN-
VERTIDA + outro com goma original e charneira e leve óxido com a SOBRECARGA E 
SOBRETAXA INVERTIDAS e outro sem goma com a SOBRETAXA DESLOCADA. B e R.

15.00

2112 F  1912 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga e sobretaxa, tipografadas localmente. MF117. 
25 s/ 75 réis, castanho-violeta, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Quadra, nova, com 
goma original e charneira no par superior, sem charneira no par inferior, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e todos com DUPLA SOBRECARGA”. Não catalogado.

20.00

2113 F  1912 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga e sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF117b. 25 s/ 75 réis, castanho-violeta, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e varieda-
de “REUPBLICA”. Valor de catálogo € 180.00.

35.00

2114 F  1912 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga e sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF117b. 25 s/ 75 réis, castanho-violeta, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Quadra, 
canto superior esquerdo de folha, nova, com goma original e charneira, sem reparações, 
com leve óxido em dois selos, não afetando o selo com a variedade, com boa cor e varieda-
de “REUPBLICA”. Valor de catálogo € 213.00.

45.00
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2115 F 8 1912 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga e sobretaxa, tipografadas localmente. MF117c. 
25 s/ 75 réis, castanho-violeta, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor com a SOBRECARGA “REPUBLICA” OMISSA. Valor 
de catálogo € 90.00.

35.00

2116 Lote 1912/26 – Ceres. Estudo especializado das emissões Ceres de Angola, com variedades de 
clichés, erros, falsificações e outras nuances, no total de 536 selos, isolados ou em múlti-
plos. Estudo muito completo e interessante em álbum Lindner clássico, com caixa de cor 
bordeaux. Lote a ver.

400.00

2117 F / 1914 – Ceres. MF142, ¼ c, sépia, papel porcelana, denteado 15x14. Lote composto por 
par horizontal, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, boa cor e 
VALOR E LEGENDA INVERTIDOS + selo isolado, novo, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e DUPLA IMPRESSÃO DA LEGENDA E VALOR.

12.00

2118 F  1914 – Ceres. MF142f/153c. Série completa em papel liso, denteado 12x11 ½, noca, com 
goma original e charneira, sem reparações, com leve óxido em alguns selos, com boa cor e 
com sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua a violeta. B e R.

55.00
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2119 F  1914 – Ceres. Lote com duas quadras, novas, em papel porcelana, denteado 15x14. MF144, 
1c, verde-escuro, com goma original e charneira, com o denteado do par superior DESLO-
CADO, com o denteado a separar-se e fixado com charneira, com boa cor + MF150, 8c, 
cinzento-violeta, com goma original e charneira com o DENTEADO DESLOCADO. B e R.

20.00

2120 F /8 1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. Lote 
com seis selos, dos quais quatro usados e dois novos, todos em papel pontinhado leve, 
denteado 11 ¾: dois exemplares usados de 2 ½ réis, cinzento, dos quais um com sobrecarga 
a verde normal e outro com sobrecarga invertida + 3 selos de 5 réis, laranja, dos quais um 
com dupla sobrecarga (usado) outro com ”E” de “REPUBLICA” invertido (usado) e outro com 
REUPBLICA (novo), tidos como saídos clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

25.00

2121 F / 1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. MF 
158/166. Série completa, nova, com goma original e charneira (sem goma os selos de 15, 
100, 400 e 500 réis), com duplicação do selo de 15 réis, sem reparações, com leve óxido em 
muitos selos, com boa cor. Valor de catálogo € 185.00.

45.00

2122 F / 1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
MF158, 10 réis, verde-amarelo, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Lote com 5 selos no-
vos, uns com goma original e charneira e outros sem goma, com vestígios de óxido, boa cor 
e todos com erros na sobrecarga: “R” de “REPUBLICA” INVERTIDO, “A” de “REPUBLICA” 
INVERTIDO, sobrecarga INVERTIDA, DUPLA SOBRECARGA e DUPLA SOBRECARGA IN-
VERTIDA, tidas com saído clandestinamente da Imprensa Nacional.

25.00

2123 F / 1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. MF160, 20 
réis, violeta, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Lote com dois exemplares novos, um com 
goma original e charneira, com dois pontos de óxido e sobrecarga a VERDE e outro sem goma, 
sem defeitos e sobrecarga a VERMELHO, ambos com a SOBRECARGA INVERTIDA.

15.00

2124 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. Lote com 
dois selos novos, com goma original e charneira: MF160, 20 réis, violeta, com ligeiro óxido e boa 
cor com erro “REUPBLICA” + MF161, 75 réis, castanho-violeta, com ligeiro óxido e boa cor, com 
erro “REPUBLIAC”. Tidos como saído clandestinamente da Imprensa Nacional em Luanda.

15.00

2125 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente, a 
verde. MF161b, 75 réis, castanho-violeta, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a 
DUPLA SOBRECARGA. Valor de catálogo € 45.00.

15.00

2126 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente, a ver-
melho. MF161c, 75 réis, castanho-violeta, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma original e charneira, sem reparações e com denteado irregular (farpeado), 
com boa cor e com a DUPLA SOBRECARGA. Valor de catálogo € 80.00.

24.00

2127 F / 1914 – D. Luís I. Fita direita. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. MF 167/169 + 167a. Série completa, nova, sem goma, com exceção 
selo MF167 com goma original e charneira, sem reparações, com óxido leve, boa cor e re-
levo. Valor de catálogo € 250.00.

55.00

2128 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. MF170, 115 réis s/ 80 réis, verde-claro, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com vestígios de óxido, com 
boa cor. Valor de catálogo € 310.00.

60.00

2129 F () 1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. MF171, 115 réis s/ 100 réis, castanho s/ castanho-claro, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 330.00.

100.00

2130 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. MF171a, 115 réis s/ 100 réis, castanho s/ castanho-claro, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 440.00.

120.00

2131 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. MF171b, 115 réis s/ 100 réis, castanho s/ castanho-claro, 
papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com ligeiros 
defeitos na porcelana, normal nestes selos, muito leve vestígio de óxido no verso, com boa 
cor. Valor de catálogo € 1.200.00.

350.00

2132 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. MF172, 115 réis s/ 150 réis, carmim s/ rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 350.00.

120.00

2133 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. MF172a, 115 réis s/ 150 réis, carmim s/ rosa, papel por-
celana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
aderências no verso (papel), com boa cor. Valor de catálogo € 340.00.

100.00

2134 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1905 sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA 
tipografada localmente. MF178. 50 s/ 65 réis, azul-cinzento. Exemplar novo, com goma ori-
ginal e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e “5” com bandeira curta, tipo 
III. Valor de catálogo € 70.00.

20.00
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2135 F / 1914 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1905 sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA 
tipografada localmente. MF178a. 50 s/ 65 réis, azul-cinzento. Quadra, nova, com goma origi-
nal, com charneira no par superior e sem charneira no outro, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, com fenda tipo I no 4.º selo. Valor de catálogo € 130.00.

35.00

2136 F  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “RE-
PUBLICA” da Casa da Moeda. MF183a, 115 s/ 100 réis, castanho s/ castanho-claro, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

55.00

2137 F / 1919 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1911 com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda 
e sobretaxa tipografada localmente. MF188, ½ c s/ 75 réis, castanho-violeta. Lote com 5 selos 
novos, quatro com goma original e charneira e um sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor: um normal, outro com “2” mais fino, outro com a SOBRETAXA INVERTIDA, outro com 
DUPLA SOBRECARGA “REPUBLICA” e outro sem goma com DUPLA SOBRETAXA.

30.00

2138 F  1919 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1911 com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda e sobretaxa tipografada localmente. MF189 + 189ª + 189b, 2 ½ c s/ 100 réis, azul s/ 
azul. Lote com 3 selos novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor: um normal, outro com “traço de fração” curto e outro com s SOBRETAXA IN-
VERTIDA. Valor de catálogo €75.50.

20.00

2139 F /() 1919 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA”, com sobretaxa tipografada localmente. 
MF190, 190a e 190e, ½ c s/ 75 réis, bistre. Lote com 5 selos novos, com goma original e char-
neira em 4 selos e sem goma original em um selo, sem reparações, com pontos de óxido em 
dois selos, com boa cor: um normal, outro com “2” mais fino, outro com DUPLA SOBRETAXA, 
outro com a SOBRETAXA INVERTIDA e outro com a SOBRETAXA DESLOCADA.

30.00

2140 F PI 1919 – D. Manuel II. Selos de 1911 com sobretaxa tipografada localmente. MF190 + MF190c, 
½ c s/ 75 réis. Par horizontal em postal ilustrado circulado de Luanda (17.01.19) para Lisboa 
(??.?2.19) para pagar o porte de um bilhete-postal para Portugal. Selos sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com variedade no 2.º selo “C” mais afastado de ½ e subido. Muito 
rara o selo com variedade em peça circulada.

25.00

2141 F /() 1919 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA”, com sobretaxa tipografada localmente. 
MF191, 191b e 191c, 2 ½ c s/ 100 réis, castanho s/ verde. Lote com 4 selos novos, com 
goma original e charneira, sem reparações, com pontos de óxido em dois selos, com boa 
cor: um normal, outro com DUPLA SOBRETAXA, outro com a SOBRETAXA INVERTIDA e 
outro com a SOBRETAXA DESLOCADA.

25.00

2142 F / 1919 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1914 com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa 
tipografadas localmente. MF192, ½ c s/ 75 réis, castanho-violeta. Lote com 5 selos novos, 
com goma original com / sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor: um 
normal, outro com “2” mais fino, outro com a SOBRECARGA INVERTIDA, outro com a SO-
BRETAXA INVERTIDA e outro com DUPLA SOBRETAXA.

25.00
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2143  1919 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” local e com sobretaxa tipografada 
localmente. MF193, 2 ½ c s/ 100 réis, azul s/ azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Folha 
completa, nova, com goma original sem charneira, espelhada e com falhas, com boa cor, com 
traço de fração curto no 4.º, 11.º, 16.º selos, e partido no 26.º selo, com “A” de “REPUBLICA” 
subido no 20.º selo e “CA” de “REPUBLICA” subido no 12.º selo. Valor de catálogo € 308.00.

45.00

2144 F  1921 – Ceres, com sobretaxa. MF198 + 198a + 198b. Lote com dois pares horizontais, 
novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um deles 
com “0” diferente no 2.º selo e outro com “$” partido no 1.º selo. Valor de catálogo € 108.00.

25.00

2145 F  1921 – Ceres, com sobretaxa. MF199b, $04 s/ 15c, rosa-malva, papel liso, denteado 12x11 
½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 350.00.

110.00

2146 * 1921/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF203a, 6c, lilás-claro, papel liso, denteado 12x11 
½. Trinta e três selos em sobrescrito circulado do Lucala para Praga / Checoslováquia, com 
trânsito por Luanda (22.08.30) e Lisboa (21.09.30), presumivelmente para pagar: 1$40 pelo 
porte simples de uma carta para a Checoslováquia com peso até 20g + 80c pelo prémio de 
registo de acor com a tabela do Decreto nº 18.467 de 16.06.1930 do Ministério das Colónias. 
Assim estarão em falta selos no valor de 22c.

50.00

2147 F  1925/26 – Ceres. Novas cores e valores. MF212/221. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Boa qualidade. Valor de 
catálogo € 315.00.

95.00

2148 * 1912/25 – Ceres + D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902 com sobre-
carga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografada na Casa da Moeda. Sobrescrito circulado de 
Moçâmedes (??.08.29) para Novo Redondo com selos de 10c, tijolo-claro, papel liso, den-
teado 12x11 ½, MF151h + selo de 40c s/ 400 réis s/ 200 réis, azul s/ azul, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, MF223, para pagar o porte interno simples de uma carta com peso até 20g, 
de acordo com a tabela de portes da Portaria Provincial nº 70 de 12.07.1926, publicada no 
Boletim Oficial de Angola nº 26 de 17.07.1926.

15.00

2149 IMP 1938 – Império Colonial Português. Boletim Mensal Epidemiológico da Colónia de Angola, 
circulado de Luanda (03.09.41) para o Porto com selo de 15c, castanho-violeta, MF261, para 
pagar o porte simples de um impresso para Portugal com peso até 50g, de acordo com a 
tabela de portes do Decreto nº 20.317 de 14.09.1931 do Ministério das Colónias, publicada 
no Boletim Oficial de Angola nº 42 de 17.10.1931. B.

10.00

2150 F / 1945/46 – Ceres, papel filigranado e Império Colonial Português com sobretaxa. Lote composto 
por dois pares horizontais e oito selos isolados, com goma original com e sem charneira, sem 
reparações, com leve óxido em alguns selos: MF285, 5 s/ 80c com SOBRETAXA DESLOCADA 
(par) e BARRAS DUPLAS + MF286 com DUPLA SOBRETAXA (par), BARRAS DUPLAS (x2) e 
SOBRETAXA DESLOCADA + MF287 com BARRAS DUPLAS + MF288, com SOBRETAXA IN-
VERTIDA e MF289 com DUPLA SOBRETAXA INVERTIDAS e SOBRETAXA INVERTIDA.

35.00

2151 F  1948 – Nossa Senhora de Fátima. MF 302/305. Série completa, nova, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

2152 F  1955 – Mapa de Angola. MF384a, 4$00, policromo. Exemplar novo, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 240.00.

70.00

2153 F  1955 – Mapa de Angola. MF386. 20$00, policromo. Exemplar novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM COR VERMELHA OMISSA. 
Acompanha selo normal para comparação.

25.00

2154 F  1959 – Centenário da Descoberta da Welwitschia Mirábilis. MF409, 10$00, policromo. Bloco 
com 8 selos (2x4), novo, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO DO DENTEADO.

25.00

2155 F PRV 1961 – Tipos Femininos de Angola. MF427, 50$00. Bloco com 8 provas de cor (4x2), canto 
inferior direito de folha, nas cores aprovadas com a gravura e legendas a preto, faltando 
as legendas a azul, não denteadas, em papel esmalte, com goma original. Exemplar sem 
reparações com aflorações de óxido no verso.

50.00

2156 F  1967 – 350.º Aniversário da Fundação de Benguela. MF519, $50, policromo. Exemplar novo, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com IM-
PRESSÃO MUITO DESLOCADA DA COR PRETO. Acompanha selo normal para compara-
ção. Erro não catalogado.

15.00

2157 F  1974 – Conchas de Angola. MF566, 1$00, policromo. Exemplar novo, sem goma, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor e com VALOR OMISSO. MR.

15.00

2158 F  1974 – Ano Mundial da Filatelia Juvenil. Mapa de Angola com sobrecarga. MF582, $05, 
policromo. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e COM SOBRECARGA INVESTIDA E DESLOCADA. Erro não catalogado.

15.00

2159 F  1938 – Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 
NOVA YORK 1939-1940”. MF7a, 5E, castanho-avermelhado, papel pontinhado leve, den-
teado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

38.00

2160 F () 1939 – Correio Aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 50 avos, castanho-vermelho, papel 
levemente pontinhado, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma não original, sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

35.00
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2161 F * 1932/45 – Correio Aéreo * Emblema dos CTT + Ceres. Novo tipo + Império Colonial Portu-
guês * Correio Aéreo. Sobrescrito circulado de Luanda (30.12.47) para os EUA, com selo 
de 50c, MF236, selo de 9Ags, MF CA8 e selo 1Ag, MF CA10, para pagar o primeiro porte 
(9,50Ags) de uma carta remetida por via aérea para os EUA, com peso até 5g.

25.00

2162 F  1947 – Correio Aéreo. Emblema do CTT. MF CA 10/20. Série completa nova, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com selo de 100,00Ags com 
duplo denteado (raro). Valor de catálogo € 3.300.00.

1.200.00

2163 F 8 1947 – Correio Aéreo. Emblema dos CTT. MF CA16, 9,00Ags, vermelho, papel liso, denteado 11 de 
linha irregular. Selo usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 450.00.

110.00

2164 F 8 1947 – Correio Aéreo. Emblema do CTT. MF17, 10,00, verde-azul claro, papel liso, denteado 
11, de linha, irregular. Tira vertical com 3 selos usados, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 525.00.

130.00

2165 F 8 1947 – Correio Aéreo. Emblema dos CTT. MF CA18, 20,00 Ags, azul, papel levemente pon-
tinhado, denteado 11 de linha, irregular. Exemplar usado, sem reparações, com denteado 
farpeado, normal nestes selos, com boa cor. B e MR. Valor de catálogo € 180.00.

45.00

2166 F 8 1947 – Correio Aéreo. Emblema dos CTT. MF CA19, 50,00 Ags, preto, papel levemente pon-
tinhado, denteado 11 de linha, irregular. Exemplar usado, sem reparações, com denteado 
farpeado, normal nestes selos, com boa cor. B e MR. Valor de catálogo € 450.00.

120.00
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2167 F  1936 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue. MF SCA1, preto s/ azul, papel 
liso, denteado 11 ½, com 19 pontos no espaço para o valor. Exemplar novo, sem goma como 
emitido, sem reparações, com ligeiro vinco vertical, com boa cor. Valor de catálogo € 330.00.

65.00

2168 F  1945 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇU / TAXA COBRADA”. MF SCA 
2/31, papel liso de cor azulada, denteado 11, irregular. Série completa, nova, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 3.300.00.

1.000.00

2169 F 8 1945 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇU / TAXA COBRADA”. MF SCA 
2/31. Série completa usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com as etiquetas 
de 1,80 + 5,40 + 9,00 + 16,20 + 19,80 + 23,40 originais e as restantes etiquetas tidas como 
FALSAS. Valor de catálogo das etiquetas genuínas € 248.00.

100.00

2170 F * 1921/45 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos ‘ Império Colonial Português + 
Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “TAXE PERÇU / TAXA COBRADA”. Sobrescrito cir-
culado de Benguela (21.08.45) para Luanda (22.08.45) com par de selos de 5c, castanho-
-amarelo (selos de porteado usados como selos de recurso do correio ordinário), MF POR25 
e selo de 40c, castanho-claro, MF265, para pagar o porte simples interno do correio ordiná-
rio ($50) de uma carta com peso até 20g + selo de 0,90Ag, MF SCA2, para pagar o porte 
simples interno da sobretaxa do correio aéreo) de uma carta com peso até 5g. B.

20.00

2171 F * 1932/45 – Ceres. Novo tipo + Imposto Postal * Assistência * Armas de Angola + Sobretaxa 
do Correio Aéreo * Legenda “TAXE PERÇU / TAXA COBRADA”. Sobrescrito circulado de 
Benguela (11.07.46) para Luanda (11.07.46), com selo de 50c, castanho, MF236 para pagar 
o porte simples interno de uma carta com peso até 20g + 0,50Ag, verde-amarelo, MF IP5b, 
para pagar o imposto postal devido no período + selo de 0,90Ag, MF SCA2, para pagar o 
porte simples interno da sobretaxa do correio aéreo) de uma carta com peso até 5g. Selo do 
imposto postal com corte de origem.

20.00

2172 F  1945 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇU / TAXA COBRADA”. MF 
SCA20, 17,10 (A), preto s/ azul-claro, papel liso, denteado 11, irregular. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLO DENTEA-
DO VERTICAL. Erro não catalogado.

40.00

2173 F  1945 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇU / TAXA COBRADA”. MF 
SCA20, 15,30 (A), preto s/ azul-claro, papel liso, denteado 11, irregular. Quadra, margem 
esquerda de folha, nova, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e COM DENTEADO DESLOCADO. Erro não catalogado.

120.00

2174 F PRV 1921 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. MF 21/30. Série completa de provas, 
não denteadas, em papel pontinhado vertical, nas cores aprovadas, com goma original e 
charneira e boa cor. Também tidos como selo normais, NÃO DENTEADOS.

90.00

2175 F  1962 – Imposto Postal. Povoamento. Homens de 3 raças. MF IP15, $50, policromo, papel 
liso espesso, denteado 10 ½. Exemplar novo, margem esquerda de folha, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DESLOCAÇÃO ACEN-
TAUADA DA COR PRETA. B e R.

20.00

2176 F  1962 – Imposto Postal. Povoamento. Homens de 3 raças. MF IP15, $50, policromo, papel liso, 
espesso, denteado 10 ½. Lote composto por par vertical com a COR AZUL MUITO DESLOCA-
DA e quadra SEM DENTEADO HORIZONTAL entre os selos. Exemplares novos, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Erros não catalogados.

25.00

2177 F  1962 – Imposto Postal. Povoamento. Homens de 3 raças. MF IP16, 1$00, policromo, papel 
liso, espesso, denteado 10 ½. Lote composto por selo isolado com a COR PRETA MUI-
TO DESLOCADA, quadra SEM DENTEADO HORIZONTAL entre os selos e quadra SEM 
DENTEADO VERTICAL entre os selos. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Erros não catalogados.

40.00

2178 F  1964 – Imposto Postal. Assistência. Colono, Rapaz e Rapariga. Tipos modificados. MF IP17, 
$50, castanho-ocre e sépia, papel liso, espesso, denteado 11 ½ de linha. Bloco com 20 
selos, novos, com goma original sem charneira, sem reparações, com 4 pontos de óxido no 
verso, boa cor e COR CASTANHO-OCRE OMISSA em 5 selos (total em dois selos e parcial 
em 3 selos). Erro muito raro, provavelmente único.

90.00

2179 F / 1965 – Imposto Postal. Povoamento. Mapa de Angola. MF IP19, 1$00, policromo, papel liso 
médio, denteado 13. Lote composto por quadra sem goma com DESLOCAÇÃO ACENTUADA 
DA COR VERDE + bloco vertical com 6 selos (3x2) com goma original sem charneira, aflora-
ções de óxido e IMPRESSÃO DESLOCADA DA COR PRETA + quadra, canto de folha, com 
goma original sem charneira e óxido no verso, com CANTO DOBRADO, com impressão PAR-
CIAL DA COR PRETA, omissa no 3.º selo e tira vertical com 4 selos, margem direita de folha, 
com goma original sem charneira, com DENTEADO DESLOCADO. Erros não catalogados.

50.00

2180 / 1965 – Imposto Postal. Povoamento. Mapa de Angola. MF18, $50, policromo, papel liso médio, 
denteado 13. Lote com 3 blocos: um com 6 selos (2x3) com o DENTEADO DESLOCADO, outro 
com 12 selos (4x3) com DUPLO DENTEADO HORIZONTAL em 8 selos, e outro com 12 selos 
(4x3) com DUPLO DENTEADO VERTICAL E HORIZONTAL. Exemplares novos, com goma 
original e leve óxido no primeiro bloco e sem goma nos restantes. Erros não catalogados.

50.00

2181 F  1965 – Imposto Postal. Povoamento. Mapa de Angola. MF IP19A, 2$00, policromo, papel 
cartolina, denteado 13. Bloco com 8 selos (4x2), novos, sem goma como emitidos os selos 
em papel cartolina, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLO DENTEADO 
nos 4 selos da fila superior. Não catalogado.

12.00
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2182 F  1965 – Imposto Postal. Assistência. Rapariga. Tipos modificados. MF IP20A, 1$00, laran-
ja-vermelho e sépia, papel liso fino, denteado 13. Quadra, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com impressão RETRO-VERSO por 
decalque. Erro não catalogado.

25.00

2183 F  1965 – Imposto Postal. Assistência. Colono, Rapaz e Rapariga. Tipos modificados. MF 
IP20A, 1$00, laranja-vermelho e sépia, papel liso médio, denteado 13. Bloco com 9 selos, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com VALOR OMISSO TOTAL OU 
PARCIALMENTE EM TODOS OS SELOS. R.

25.00

2184 F  1965 – Imposto Postal. Assistência. Colono, Rapaz e Rapariga. Tipos modificados. MF 
IP20B, 1$50, verde-claro e castanho, papel liso, médio, denteado 13. Lote com 3 quadras, 
novas, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, uma 
delas com DENTEADO DESLOCADO, outra com IMPRESSÃO PARCIAL DO VALOR E LE-
GENDAS e outra com IMPRESSÃO RETRO-VERSO por decalque. Erros não catalogados.

20.00

2185 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. NÃO 
EMITIDOS. MF NE2, 50 réis, castanho, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Catalogado mas sem cotação.

150.00

2186 F 8 1920 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga  “REPUBLICA” local e sobretaxa, tipografa-
da localmente a preto. NÃO EMITIDOS. MF NE4, $00,5 s/ 75 réis, castanho-violeta, papel 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com muito leve adelga-
çamento, boa cor e com carimbo de cortesia.

50.00
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2187 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. NÃO 
EMITIDOS. MF NE11, 130 réis, castanho s/ amarelo, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, assinado a lápis no verso, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

160.00

2188 F R Reimpressões de 1885 * 1870/77 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 
1885, papel liso branco e espesso, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações. 
Valor de catálogo € 315.00.

75.00

2189 F R Reimpressões de 1905 * 1881/85 – Coroa. MF 10/14. Série completa de reimpressões de 
1905, papel liso, com goma original e charneira, sem reparações, com um ponto de óxido na 
taxa de 40 réis. MB. Valor de catálogo € 225.00.

65.00

2190 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. MF 10/14. Série completa de reimpressões de 
1885, papel liso branco e espesso, sem goma como emitidos, sem reparações, com ligeiros 
defeitos no denteado resultante do corte a tesoura, habitual nas reimpressões, com sobre-
carga “SPECIMEN” horizontal a preto. Valor de catálogo € 250.00.

45.00

     Congo

2191 F / 1894 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/13. Série completa + 5 exemplares com denteados e 
papéis diferentes (2 ½, 5, 15, 20 e 2x25 reis). Exemplares novos, com goma original e charneira 
e sem goma (sete selos), sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 201.50.

60.00

2192 F  1894 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF2b, 5 réis, amarelo-laranja, papel porcelana, dentea-
do 13 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com vestígios de 
óxido em parte do denteado, com boa cor. Valor de catálogo € 46.00.

14.00

2193 F  1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF 14/16, 18/21. Lote com 7 selos novos, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga “SPECI-
MEN”, horizontal a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905

35.00

2194 F / 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF14/28. Série completa + dois selos com tonalidades de 
cor diferentes (2 ½ e 5 réis), nova, com gome original ou sem goma (75 réis), sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 172.00.

50.00

2195 F / 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 29/41. Série completa + 5 selos 
com variedades de denteados e papéis. Exemplares novos, com goma original e charneira 
ou sem goma ( dois selos, MF31,33), sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 184.00.

55.00

2196 F  1902 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 44b, 50 réis, papel ponti-
nhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e DUPLA SOBRECARGA. Valor de catálogo € 110.00.

45.00

2197 F  1905 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF54 + 54a e 54c. Lote com três selos novos, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um com a sobretaxa 
normal, outro com “5” fendido tipo I e outro com “5” bandeira curta. Valor de catálogo € 120.00.

35.00

2198 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos postais de África, Macau e Timor. MF 75/82 + MF 
83/90 + MF91/98. As três séries completas, novas, com goma original e charneira, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor. Boa qualidade. Valor de catálogo € 86.00.

22.00

2199 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos postais de África. MF81a, 10c s/ 100 réis, castanho-
-amarelo, papel pontinhado leve, denteado 15. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

18.00

2200 F / 1914 – Ceres. Lote com 4 selos isolados de ¼ c, ½ c, 2 ½ c e 7 ½ c e um par horizontal 
(5c), MF99a, estrelas III/II, 100a, estrelas III/I, 104a, estrelas II/I, 105a, estrelas I/I e II/II e 
106a, estrelas I/I, em papel porcelana, denteado 15x14, novos, com goma original com e 
sem charneira ou sem goma (2 ½ c), sem reparações, com óxido o selo de ¼, com boa cor. 
Valor de catálogo € 104.90.

30.00

2201 F / 1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898/1901 com sobrecarga “REPUBLICA” tipografa-
da localmente a verde ou vermelho. MF 115/120. Série completa, nova, com goma original e 
charneira os selos de 400 e 500 réis, ou sem goma como emitidos os restantes, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 373.50.

110.00

2202 F / 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente a 
verde e vermelho. MF 115/120. Série completa, nova, sem goma nos três primeiros valores, 
com goma original e charneira nos selos de 200 e 500 réis e goma não original no selo de 
400 réis, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 373.50.

95.00

2203 F  1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898/1901 com sobrecarga “REPUBLICA” tipografa-
da localmente a vermelho. MF117, 100 réis, azul s/ azul, papel pontinhado leve, denteado 
11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com “CA” de “REPUBLICA” subido na posição 16 e “A” subido na posição 20. Estas 
variedades aparecem em todas as folhas de todos os valores das emissões de Angola e 
Congo com a sobrecarga “REPUBLICA” local. Variedades não catalogadas.

40.00
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2204 F  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPU-
BLICA” da Casa da Moeda. MF129a, 130 s/ 100 réis, castanho s/ amarelo, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
a SOBRETAXA E SOBRECARGA INVERTIDAS. Valor de catálogo € 55.00.

22.00

2205 F  1915 – D. Carlos I Mouchon. Selos sobretaxados de 1905 com sobrecarga “REPUBLICA” 
da Casa da Moeda. MF 132a, 50 s/ 65 réis, azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

2206 F  Congo – Folha com 18 selos das emissões de 1910 a 1913 em séries incompletas com 
sobrecarga “COLONIAS” a vermelho, aplicada pela Direção Geral das Colónias nos selos 
recebidos de Berne para as coleções das administrações postais das colónias, para lhes re-
tirar o poder de circulação. Alguns selos com óxido. Folha assinada pelo chefe dos correios 
provavelmente de Goa “A. R. Costa”. B e R.

300.00

2207 Lote Congo * 1914 – Ceres. MF99, ¼ c, sépia. Estudo com cerca de 200 selos em papel liso e 
pontinhado, com variedades de cor e estrelas, com selos em todos os estados. Valor apro-
ximado de catálogo de € 1.367.00. Lote a ver.

150.00

     Cabo Verde

2208 F  1877 – Coroa. MF4a, 40 réis, azul, papel liso fino, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 se-
los, novos, com goma original sem charneira nos selos, com 4 sinais de charneira nos cantos 
da folha, mas apenas afetando as margens, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
a variedade de cliché “MOÇAMBIQUE” na 5.ª linha da 2.ª coluna (posição 18 da folha). Exem-
plar muito raro. Estão referenciadas 3 folhas completas. Valor de catálogo € 8.720.00++++.

3.000.00

2209 F  1877 – Coroa. MF5a, 40 réis, azul-claro, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, sem reparações, com ligeira transparência num dente e ligeiro óxido, com boa cor. 
Valor de catálogo € 170.00.

50.00

2210 F  1877 – Coroa. MF5b, 40 réis, azul, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

50.00
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2211 F  1877 – Coroa. MF6, 50 réis, verde, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com o denteado irregular, normal nos selos em papel 
fino, com boa cor. Valor de catálogo € 275.00.

55.00

2212 F 8 1877 – Coroa. MF6b, 50 réis, verde-amarelo, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

60.00

2213 F  1877/85 – Coroa + Coroa. Novas cores. FALSOS FOURNIER. MF 1/9 + MF 10/14. As duas 
séries completas, novas, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
sobrecarga a preto “FAUX”.

28.00

2214 F  1894 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF10a, 100 réis, castanho s/ amarelo, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

27.00

2215 / 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF11, 20 réis, carmim-rosa, papel liso médio, denteado 12 
¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem charneira em 24 selos e 
charneira em 4 selos, sem reparações, com um ponto de óxido num selo e dois ou três nas 
margens não afetando os selos, com boa cor. Valor de catálogo € 352.00.

55.00

2216 F  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF11b, 20 réis, rosa, papel liso médio, denteado 13 ½. Exem-
plar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

30.00

2217  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13, 40 réis, amarelo, papel liso fino. Folha completa com 28 
selos, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, NÃO 
DENTEADA, e com cliché de “MOÇAMBIQUE” na 5.ª fila da 2.ª coluna (posição 18 da folha).

30.00

2218 F / 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13a, 40 réis, amarelo, papel liso médio, denteado 13 ½. Lote 
com dois pares horizontais novos, dos quais um denteado, com goma original e muito leve sinal 
de charneira e outro não denteado, sem goma, ambos sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com o cliché de “MOÇAMBIQUE”. Exemplar não denteado, não catalogado.

85.00

2219 F FRG 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF14, 50 réis, azul-escuro, papel liso, denteado 12 ¾. 
Exemplar em fragmento obliterado com carimbo circular datado do Funchal, com data ilegí-
vel. Selo com defeito no canto superior esquerdo.

40.00

2220 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF15, 5 réis, preto + MF18, 25 réis, violeta + MF19, 40 réis, 
castanho. Exemplares novos, em papel porcelana, denteado 12 ¾, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com sobrecarga horizontal a preto 
“SPECIMEN”. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. MB.

15.00

2221 F / 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF15/23. Série completa + 7 repetições com tonalidades de cor, em 
selos novos com goma original com e sem charneira, com exceção de um selo sem goma (40 réis), 
dois com cantos curtos e dois com ligeiro óxido, todos com boa cor. Valor de catálogo € 318.00.

60.00

2222 F  1886 – D. Luís I. Fita direita.  MF 15/23. Série completa de selos originais, novos, com goma 
original e charneira, alguns com goma não original, em papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplares sem reparações, com pontos de óxido nos selos de 25,40 e 200 réis, o de 50 
réis com um canto curto e repetições dos selos de 20 e 40 réis, com boa cor e relevo, todos 
com traços com dimensões diferenciadas, desde 15,5mm a 19mm. Os traços têm todos as 
mesmas características, variando significativamente as suas dimensões, diferindo muitas 
delas às reportadas na literatura conhecida. Tendo as sobrecargas as características para 
serem consideradas genuínas, não se vislumbra fundamento esclarecedor para estes exem-
plares. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. 

150.00

2223 F / 1877 – Coroa. Lote com 5 quadras; MF1b, 5 réis, preto, denteado 13 ½ com goma original 
e charneira + MF3b, 20 réis, bistre, denteado 13 ½, sem goma + MF4a, 25 réis, rosa, canto 
de folha, com goma original sem charneira, dentead0 12 ¾ + MF8a, 100 réis, lilás-claro, 
denteado 12 ¾, com goma original sem charneira e MF8a, 200 réis, laranja, denteado 12 ¾, 
canto de folha, denteado 12 ¾, com goma original sem charneira. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 198.00.

25.00

2224 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF 21/23, 100, 200 e 300 réis. Exemplares novos, em papel 
porcelana, denteado 12 ¾, com goma original e muito leve charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com sobrecarga horizontal a preto “TRAÇO”. Selos originais distri-
buídos com as reimpressões de 1905. MB.

30.00

2225 F / 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 25/36. Série completa, nova, incluindo mais 3 
valores em denteados e papeis diferentes, com goma original e charneira  (2 com goma não 
original) ou sem goma (50 réis, papel pontinhado, 13 ½), sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 342.00.

70.00

2226 F * 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobrescrito circulado de S. Vicente (27.06.95) para 
Londres / Inglaterra, com selos de 10 réis, violeta-vermelho, MF26, 15 réis, castanho, MF27, 
25 réis, verde-azul, MF29 e 50 réis, azul-claro, MF30, todos em papel porcelana, denteado 
11 ¾, para pagar o 2.º porte de uma carta para Inglaterra com peso de 20 a 40g. Selos sem 
defeitos nem reparações, com exceção do selo de 50 réis com falta de um canto.

40.00

2227 F  1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF31a, 75 réis, carmim, papel porcelana, denteado 
13 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 95.00.

30.00

2228 F  1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF56a, 115 s/ 20 réis, rosa, papel porcelana, 
denteado 13 ½, tipo I. Exemplar novo, com goma original e muito leve sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 100.00.

40.00
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2229 F  1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF33a, 100 réis, castanho s/ castanho-claro, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com muito ligeira 
transparência, com boa cor. Valor de catálogo € 230.00.

25.00

2230 F  1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF34, 150 réis, carmim s/ rosa, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira pesada, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

36.00

2231 F  1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 37/51. Série completa + 7 exemplares de 2 ½ réis 
a 50 réis, com tonalidades de cor, em selos novos, com goma original e charneira, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor. B e rara nestas condições. Valor de catálogo € 209.00.

60.00

2232 F 8 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF42b, 25 réis, verde-azul, papel pontinhado leve, denteado 
12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 260.00.

20.00

2233 F / 1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF 52/60. Série completa + dois selos, um com tonali-
dade de cor (MF55a, 59a) e  outro com diferente tipo (MF58a), em selos novos, com goma original 
e charneira, com exceção de um sem goma (400 s/ 25 réis), sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, todos em tipo I, com exceção dos 3 últimos da série em tipo II. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

2234 F  1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF60b, 400 s/ 40 réis, castanho, papel porcela-
na, denteado 13 ½, tipo II. Exemplar novo, com goma original e leve sinal de charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 100.00.

40.00
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2235 F / 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 61/72. Série completa + cinco selos, 
dois com tipo II (MF61a e 62a), um com tonalidades de cor (MF65) e dois em denteados 
diferentes em 13 ½ (MF71b e 72b), em selos novos, com goma original e charneira, com 
exceção de dois sem goma (MF63 e 71b), sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 159.00.

45.00

2236 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF63b, 65 s/ 100 réis, castanho s/ 
castanho-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

2237 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF66a, 115 s/ 150 réis, carmim s/ rosa, 
papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

27.00

2238 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF67a, 130 s/ 75 réis, carmim, papel 
porcelana, denteado 13 ½, tipo II. Exemplar novo, com anotações a lápis no verso, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 360.00.

120.00

2239 F / 1902/03 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 73/76. Série completa 
+ 3 selos diferentes em tonalidades de cor, em selos novos, com goma original e charneira 
+ duas quadras dos valores de 15 réis e 75 réis, com goma original com e sem charneira, 
todos sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 82.00.

25.00

2240 F  1903/05 – D. Carlos I, Mouchon. Novas cores e valores + D. Carlos I, Mouchon, com so-
bretaxa. MF 77/84 + MF85. As duas séries completas, incluindo mais cinco selos (4 com 
tonalidades de cor de 15, 25, 50 e 75 réis e 1 com valor e legenda deslocados de 25 réis). 
Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 180.50.

55.00

2241 F  1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 86/100. 
Série completa + 10 selos com tonalidades de cor (2 ½, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 115 e 700 
réis). Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Muito boa qualidade. Valor de catálogo € 97.60.

25.00

2242 F * 1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF99, 500 
réis, preto s/ azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾, em segundo período de circulação, 
equivalente a 50c, em sobrescrito circulado registado do Paul (29.12.23)  para Nova York 
(13.02.23). Sobrescrito com defeitos, com registo manuscrito do Paul.

40.00

2243 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. MF 113/128 + MF 121/128 
+ MF 129/136. As três séries completas, novas, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Muito boa qualidade. Valor de catálogo € 117.00.

35.00

2244 F / 1914 – Ceres. MF 137/152. Série completa + 44 selos com tonalidades de cor, variedades 
de papel e denteados. Exemplares novos, com goma original com e sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e muito boa qualidade.

25.00

2245 F  1915 – D. Luís I, fita direita. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLICA” da 
Casa da Moeda. MF155b, 115 s/ 10 réis, verde, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações, com ligeiro defeito na porcelana, normal nestes selos, 
com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 240.00.

35.00

2246 F  1915 – D. Luís I, fita direita. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLICA” da 
Casa da Moeda. MF156b, 115 s/ 20 réis, rosa, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações, ligeiramente desbotado, normal nestes selos, com boa 
cor e relevo. Valor de catálogo € 130.00.

38.00

2247 F  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPU-
BLICA” da Casa da Moeda. MF160, 115 s/ 25 réis, verde-azul, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com ligeiros pontos 
de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

32.00

2248 F  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPU-
BLICA” da Casa da Moeda. MF164, 130 s/ 200 réis, azul s/ azul, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com ligeiro óxido, 
com boa cor. Valor de catálogo € 360.00.

65.00

2249 F  1921 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de Macau, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF 166A, 4c s/ 10c s/ 16 avos, castanho-amarelo, papel pontinhado leve, denteado 14. 
Exemplar novo, com goma original e pequena charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

120.00

2250 F / 1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga e sobretaxa, tipografa-
das localmente. MF 168/170. Série completa + 4 exemplares com variedades de denteados 
e papéis, com selos novos, com goma original e charneira ou sem goma (MF 168d), sem 
reparações, com ligeiro óxido no selo MF168d, com boa cor. Valor de catálogo € 44.50.

12.00

2251 F  1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga e sobretaxa, tipogra-
fadas localmente. MF168b, ¼ c s/ 0$01, verde, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 30.00.

9.00
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2252 F / 1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga e sobretaxa, tipografadas 
localmente. MF168 + 168a, ¼ c s/ 0$01, verde, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Par 
vertical, novo, com goma original com charneira no 1.º selo e sem charneira no 2.º selo, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com “c” da sobretaxa descaído. Valor de catálogo € 32.00.

12.00

2253 F  1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga e sobretaxa, tipografa-
das localmente. MF169i, ½ c s/ 0$01, verde, papel pontinhado horizontal, denteado 15x14. 
Exemplar novo, com goma original e muito ligeira charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 110.00.

34.00

2254 F  1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga e sobretaxa, tipografa-
das localmente. MF170a, 0$01, verde, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA INVER-
TIDA E DESLOCADA. Valor de catálogo € 30.00.

9.00

2255 F / 1922 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de sobretaxados e sobrecarregados de 1913 e 
1915, com nova sobretaxa, tipografada localmente. MF183c, $04 s/ 130 s/ 75 réis, papel 
porcelana, denteado 12 ¾ + MF184c, $04 s/ 130 s/ 80 réis, denteado 11 ¾ + MF185e, $04 
s/ 130 s/ 80 réis, denteado 11 ¾ + 186a, $04 s/ 130 s/ 200 réis, denteado 13 ½. Exemplares 
novos, com goma original e charneira e sem goma o primeiro valor, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor, todos com “$” PARTIDO. Valor de catálogo € 120.00.

36.00

2256 F / 1922 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de sobretaxados e sobrecarregados 1915, com 
nova sobretaxa, tipografada localmente. MF185d e 185e. Folha completa com 28 selos, 
nova, com goma original sem charneira em 20 selos e com charneira em 8 selos (1:ª e última 
fila”, sem reparações, com ligeiro óxido na margem esquerda, com boa cor e com a varieda-
de “$” PEQUENO na posição 20. Valor de catálogo € 143.00.

28.00

2257 F  1926 – Ceres. Novas cores e valores. MF 189/197. Série completa, nova, com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor + dois exemplares de 2c e 24c em 
tonalidades de cor diferentes, com muito boa qualidade. Valor de catálogo € 165.00.

50.00

2258 F  1934 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF 199/217. Série completa + 7 exemplares de 1c, 
5c e 10c, com tonalidades de cor. Exemplares com goma original e muito leve sinal de charneira 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Muito boa qualidade. Valor de catálogo € 213.00.

60.00

2259 F  1939 – Segunda Viagem Presidencial às Colónias. MF 236/238. Série completa, nova, com 
goma original e muito leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Excelente qualidade. Valor de catálogo € 215.00.

55.00

2260 F  1939 – Segunda Viagem Presidencial às Colónias. MF 236/238. Série completa, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 320.00.

110.00
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2261 F  1948 – Vistas de Cabo Verde. MF 241/249. Série completa, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 320.00.

95.00

2262 F Lote 1951/52 – Encerramento do Ano Santo + Descobrimentos. Lote com 3 cartas de Cabo Verde, 
circuladas por correio aéreo: uma do Sal (24.07.53) para a Alemanha com dois selos de 2$00, 
MF260 e selo de $10, MF267 + outra registada de S. Vicente (03.01.56) para Geneve (12.01.56) 
com trânsito por Espargos (10.01.56) e Lisboa (11.01.56) com selos de $10, 2x1$00 e 2x3$00, 
MF267, 270 e 272 e outra de S. Vicente (11.11.56) para Geneve com selos de $10, 1$00 e 3$00, 
MF267, 270 e 272 e vinheta vermelha do “AACV – Aero Clube de Cabo Verde”. MR.

60.00

2263 F  1961 – Escudos de Armas de Cabo Verde. MF296a, 1$00, policromo, papel esmalte, den-
teado 13 ½. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com muito ligeira transparência, 
com boa cor e com O VALOR E COR VERMELHA OMISSOS. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

2264 F  1938 – Correio Aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940. MF CA7a, 5E, castanho-avermelhado, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 210.00.

60.00

2265 F  1939 – Correio Aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho, papel leve-
mente pontinhado, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 210.00.

50.00

2266 F * 1938/39 – Correio Aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO IN-
TERNACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940” + Império Colonial Português. Sobrescrito cir-
culado registado por via aérea do Mindelo (19.02.40) para Nova York (16.03.40) com trânsito 
por Lisboa (26.02.40) com selos do correio ordinário de 80c, amarelo-laranja e 1$75, azul, 
MF226 e 231 e do correio aéreo de 2E, castanho-vermelho + 5E, castanho-avermelhado, 
MF CA5 e CA7 + 5E, castanho-avermelhado, com sobrecarga, MF CA7a. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, muito bem conservado.

250.00

2267 F  1969 – Imposto Postal. Selos fiscais de “Especialidades Farmacêuticas”, com sobretaxa 
tipografada localmente. 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, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 55.00.

16.00

2268 F / 1913/14 – D, Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada local-
mente. Emitidos oficialmente mas não circulados. MF NC1, 115 s/ 150 réis, carmim s/ rosa, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, sem goma, com pequeno defeito na porcelana, normal 
nestes selos + MF NC2, 115 s/ 150 réis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 13 ½, 
sem defeitos. Todos com boa cor. Valor de catálogo € 110.00.

20.00

2269 F  1913/14 – D, Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmen-
te. Emitidos oficialmente mas não circulados. MF NC3, 130 s/ 200 réis, azul s/ azul, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

18.00

2270 F () 1938 – Império Colonial Português. NÃO EMITIDOS. MF NE1, 2E, lilás-vermelho, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Sem cotação no catálogo.

350.00

2271 F R Reimpressões de 1885 * 1877 . Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, 
nova, denteado 13 ½, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com sobrecarga “PROVA” pequena, horizontal a preto. Valor de catálogo € 360.00.

110.00

2272 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 . Coroa. MF 10/14. Série completa de reimpressões de 
1885, nova, denteado 13 ½, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

2273 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 . Coroa. MF 10/14. Série completa em pares horizontais 
de reimpressões de 1885, nova, denteado 13 ½, sem goma como emitida, sem reparações, 
com a cor do valor de 40 réis ligeiramente oxidada, com boa cor e com sobrecarga “PROVA” 
horizontal a preto. B e R. Valor de catálogo € 400.00.

120.00

2274 F R Reimpressões de 1905 * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF18, 25 réis + MF20, 50 réis + MF21, 
100 réis. Série completa de reimpressões de 1905 em denteado 13 ½, sem goma, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 210.00.

65.00

2275 F R Reimpressões de 1905 * 1902 – D. Luís I. Fita direita e D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. 
MF52, 59, 60 e 69. Série completa de reimpressões de 1905 em denteado 13 ½, com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 240.00.

70.00

     Guiné

2276 F  1886 – D. Luís I.  MF 24/33. Série completa de selos originais, novos, com goma original e 
charneira, alguns com goma não original, em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares 
sem reparações, com pontos de óxido, com boa cor, todos com traços com dimensões dife-
renciadas, desde 14mm a 17mm. Os traços têm todos as mesmas características, variando 
significativamente as suas dimensões, diferindo muitas delas às reportadas na literatura co-
nhecida. Tendo as sobrecargas as características para serem consideradas genuínas, não 
se vislumbra fundamento esclarecedor para estes exemplares. Selos originais distribuídos 
com as reimpressões de 1905. 

150.00
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2277 F  1902 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO” da Casa da Moeda. NÃO 
EMITIDO. Selo de 10 réis, verde-amarelo, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾, novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Selo não emitido que se presume ter 
saído clandestinamente da Imprensa Nacional Casa da Moeda. B e MR.

40.00

2278 F  1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 101, 15 reis, 
verde, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com 
um dente curto, com boa cor e SOBRECARGA A VERDE, em vez de vermelho. Não catalogada.

15.00

2279 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Carlos I, tipo Mouchon com sobrecarga “PROVISÓ-
RIO”. Ambos com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente a vermelho. Lote com-
posto por dois selos: MF138, 75 réis, castanho-violeta claro e MF141a, 15 réis, castanho. 
Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
SOBRECARGA INVERTIDA, uma delas (75 réis) não catalogada.

60.00

2280 F  1948 – Motivos da Guiné. MF 248/260. Série completa, nova, com goma original, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor. Valore de catálogo € 190.00.

45.00

2281  1948 – Motivos da Guiné. MF 248/260. Série completa do bloco, nova, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo como série 
normal € 190.00.

45.00

2282 F  1939 – Correio Aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho, papel leve-
mente pontinhado, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 210.00.

50.00
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     Índia

2283 F 8 1874 – Nativos. Tipo IC. MF22, 20 réis, vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 
14 172 de linha. Exemplar usado, com anotações a lápis no verso, sem reparações, com 
leve mancha no centro, com boa cor, com marca de filigrana, com anotações manuscritas à 
frente. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 700.00.

150.00

2284 F  1876 – Nativos. Tipo IIB. MF27, 15 réis, lilás-rosa, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ 
de linha. Exemplar sem reparações, com aderências no verso e com boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 900.00.

200.00

2285 F () 1877 – Nativos. Tipo IIIB. MF44, 200 réis, amarelo, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 
13 ½ de linha. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

35.00

2286 F 8 1881/83 – Coroa. Com sobretaxa. MF107a, 8T s/ 25 réis, lilás-rosa, papel liso médio, dentea-
do 13 ½. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 470.00.

120.00

2287 F 8 1881 – Coroa. Selos sobretaxados, com nova sobretaxa. MF114a, 2T s/ 4T s/ 50 réis, verde-
-azul, papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem 
reparações, com pequenas irregularidades no denteado, normais nestes selos em papel fino, 
com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 700.00.

160.00

2288 F  1882 – Tipo Coroa. Valores em moeda local. MF116, 4 ½ réis, bistre-esverdeado, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, com boa cor, com o 
DENTEADO DESLOCADO.

15.00

2289 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa. Valores em moeda local. Tipo IIB. MF122c, 1 ½ réis s/ 10 
réis, preto, papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 600.00.

150.00

2290 F  1886 – D. Luís I. Fita direita.  MF 132/138. Série completa de selos originais, novos, com 
goma não original, em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares sem reparações, com 
pontos de óxido nos selos em alguns selos, o de 8 tangas com um canto, com boa cor e rele-
vo, todos com traços com dimensões diferenciadas, desde 14mm a 17,5mm. Os traços têm 
todos as mesmas características, variando significativamente as suas dimensões, diferindo 
muitas delas às reportadas na literatura conhecida. Tendo as sobrecargas as características 
para serem consideradas genuínas, não se vislumbra fundamento esclarecedor para estes 
exemplares. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. 

150.00

2291 F FRG 1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas localmente. MF 305/310. Série completa em tiras 
horizontais de 3 selos, coladas sobre fragmento do arquivo da Administração dos Correios 
de Madagáscar / Collection de Berne, inutilizados com carimbo batido a vermelho “POSTES 
ET TÉLÉGRAPHES / MADAGASCAR / COLLECTION DE BERNE”, para lhes retirar o poder 
de circulação. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. 

400.00

2292 F  1911/13 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1911, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda, perfurados “ao meio”, com sobretaxa, tipografada localmente. MF238e, 1 real 
s/ 1 real, cinzento, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA 
INVERTIDA, nos dois selos. Valor de catálogo € 64.00.

12.00

2293 F  1914 – Ceres. MF255g, 1 ½ réis, verde-amarelo, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. 
Bloco horizontal com 10 selos novos (5x2), com goma original sem charneira, sem repara-
ções e com um canto curto no 1.º selo, com boa cor, com estrelas II/II em oito selos e estre-
las I/I no 1.º selo e II/IV no 10.º selo. Valor de catálogo € 126.00. B e R.

35.00

2294 F  1914 – Ceres. MF257f + 257h + 257i, 2 ½ réis, verde-cinzento, papel pontinhado vertical, 
denteado 15x14. Bloco com 10 selos (5x2), novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com estrelas II/II em 8 selos, estrelas I/II no 3.º selo 
e estrelas II/I no 7.º selo. Valor de catálogo € 116.00.

30.00

2295 * 1914 – Ceres. MF261q, 6 réis, castanho, papel liso, denteado 12x11 ½. Lote com 4 so-
brescritos circulado pela ambulância ferroviária indo-portuguesa ascendente (15.02.31 + 
17.11.30 + 11.09.31 e 14.02.31) para Kalbadevi (16.02.31 + 18.11.30 + 11.09.31 e 16.02.31) 
com respetivamente selo com estrelas III/IV, MF261q + par de selos com estrelas III/IV, 
MF261q + selo com estrelas II/III, MF261u e selo com estrelas III/II, MF261w. Exemplares 
sem defeitos nem reparações. B e R.

40.00

2296 F * 1914 – Ceres. Sobrescrito circulado por via aérea de Nova Goa (??.04.31) para os EUA, via 
Karachi e Londres, com selos de 6 réis, castanho, estrelas II/III + 2T, azul, estrelas II/II + 8T, 
rosa malva, estrelas III/IV, todos em papel liso, denteado 12x11 ½, MF261u, 265ac e 268e. 
Etiqueta branca e azul “MALA AÉREA / PAR AVION”, anulada com marca de duas barras, de 
interrupção do serviço aéreo, batida a vermelho em Londres.

25.00

2297 F  1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa tipografada localmente. MF310b, 3 réis s/ 8T, bistre, papel ponti-
nhado leve. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor com a SOBRECARGA E SOBRETAXA INVERTIDAS. Não catalogada a sobre-
carga invertida. MB e MR.

30.00
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2298 F  1946 – Motivos históricos. MF383, 1R, castanho-vermelho e sépia, papel porcelana, dentea-
do 11. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com dois pontos de óxido no verso, com 
boa cor e com a COR SÉPIA COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO. MB e MR.

30.00

2299  1939 – Correio Aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA4a, 4 ½ Tgs, azul, papel levemente ponti-
nhado, denteado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e muito leve 
sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

2300 1948/56 – Imposto Postal. Assistência Pública. MF IP11, 6 réis, amarelo-claro, papel liso, 
fino, denteado 11 de linha. Folha completa, nova, sem goma como também foi emitida, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com DENTEADO DESLOCADO, E INCOMPLETO, 
com várias variedades de cliché. Valor de catálogo € 132.00+++.

40.00

     Macau

2301 F  1884 – Coroa. MF5d, 40 réis, azul-claro, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 230.00.

60.00

2302 F  1884 – Coroa. MF6, 50 réis, verde, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com o denteado irregular, normal nos selos em papel 
fino, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

2303 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa. MF15 + MF15c, 40 s/ 50 réis, verde-amarelo, papel liso, 
fino. Lote com dois exemplares, um em denteado 12 ¾ e outro em denteado 13 ½, com a 
variedade “s” de “Reis” subido e com fenda de cunho. Exemplares novos, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e denteado irregular no selo de 12 ¾ 
normal no papel fino. Valor de catálogo € 420.00.

110.00

2304 F  1887 – Coroa. Com sobretaxa. MF27, 10 réis s/ 200 réis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾. Exem-
plar novo, assinado no verso, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

45.00

2305 F  1887 – Coroa. Com sobretaxa. MF27b, 10 réis s/ 200 réis, laranja, papel liso, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

75.00

2306 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados localmente. Lote composto por 3 selos: 
MF29, 5 s/ 60 réis + MF30, 10 s/ 60 réis + MF31a, 40 s/ 20 réis. Todos na cor verde e amare-
lo, papel liso, novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 

150.00
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2307 F  1887 – D. Luís I. Fita direita.  MF 32/41. Série completa de selos originais, novos, com goma não 
original, em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares sem reparações, com leves pontos de 
óxido em 3 selos, com boa cor e relevo, todos com traços com dimensões diferenciadas, desde 
16mm a 19mm. Os traços têm todos as mesmas características, variando significativamente 
as suas dimensões, diferindo muitas delas às reportadas na literatura conhecida. Tendo as so-
brecargas as características para serem consideradas genuínas, não se vislumbra fundamento 
esclarecedor para estes exemplares. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. 

150.00

2308  1887 – D. Luís I. Fita direita. MF 32/41. Série completa, nova, com goma original e charneira, 
sem reparações, com ligeiros pontos de óxido em 4 selos e um canto curto no selo de 200 
réis, com boa cor e relevo, apresentando todos os exemplares traço horizontal de 16,5 a 
18mm, a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. 

350.00

2309  1913 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente a ver-
melho. MF189, 8 avos, castanho-cinzento, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.600.00.

400.00

2310 PI 1926 – Ceres + Vinheta da Exposição Industrial de Macau. Postal ilustrado fotográfico, com 
imagem parcial da Feira Industrial, circulado de Macau (11.11.26) para Lisboa, com selos  
de 1 avo, preto e 2 avos, verde-claro, ambos em papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas tipo 
III/IV, MF211f e 212m, para pagar o porte de um bilhete-postal simples para Portugal, de 
acordo com a tabela de portes em vigor desde 18.11.22. Inclui ainda a vinheta da Exposição.

150.00

2311 * 1913/15 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Coloane / Macau (02.06.23) para Metuchen 
/ USA (03.07.23) com trânsito pela Estação Postal Central de Macau (03.06.23), Hong Kong 
(04.06.23) e Nova York (07.02.23) com dois selos de ½ avo, sépia, estrelas I/I, MF210d, tira de 
3 selos de 1 avo, preto, estrelas II/I no primeiro selo, I/II no segundo selo e I/I no terceiro selo, 
MF211b, 211c e 211d, tira com 4 selos de 2 avos, verde-escuro, estrelas I/I, MF212c e par hori-
zontal de 4 avos, carmim, estrelas I/I, MF213a, todos em papel pontinhado, denteado 15x14, para 
pagar o primeiro porte (10 avos) de uma carta para os EUA com peso até 20g e o prémio de registo 
(10 avos) de acordo com a tabela de portes em vigor desde 18.11.22. Exemplar bem conservado 
com os selos obliterados com carimbo retangular “CORREIO DE MACAU / COLOANE”. MB e MR.

60.00

2312  1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF256, 1P, laranja, papel liso, denteado 12x11 ½, 
estrelas III/IV. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

2313 * 1947/49 – Império Colonial Português + Porteado. Padrões, com sobretaxa local, a verme-
lho. Sobrescrito circulado de Saigão / Indochina (08.09.50) para Macau (12.09.50), com 
selos do correio aéreo de 1Pt, preto e 2Pt, amarelo laranja, Yv A-35/36. Insuficientemente 
franquiado foi porteado à chegada com o dobro do porte em falta com selos de 1 avo, viole-
ta-malva, MF POR34, 2avos s/ 6avos, castanho, MF POR45 e 4 avos s/ 8 avos, azul-claro, 
MF POR46. Exemplar sem defeitos nem reparações, com assinatura do carteiro no verso, 
“T” de multa, aplicado em Saigão e carimbo retangular vermelho da Lutuosa dos Emprega-
dos dos CTT de Macau, em caracteres sínicos, na frente. Raro e MB.

200.00

2314  1947 – Porteado. Império Colonial Português. MF POR 36/43. Série incompleta (faltam 1 
avo e 2 avos) em blocos com 12 selos (4x3), nova, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR. Valor de catálogo € 2.244.00.

800.00

2315 FRG 1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Litografados em Hong Kong. 
MF IP7, 5 avos, oliva s/ amarelo, papel liso, denteado 11 ½, em fragmento com utilização 
postal. Valor de catálogo do selo € 60.00.

15.00

2316 FRG 1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Litografados em Macau e 
Hong Kong. Fragmento com selos de 15 avos, laranja s/ laranja-claro, litografado em Hong 
Kong, MF IP10 e selo de 5 avos, castanho s/ amarelo, litografado em Macau, MF7a, oblite-
rados com marca postal de Macau (30.08.53).

15.00

2317 CRT Macau * 1984/95 – Anos Lunares. Carteiras. Conjunto completo com as 12 carteiras emitidas, em 
estado de novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

50.00

     Moçambique

2318 F  1876 – Coroa. MF5, 40 réis, azul, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Quadra, margem esquerda 
de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 260.00.

60.00

2319 F * 1876/86 – Coroa + D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado registado de Moçambique 
(04.04.87) para Dresden / Alemanha (18.05.87), com trânsito por Lisboa (14.05.87), com 
indicação manuscrita “Via Aden & Brindisi” com selos tipo Coroa de 40 réis, azul, denteado 
12 ¾, MF5 + 100 réis, lilás-claro, denteado 13 ½, MF7d + 200 réis, laranja, denteado 13 ½, 
MF8a + selos da emissão de D. Luís I de 10 réis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
MF16 e 50 réis, azul-claro, papel porcelana, denteado12 ¾, MF20c, para pagar: 300 réis 
pelo 3.º porte de uma carta remetida de Moçambique para a Alemanha com peso entre 30 e 
45g + 100 réis pelo prémio de registo. Tabela de portes da Circular nº 87 de 30.04.1877 da 
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, quando haja transporte marítimo, 
em vigor nas colónias a partir de 01.07.77. Selos sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, obliterados com carimbo de duplo círculo, batido a azul-escuro “CORREIO / 4 APR 87 
/ DE MOÇAMBIQUE” e marca retangular a azul “REGISTADO / MOÇAMBIQUE”. Uma das 
poucas cartas conhecidas com 3 taxas diferentes da 1.ª emissão do tipo Coroa. MB e MR.

10.000.00
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2320 F  1887 – D. Luís I. Fita direita.  MF 15/23. Série completa de selos originais, novos, com goma 
não original, em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares sem reparações, com pontos 
de óxido em quase todos os selos, com boa cor e relevo, todos com traços com dimen-
sões diferenciadas, desde 16mm a 18mm. Os traços têm todos as mesmas características, 
variando significativamente as suas dimensões, diferindo muitas delas às reportadas na 
literatura conhecida. Tendo as sobrecargas as características para serem consideradas ge-
nuínas, não se vislumbra fundamento esclarecedor para estes exemplares. Selos originais 
distribuídos com as reimpressões de 1905. 

150.00
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2321 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF18a, 25 réis, violeta-castanho + MF20b, 50 réis, azul + 
MF21, 100 réis, castanho-amarelo. Todos em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares 
novos, com goma original e charneira, sem reparações, com ligeiros defeitos na porcelana 
dos selos de 25 e 50 réis, com boa cor e relevo e sobrecarga “TRAÇO” a preto, com 18mm. 
Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

50.00

2322 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF24, 2 ½ s/ 40 réis, 
castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (1). Par horizontal, can-
to superior esquerdo de folha, novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 220.00+++.

50.00

2323 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF25b, 2 ½ réis s/ 40 réis, chocolate, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com ligeiros defeitos na por-
celana, com boa cor e relevo, com DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

2324 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF27c, 5 réis s/ 40 réis, 
chocolate, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (4). Exemplar novo, assinado no 
verso, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com 
a variedade “5” maior à esquerda (5mm). Valor de catálogo € 520.00.

120.00

2325 F 8 1897 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente.. MF51c, 2 ½ réis s/ 20 
réis, rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobrecarga tipo (2). Par horizontal, usado, sem 
defeitos nem reparações, desbotado, normal nestes selos, com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo circular datado de “MOSSURIL / 18 DEZ 97”. B e R. Valor de catálogo € 420.00.

70.00

2326 F FRG 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de África. MF 129/136. Série completa em tiras ho-
rizontais de 3 selos, coladas sobre fragmento do arquivo da Administração dos Correios de 
Madagáscar / Collection de Berne, inutilizados com carimbo batido a vermelho “POSTES ET 
TÉLÉGRAPHES / MADAGASCAR / COLLECTION DE BERNE”, para lhes retirar o poder de 
circulação. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. 

400.00

2327 F FRG 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de Macau. MF 137/144. Série completa em tiras 
horizontais de 3 selos, coladas sobre fragmento do arquivo da Administração dos Correios 
de Madagáscar / Collection de Berne, inutilizados com carimbo batido a vermelho “POSTES 
ET TÉLÉGRAPHES / MADAGASCAR / COLLECTION DE BERNE”, para lhes retirar o poder 
de circulação. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. 

400.00

2328 F FRG 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de Timor. MF 145/152. Série completa em tiras ho-
rizontais de 3 selos, coladas sobre fragmento do arquivo da Administração dos Correios de 
Madagáscar / Collection de Berne, inutilizados com carimbo batido a vermelho “POSTES ET 
TÉLÉGRAPHES / MADAGASCAR / COLLECTION DE BERNE”, para lhes retirar o poder de 
circulação, com assinatura do Diretor dos Correios e Telégrafos de Madagáscar. Exemplares 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. 

400.00

2329  1915 — D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda, sobre selos 
de 1905. MF188, 50 s/ 65 reis azul. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original 
sem charneira, com variedade de fenda tipo I na posição 14, tipo II na posição 15, tipo III na 
posição 18 e tipo II na posição 22. MB e R. Valor de catálogo € 284,00.

40.00

2330 F * 1914/21 – Ceres. Emissões de Moçambique e Lourenço Marques + D. Manuel II, com sobre-
carga “REPUBLICA” + Selos do Imposto Postal * Taxa de Guerra, com sobretaxa. Sobrescrito 
circulado registado de Lourenço Marques (03.03.23) para Lubeck / Alemanha (28.03.23), com 
selos tipo Ceres de Lourenço Marques de ¼ c, sépia,1c, verde-escuro e 2x1 ½ c, castanho e 
de Moçambique 2x2c, carmim, 3c, laranja, 6c, lilás claro, 7c, ultramar, 7 ½ c, bistre, 8c, ardósia, 
20c, verde-amarelo, MF 117, 119 e 120, CE 157, 160, 161, 164, 224, 227 e 228 + selo da Taxa 
de Guerra 1c s/ 1c, verde CE201 + 25 réis castanho e 100 réis castanho s/ verde, MF122 e 125.

75.00

2331 / 1918/22 – Taxa de Guerra. Cercadura com fundo cheio + Taxa de Guerra, com sobretaxa. 
MF IP3, 1c, verde, com goma original sem charneira, sem reparações, com vinco num canto 
e DENTEADO DESLOCADO + MF237, 2$00 s/ 5c, vermelho. Tira vertical com 3 selos no-
vos, bordo superior de folha, com goma original com charneira apenas no primeiro selo, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com variedade “PETRIA” no 1.º selo, “TELFGRAFO” 
no 3.º selo, e com DENTEADO HORIZONTAL OMISSO. B  e R.

30.00

2332 Lote 1933/49 – Lusíadas + Correio Aéreo * Império Colonial Português + Catedral de Lourenço 
Marques + 4.º Centenário de Lourenço Marques, com sobretaxa + Vistas de Moçambique. 
Lote com 5 sobrescritos, circulados por via aérea de Lourenço Marques e Beira para Nova 
York / EUA, uma com selos MF321, 2x329 e 337, outra com MF286 e 318, outra com MF318 
e CA7, outra com MF CA6 e CA7 e outra com 2xMF CA7. MB.

25.00

2333 F * 1938/43 – Império Colonial Português + Imposto Postal * Assistência Pública. Pelicano. 
Legenda “COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE”. Sobrescrito circulado por via aérea de Lourenço 
Marques (20.12.44) para Lisboa (23.01.45) via Egipto onde foi censurado por cinta e marcas 
do censor Mr. M. Juster, tipo John Little 14/7, com 4 selos de 1E, vermelho, MF301 e selo do 
imposto postal de 50c, vermelho, MF IP45. Exemplar com as marcas de dia de origem mal 
batidas e reforçada a obliteração com traços a lápis azul.

10.00

2334 Lote 1933/49 – Lusíadas + Correio Aéreo * Império Colonial Português + 4.º Centenário de Lou-
renço Marques, com sobretaxa + Vistas de Moçambique. Lote com 5 sobrescritos, circu-
lados por via aérea de Lourenço Marques e Beira para Nova York / EUA, uma com selos 
MF318 e CA7, outra com MF278 (par) e 318 (par +1), outra com MF340 (par horizontal), 
outra com MF285 e CA7 e outra com MF336 e 340. MB.

25.00
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2335 F * 1938 – Correio Aéreo * Império Colonial Português. MF CA4, 1E, azul, papel liso, denteado 13 
½. Quadra em sobrescrito circulado registado por via aérea de IAPALA para o Porto (06.06.45) 
com trânsito por Lisboa (05.06.45) via Cairo / Egipto onde foi censurado com cinta e marcas a 
preto dos censores 94 e 107 (tipo 3 – Little) + marca de censura batida a violeta, (tipo 5  Little), 
para pagar o primeiro porte da sobretaxa do correio aéreo (4$00) de uma carta com peso até 
5g. Etiqueta de registo M.6 C5 com inscrição manuscrita da estação postal “Iapala-Gare” So-
brescrito com um selo perdido, provavelmente de 2$00 para pagar o prémio de registo..

15.00

2336 F * 1938 – Correio Aéreo * Império Colonial Português. MF CA6, 3E, verde, papel liso, denteado 
13 ½. Par horizontal em sobrescrito circulado registado por via aérea de IAPALA para o Porto 
(17.08.45) com trânsito por Lisboa (16.08.45) via Cairo / Egipto onde foi censurado com cinta 
do censor 76 e marca de censura do censor 57, tipo 5 (John Little), para pagar o primeiro porte 
da sobretaxa do correio aéreo (4$00) de uma carta com peso até 5g e o prémio de registo 
(2$00). Etiqueta de registo M.6 C5 com inscrição manuscrita da estação postal “Iapala”.

15.00

2337 F * 1938 – Correio Aéreo * Império Colonial Português. Sobrescrito circulado registado de Ango-
che (24.07.46) para Mombasa / Quénia (23.07.46) com selos de 1E, azul, 2E, castanho-ver-
melho e 5E, castanho-amarelo, MF CA4/5 e 7, para pagar o 2.º porte (6$00) da sobretaxa do 
correio aéreo de uma carta com peso até 10g + 2$00 pelo prémio de registo. 

20.00

2338 F  1939 – Correio Aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho, papel leve-
mente pontinhado, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 225.00.

55.00
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2339 F  1946 – Correio Aéreo * Avião. MF CA12, 1$60, azul-claro, papel liso, denteado 11 ½, de 
linha. Par vertical, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com O 
DENTEADO HORIZONTAL OMISSO entre os dois selos. Exemplar raros, conhecendo-se 
apenas 5 pares nestas condições. Não catalogado.

50.00

2340 F * 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe Perçue”. MF SCA4, preto s/ azul, papel 
liso, denteado 11 ½ de linha, irregular, lado direito de folha, com 10/6 traços no espaço para a 
taxa, em sobrescrito circulado de Quelimane (06.01.38) para Marselha (12.01.38) com o porte 
manuscrita a lápis de 4$70, para pagar: 3$20 pelo primeiro porte da sobretaxa do correio 
aéreo + 1$50 pelo segundo porte, de uma carta para França com peso entre 5 e 10gr (Tabela 
publicada no BOM n.º 36 de 08.099.37 – II série, para vigorar a partir de 10.09.37). MB.

35.00

2341 F * 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe Perçue”. MF SCA4, preto s/ azul, papel 
liso, denteado 11 ½ de linha, irregular, pontos 8/7 em sobrescrito circulado por via aérea de 
Quelimane (30.07.37) para Hamburgo / Alemanha, com indicação manuscrita do peso de 6g 
a lápis vermelho, e com porte manuscrito de 4$80 para pagar: 3$30 pelo primeiro + 1$50 
pelo segundo porte da sobretaxa do correio aéreo de uma carta para a Alemanha com peso 
entre 5 e 10g de acordo com a tabela de portes publicada no BOM n.º 28 de 14.07.37, II 
série, em vigor a partir de 18.07.37. À chegada foi-lhe aplicada a marca “Nachgebuhr” indi-
cativa de insuficiência de franquia e porteado em 90pf, posteriormente anulado.

25.00

2342 F * 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe recebida / Taxe perçue”. MF SCA6, 
preto s/ azul-escuro, papel liso, denteado 11 ½ em três margens (exemplar bordo direito de 
folha) em sobrescrito circulado por via aérea de Lourenço Marques (20.11.37) para Zaan-
dam / Holanda (30.11.37) com o porte manuscrito de 3$20 para pagar o primeiro porte da so-
bretaxa aérea de cartas remetidas para a Holanda em mala fechada por Paris com peso até 
5g. Tabela publicada no BOM n.º 36 de 08.09.37 * II série para entrar em vigor a 10.09.37. 
Etiqueta com variedade de cliché no “o” de “avion” com 12/6 pontos.

25.00

2343 F  1926 – Imposto Postal * Porte Franco, com sobretaxa. Lote com dois selos novos, sem 
goma, sem defeitos nem reparações: MF IP9, $50 (sobrecarga vermelha) com a SOBRE-
CARGA DESLOCADA + MF IP13, 2$00 (sobrecarga verde) com DUPLA SOBRECARGA 
UMA DELAS DESLOCADA.

25.00

2344 F * 1922/31 – Ceres + Ceres, com sobretaxa + Imposto Postal * Assistência Pública. Frente de 
sobrescrito circulado registado de Moçambique (28.12.32) para Londres, com selos de 80c, 
carmim-rosa, papel liso e 1$40 s/ 2E, violeta, papel lustrado espesso, ambos em denteado 
12x11 ½, para pagar: 1$40 pelo primeiro porte de uma carta para Londres com peso até 20g 
e 80c pelo prémio de registo, de acordo com a tabela de portes do Decreto 18.467, em vigor a 
partir de 01.07.30. Inclui selo do imposto postal de 40c, castanho-laranja e carmim, MF IP37, 
a título facultativo, visto não ser devido para a correspondência remetida para o estrangeiro.

25.00

2345 F * 1938/42 – Império Colonial Português * Correio aéreo + Imposto Postal * Assistência Públi-
ca. Sobrescrito circulado registado de Lourenço Marques (18.01.43) para o Porto (23.03.43) 
via África do Sul onde foi censurado com cinta modelo U.C.6, com 5 selos de 20c, violeta, 
MF CA2 e selo do imposto postal de 50c, rosa, MF IP44. Selos com afloramentos de óxido 
no denteado assim como no sobrescrito. Muito raro o selo do imposto postal em carta.

50.00

     Inhambane

2346 F « 1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO 
DE S. ANTONIO”, tipografada localmente. MF11, 75 réis, carmim, papel porcelana, dentea-
do 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, com leve óxido no 
local da charneira, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 205.00.

40.00

     Lourenço Marques

2347 F * 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobrescrito circulado registado de Lourenço Marques 
(04.03.98) para Paris / França (26.03.98) com trânsito por Londres (26.03.98), via Transval, 
com selos de 150 reis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF11 e 300 réis, 
laranja s/ salmão, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF13, para pagar o 4.º porte (400 réis) 
de uma carta para França com peso entre 45 e 60g e o prémio de registo (50 réis) de acordo 
com a tabela de portes n.º 4 da Portaria nº 729 de 25.10.1894, por a carta ter circulado por 
via de um país fora da Europa. MB e MR.

250.00

2348 F  1895 – D. Luís I. Fita direita. Selos de Moçambique, com sobrecarga “CENTENARIO DE S. AN-
TONIO”. MF22, 300 réis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Quadra, nova, sem goma como 
emitida, com leves vestígios de óxido no verso, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 440.00.

90.00

2349 F * 1898/1901 – D. Carlos I, Mouchon. MF38, 50 réis, azul, papel pontinhado leve, denteado 11 
¾, em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (11.04.02) para Johannesburg (15.04.02), 
com trânsito por Pretória (14.04.02) e devolvida ao remetente de Johannesburg (17.04.02) 
para Lourenço Marques. Por não se ter conseguido entregar a carta ao remetente caiu em 
refugo, tendo-se-lha aplicada a marca batida a azul “CORREIOS DE LOURENÇO MAR-
QUES / 23 ABR 02 / REFUGO”, tipo AP M. Refugo3-DC. Carimbos de censura a preto de 
Pretória e Johannesburg. B e R.

100.00
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2350 F  1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa, tipografada localmente, a preto. 
MF49a, 50 réis s/ 30 réis, verde e amarelo, papel pontinhado, não denteados. Exemplar 
novo, com margens de luxo, sem goma como geralmente emitidos, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e som a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 150.00.

38.00

2351 F CNT 1917 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF147, 15 réis, verde, papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾, equivalente a 1 ½ c, 
em cinta de jornal circulada de Lourenço Marques (17.10.18) para Seattle / EUA para pagar 
o porte simples de um jornal remetido para os EUA com peso até 50g, de acordo com a 
tabela de portes da Ordem de Serviço n.º 49 de 04.02.18, publicada no Boletim dos CTT de 
Moçambique 2/1918, em vigor a partir dessa data. B e R.

75.00

2352 F  1920/21 – Ceres, com sobretaxa, tipografada localmente. MF173, 1 ½ c s/ 2 ½ c, violeta-
-escuro. Quadra, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações com boa cor e com “1” e 
“traço de fração” partidos nos selos superiores. Variedades não catalogadas.

20.00
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     Companhia de Moçambique

2353 F  1892 – D. Luís I. Fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.A DE MOÇAM-
BIQUE”. MF1/9. Série completa de selos originais, novos, com goma original e charneira, 
em papel porcelana, denteado 12 ¾, com sobrecarga tipo A. Exemplares sem reparações, 
com pontos de óxido, o de 5 réis com canto curto e o de 300 réis com aderência no verso, 
com boa cor e relevo, todos com traço horizontal de 20m. Selos originais distribuídos com as 
reimpressões de 1905. B e MR. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

150.00

2354 F * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Elefantes 
com sobrecarga “1498 / Centenário da Índia / 1898”. Sobrescrito circulado da Beira 
(21.07.98) para Inglaterra (21.08.98) com bloco com 5 selos de 5 réis, laranja, papel 
pontinhado, denteado 12 ¾, MF30 + selo de 25 réis, verde, papel pontinhado, denteado 
12 ¾, MF34 e 50 réis, azul, papel pontinhado, denteado 13 ½, MF35a, para pagar o 
segundo porte de uma carta para Inglaterra com peso entre 15 e 30g de acordo com 
tabela de portes n.º 3 da Portaria nº 729 de 25.10.1894, a vigorar a partir de 01.01.1895. 
Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

800.00

2355 / 1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote composto por 
duas quadras novas: uma em canto superior direito de folha da taxa de 100 réis, azul s/ azul, 
papel porcelana médio, denteado 11 ¾, MF85, com DENTEADO OMISSO na margem ver-
tical esquerda e margens superiores e inferiores na coluna da direita + quadra de 200 réis, 
lilas s/ rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF88 com DESLOCAÇÃO DO DENTEADO 
vertical originando dois selos maiores e dois selos menores na largura. Exemplares sem 
defeitos nem reparações com goma original sem charneira em dois selos de cada quadra e 
com charneira nos restantes.

40.00

2356 F * 1925/31 – Motivos locais. Novas cores + Motivos locais. Novos desenhos e valores. Sobres-
crito circulado por via aérea da Beira (31.07.36) para Londres / Inglaterra, com par horizontal 
de 2E, violeta-claro e preto, MF161 e selo de 70c, castanho-amarelo, MF165.

30.00

2357 F * 1925/31 – Motivos locais. Novas cores + Motivos locais. Novos desenhos e valores. Sobrescrito 
circulado, por via aérea, da Beira (09.12.35) para Basel / Suíça com par horizontal de 2E, viole-
ta-claro e preto, MF161 e 85c, carmim e preto MF166. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

2358 F * 1925/31 – Motivos locais. Novos desenhos e valores. MF167, 1$40, azul, papel pontinhado, 
denteado 12 ¼, em sobrescrito circulado da Beira (06.08.32) para Braunschweig / Alemanha 
(22.08.32)  por via ferroviária pela ambulância Beira-Umtali ao cuidado do remetente até Sa-
lisbúria, para pagar o porte simples de uma carta para a Rodésia com peso até 20g, onde foi 
franquiada com selos 3d, azul, Yv18 e 1s/6p, ocre e preto, Yv25, obliterados com marca de 
dia de 11.08.32, para seguir por via aérea pela Imperial Airways no voo AN75 com início em 
Cape Town (10.08) e passagem em Salisbúria (12.08) e chegada a Londres (15.08), trans-
portada pelos aviões City of Cape Town até Kisumi, City of Alexandria até Khartoum, City of 
Glasgow até ao Cairo e Scipio até Londres. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações, 
com vinheta publicitária da Imperial Airways colada no verso. MB.

250.00

2359 F * 1932 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “AFRANCHISSEMENT PERÇUE” MF 
SCA1, preto s/ azul, papel liso, denteado 11 ½ de linha, emitidas sem goma, em sobres-
crito circulado registado por via aérea de Porto Amélia (11.08.32) para Braunschweig 
/ Alemanha (05.09.32) com trânsito por Berlin (04.09.32), com o porte da sobretaxa 
aérea manuscrito de 3,59F para pagar o segundo porte de uma carta para a Alemanha 
com peso entre 20 e 40g (1,785 F por cada 20g – Tabela da Portaria 1713 de 16.07.32) 
e selos tipo Ceres de 10c, papel liso, denteado 12x11 ½, MF162b e tira de 3 selos de 
1E, azul, papel lustrado, denteado 12x11 ½, MF256 para pagar: 1$40 pelo 1.º porte + 
85c pelo 2.º porte de uma carta remetida para a Alemanha com peso entre 20 e 40g + 
80c pelo prémio de registo + 5c de excesso de porte (Tabela do Decreto n.º 18467 de 
16.06.30 em vigor a partir de 01.07.30). Etiqueta de registo modelo 6, impressa de Porto 
Amélia, de cor rosa com o registo N.º 1 do Correio Aéreo. Primeira carta registada do 
correio aéreo oficial de Porto Amélia. MB e MR.

150.00

2360 F Q 1932 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçue”. MF SCA1A, preto 
s/ azul, tipo M/6B com emenda manuscrita a vermelho do “6B” por “13”, em sobrescrito 
circulado por via aérea da Beira (20.09.33) para Hamburgo (29.09.33), com o valor do porte 
manuscrito de 1,53F para pagar o porte simples da sobretaxa aérea de uma carta para a 
Alemanha com peso até 20g de acordo com a tabela de portes da OS223/28 de 29.09.32 
publicada no BCTT n.º 347 de Out de 1932 e selo de 1$40, MF167, para pagar o porte sim-
ples do correio ordinário de uma carta para a Alemanha com peso até 20g de acordo com a 
tabela de portes do Decreto 18.467 de 16.06.30 a vigorar a partir de 01.07.30. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, bem conservado.

100.00

2361 F Q 1932 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçue”. MF SCA1, preto 
s/ azul, tipo M/6B, em sobrescrito circulado por via aérea da Beira (03.04.34) para Luebeck 
/ Alemanha, com o valor do porte manuscrito de 1,53F para pagar o porte simples da so-
bretaxa aérea de uma carta para a Alemanha com peso até 20g de acordo com a tabela de 
portes da OS223/28 de 29.09.32 publicada no BCTT n.º 347 de Out de 1932 e selos de 40c, 
60c e 1E157, 148 e 160, para pagar o porte simples (1$75) do correio ordinário de uma carta 
para a Alemanha com peso até 20g de acordo com a tabela de portes do Decreto 23.455 de 
12.01.34 a vigorar a partir de 01.03.34 + 25c de excesso de porte. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, bem conservado.

100.00
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     Companhia do Niassa

2362 F  1901 – D. Carlos I. Girafa e Camelo. MF 27a/39a. Série completa, nova, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Exemplares originais com o CENTRO 
INVERTIDO. Valor de catálogo € 1.430.00.

300.00

2363 F 8 1903 – D. Carlos I. Selos de 1901 com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografada localmente 
a preto. MF 48/49. Série completa, usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
obliterada com carimbo de duplo círculo de “PORTO AMÉLIA / 18. MAI. 1903”, batido a azul-
-escuro. Valor de catálogo € 420.00.

110.00

2364 F 8 1903 – D. Carlos O. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF49, 25 réis, laranja, pa-
pel liso, denteado 14 de linha. Exemplar usado, sem reparações, com pequenos defeitos no den-
teado, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 210.00.

45.00

2365 F  1918 – D. Carlos I, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, litografadas localmente a preto. MF 
64/67, 69/70 e 72/81. Série incompleta, faltando os selos de 1 ½ c s/ 15 réis e 3 ½ c s/ 25 réis, am-
bos com a sobrecarga PROVISORIO, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Os três primeiros selos de muito boa qualidade. Valor de catálogo € 1.244.00.

300.00

2366 F * 1921/23 – Motivos diversos. MF124, 2E, castanho e preto, papel levemente pontinhado, dentea-
do 13 ½. Exemplar isolado em sobrescrito circulado registado do Ibo (01.08.29) para Hamburgo 
/ Alemanha (03.09.29) para pagar: 1$60 pelo porte simples de uma carta para a Alemanha com 
peso até 20g e 40c pelo prémio de registo, de acordo com a tabela de portes do Decreto 11.096 
de 22.09.25, publicado no BOM de 14.11.25 para vigorar a partir de 01.10.25.

100.00
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2367 F  1924 – Porteado. Motivos diversos. MF POR 1/9. Série completa em folhas de 50 selos 
cada, novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 3.150.00.

600.00

     S. Tomé e Príncipe

2368 F  1887 – D. Luís I. Fita direita.  MF 15/23. Série completa de selos originais, novos, com goma 
original e charneira e dois valores com goma não original, em papel porcelana, denteado 12 
¾. Exemplares sem reparações, com pontos de óxido em alguns selos, com boa cor e rele-
vo, todos com traços com dimensões diferenciadas, desde 16mm a 18,5mm. Os traços têm 
todos as mesmas características, variando significativamente as suas dimensões, diferindo 
muitas delas às reportadas na literatura conhecida. Tendo as sobrecargas as características 
para serem consideradas genuínas, não se vislumbra fundamento esclarecedor para estes 
exemplares. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. 

150.00

2369 F 8 1889/91 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF26, 50 s/ 40 reis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 13 ½. Par horizontal, usado, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 480.00.

90.00

2370 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 
grande fragmento, 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.

150.00

2371 F * 1911/12 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA da Casa da Moeda + D. Manuel 
II, com sobrecarga “REPUBLICA”. Selos de recurso em 2.º período de circulação. Sobrescrito 
circulado do Príncipe (11.03.26) para Santarém (28.03.26), com selo de 100 réis, castanho s/ 
verde, MF118 + 700 réis, violeta s/ amarelo, MF110, equivalentes a 80c, para pagar o porte sim-
ples de uma carta para Portugal com peso até 20g de acordo com a tabela de portes do Decreto 
nº 9.613 de 23.04.1924 do Ministério das Colónias. Selo de 100 réis com um canto curto.

40.00

2372 F * 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA”. Selos de recurso em 2.º período de 
circulação. Sobrescrito circulado de S. Tomé (18.06.22) para Santarém (09.07.22), com selo 
de 200 réis, verde s/ salmão, MF119, equivalentes a 20c, para pagar o porte simples de uma 
carta para Portugal com peso até 20g de acordo com a tabela de portes do Decreto nº 8.389 
de 26.09.1922 do Ministério das Colónias.

40.00

2373 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de África. MF180, 7 ½ c s/ 75 réis, castanho, papel 
pontinhado leve, denteado 16. Par horizontal, margem inferior de folha, novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA E 
SOBRECARGA DESLOCADAS- Erro não catalogado.

40.00

2374  1948 – Frutos de S. Tomé e Príncipe. MF 337/346. Série completa, nova, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, em margem superior ou inferior 
de folha com exceção do selo de 10$00. Valor de catálogo € 340.00.

85.00

2375 BLC 1948 – Frutos de S. Tomé e Príncipe. MF BLC1. Bloco novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Excecional qualidade. Valor de catálogo € 500.00.

125.00

2376 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fixos de África, com sobretaxa. Lote com dois 
selos novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MF IP8, 
1$00 s/ 6$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo (I) + MF IP8b, 1$00 s/ 
6$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo (II). Valor de catálogo € 120.00.

35.00

2377 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fixos de África, com sobretaxa. MF IP8a, 1$00 
s/ 6$00, verde, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, sobretaxa tipo (I), com “e” em vez 
de “ê”. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 120.00.

25.00

2378 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fixos de África, com sobretaxa. MF IP11, 1$50 
s/ 7$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobretaxa tipo (I). Exemplar novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

30.00

2379 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fixos de África, com sobretaxa. MF IP11c, 
1$50 s/ 7$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½, sobretaxa tipo (II), com “e” em vez 
de “ê”. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 135.00.

40.00

2380 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fixos de África, com sobretaxa. MF IP15, 2$50 s/ 
9$00, verde, papel pontinhado vertical, denteado 12x11 ½, sobrecarga tipo (I). Exemplar novo, 
sem goma, como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

40.00

2381 F IMP 1965 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA, com sobretaxa. Fragmento de aviso de chegada de en-
comenda postal remetida de Caxarias Norte para o SPM 1042 (09.03.64), com 3 estampilhas 
do imposto do selo de $50, PB83 e tira de 5 selos do imposto postal de “Um escudo” s/ 1$00 
verde, MF IP22 + pequeno fragmento de aviso de chegada de encomenda postal remetido para 
a EPM2 (24.03.64) com par de selos do imposto postal de “Dois escudos” s/ 2$00, carmim, não 
catalogado, todos obliterados com carimbo circular datado batido a preto “CORREIO / E.P.M. 2”.

30.00
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     Timor

2382 F  1886 — Tipo Coroa. Selos de Moçambique com sobrecarga TIMOR. Selo de 10 reis verde, 
papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Há quem admita que estes selos seriam ensaios para a primeira emissão.

25.00
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2383 F  1887 – D. Luís I. Fita direita.  MF 11/20. Série completa de selos originais, novos, com goma 
não original, em papel porcelana, denteado 12 ¾, com repetição do selo de 200 réis. Exem-
plares sem reparações, com pontos de óxido em quase todos os selos, com boa cor e rele-
vo, todos com traços com dimensões diferenciadas, desde 17mm a 20mm. Os traços têm 
todos as mesmas características, variando significativamente as suas dimensões, diferindo 
muitas delas às reportadas na literatura conhecida. Tendo as sobrecargas as características 
para serem consideradas genuínas, não se vislumbra fundamento esclarecedor para estes 
exemplares. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. 

150.00

2384 F * 1911/14 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” + 4.º Centenário da Des-
coberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “REPUBLICA” + Ceres. Valor 
declarado com peso inicial de 32g, corrigido para 27,1g, com o valor de 9 patacas0, equiva-
lente a 13,63 francos-ouro, circulado registado de Dili (14.02.31) para Colónia / Alemanha 
(22.03.31), com trânsito por Soerabaja / Indonésia) e Karlsruhe (21.03.31) com selos de 5 
avos, carmim, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾, MF116 + 8 avos, azul-escuro, papel 
pontinhado leve, denteado 13 ½, MF130 + 40 avos, lilás-vermelho, papel porcelana, dentea-
do 15x14, estrelas I/I, MF172, para pagar o segundo porte do correio ordinário (19 avos, 12 
pelo primeiro e 7 pelo segundo), o prémio de registo (10 avos) e o prémio do valor declarado 
(22 avos) pela 1.ª fração de 300F. O excesso de porte de 2 avos pode ter sido originado por 
franquia em excesso, ou por se ter considerado erradamente o porte do prémio de registo 
de 12 avos. Tabela de portes do Decreto n.º 18.467 de 16.06.30, publico no Boletim Oficial 
de Timor n.º 38 de 20.09.30. Por o valor declarado ter chegado a Estrasburgo em França em 
mau estado, foi o peso retificado para 21,3g. MB e MR.

300.00

2385 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA”, 
tipografada localmente. MF148a, 15 vos s/ 300 réis, laranja s/ salmão, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa core com 
a variedade “REPBLICAU” (Exemplar n.º 11 da folha). Valor de catálogo € 55.00

12.00

2386 F * 1914/23 – Ceres + Ceres. Novos valores. Sobrescrito circulado de Timor (25.01.24) para os 
EUA, com selos de 1 avo, preto + 2 avos, verde-escuro + 1 ½ avos, verde-amarelo, todos 
em papel liso, denteado 12 ½, estrelas III/IV, MF162a, 163e e 192.

25.00

2387 F * 1935 – Padrões. Sobrescrito circulado  de Dili (2.04.36) para Wittier / Califórnia / EUA 
(15.05.36) com selo de ½ avo (par), bistre, 1 avo, sépia, 2x2 avos, verde-escuro, 3 avos, 
violeta-vermelho, 4 avos, preto, 5 avos, cinzento, 6 avos, castanho-vermelho e 8 avos, azul-
-claro, todos em papel liso, denteado 11 ¾, MF 209/212 e 214, no total de 32 avos, para 
pagar: 20 avos pelo primeiro porte + 12 avos pelo segundo porte de uma carta para os EUA 
com peso entre 20 e 40g de acordo com a tabela de portes do Decreto 20.317 de 14.09.31, 
publicada no D.G. n.º 214 de 16.09.31.

60.00

2388 F  1947 – Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”, tipografada localmente 
a preto. MF 250/260. Série completa, nova, com goma original sem charneira, sem repara-
ções, com a goma ligeiramente amarelada nos selos de 1 avo e 20 avos, com boa cor. Valor 
de catálogo € 640.00.

160.00

2389 F  1939 – Correio Aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho, papel leve-
mente pontinhado, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 210.00.

55.00

2390 F () 1939 – Correio Aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 50 avos, castanho-vermelho, papel 
levemente pontinhado, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma não original, sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

2391 F * 1938/39 – Correio Aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO IN-
TERNACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940” + Império Colonial Português. Sobrescrito cir-
culado registado por via a érea de Dili (02.04.40) para Nova York (10.05.40) com selos do 
correio ordinário de 1 avo, verde-cinzento + 15 avos, amarelo-laranja e 20 avos azul, MF227, 
236 e 238 + selos do correio aéreo de 5 avos, azul + 10 avos, lilás-vermelho + 20 avos, 
verde-escuro e 2x1P, lilás rosa e 50 avos, castanho-vermelho, MF CA4, CA5, CA6, CA9 e 
CA7a. Carimbo batido a violeta da censura de Singapura e do censor n.º 19. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, bem conservado.

250.00

2392 F * 1938 – Correio Aéreo * Império Colonial Português. Sobrescrito circulado por via aérea de Dili 
(14.08.46) para Colombo (09.09.46), com trânsito por Lisboa (29.08.46) com selo de 20 avos, 
azul, MF237 + selo de 70 avos, carmim e selo de 1P, lilás-rosa, MF CA 8/9. Carimbo batido a lilás 
“ESTAÇÃO TELEGRAFO-POSTAL / DILI” e no verso carimbo a lilás “C. M. Tm. Exp. / B. T.-“ B e R.

40.00

2393 F  1947 – Correio Aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”, tipo-
grafada localmente a preto. MF CA 15/23. Série completa, nova, com goma original sem 
charneira, sem reparações, com a goma ligeiramente amarelada no selo de 2 avos, com boa 
cor. Valor de catálogo € 500.00.

125.00

2394 F * 1938/45 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”. So-
brescrito circulado registado por via aérea de Dili (01.05.48), para Lisboa (14.05.48) com 
dois selos de 1P lilás vermelho MF CA23. Exemplar sem defeitos nem reparações, muito 
bem conservado, com etiqueta de registo modelo n.º 6 de cor rosa de Moçambique, utilizada 
como etiqueta de recurso em Timor. MB e MR.

50.00
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MARCOFILIA
     Portugal

2395 F 8 Carimbos nominativos. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 réis, azul, linhas duplas, 
papel liso, médio, não denteado, com margens normais. Exemplar usado, sem defeitos nem repa-
rações, boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “COVILHÃ”, ligeiramente oleoso.

15.00

2396 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. 
MF25a, 100 reis, lilás-malva, papel liso médio, não denteado, com 3 margens de luxo e uma 
curta. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo batido a preto “5 – ALDEIA GALEGA DO RIBATEJO”, tipo 4.3.4.

40.00

2397 F * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 réis, carmim-rosa, 
papel liso, não denteado, com margens normais a curtas, em carta circulada de Peniche 
para Lisboa (27.03.64), obliterado com carimbo “35”, tipo 4.3.4 e nominativo retangular “PE-
NICHE”, ambos bem batidos a preto. Selo com dobra vertical. B 

15.00

2398 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal * 1853 – D. Maria II. MF2c, 25 réis, azul, papel liso médio. 
Exemplar usado, com 3 margens de luxo de uma curta, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batida a preto “42 – SETUBAL”, tipo 6.8.6.

20.00
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2399 F * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 
25 réis, carmim-rosa, papel liso, não denteado, com duas margens de luxo, uma normal e 
uma curta, em carta circulada de Guimarães para o Porto (25.01.59), obliterado com carim-
bo “61”, tipo 3.5.3 e nominativo “Guimarães”, ambos bem batidos a preto. B 

15.00

2400 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. 
MF28, 10 reis, amarelo-alaranja, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assi-
nado no verso, sem reparações, com 3 dentes curtos, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo batido a preto “89 – ANADIA”, tipo 4.3.4.

25.00

2401 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. 
MF31, 50 reis, verde, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto 
“90 – MONTEMOR-O-VELHO”, tipo 4.3.4.

30.00

2402 F * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 réis, carmim-rosa, 
papel liso, não denteado, com margens normais a curtas, em carta circulada de Caminha 
para o Porto (25.08.62), obliterado com carimbo “104 - CAMINHA”, tipo 4.3.4 e nominativo 
“CAMINHA”, ambos bem batidos a preto. B 

15.00

2403 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 
réis, azul, papel liso, fino, não denteado, tipo I. Exemplar usado, com margens normais 
a curtas, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com carimbo batido a preto “113 – 
AGUIAR DA BEIRA”, tipo 4.11.4. MR.

30.00

2404 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal. 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, 25 
réis, azul, papel liso médio, não denteados, tipo I (pérolas afastadas). Exemplar usado, com 
margens curtas não tocando o quadro de impressão, obliterado com carimbo batido a preto 
“142 – CHAMUSCA”, tipo 20 barras, muito borrado.

20.00

2405 F FRG Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal. 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 réis, azul-escuro, 
papel liso médio, não denteados. Exemplar usado, com margens curtas, não tocando o 
quadro de impressão, sobre pequeno fragmento, com vinco horizontal no bordo superior, 
obliterado com carimbo batido a preto “150 – IDANHA-A-NOVA”, tipo 5.10.5.

30.00

2406 F * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. 
MF22, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, não denteado, com margens de luxo, em carta circu-
lada de Évora para Lisboa (27.06.67), obliterado com carimbo “166”, tipo 4.3.4 e nominativo 
“Évora”, ambos bem batidos a preto. Selo com vestígios de óxido na margem inferior. 

15.00

2407 F * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 réis, carmim-rosa, 
papel liso, não denteado, tipo III, com margens de luxo, em carta circulada de Portalegre 
(07.06.64) para o Lisboa (09.06.64), obliterado com carimbo “170”, tipo 3.5.3 e nominativo 
“PORTALEGRE”, ambos bem batidos a preto. Selo com ligeiro óxido nas margens.

15.00

2408 F * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 
25 réis, carmim-rosa, papel liso, não denteado, tipo IV, com duas margens curtas, em carta 
circulada de Tavira para o Lisboa (29.06.58), com trânsito por Faro (27.06.58), obliterado 
com carimbo “217”, tipo 20 barras e nominativo “TAVIRA”, ambos bem batidos a preto. B 

15.00

2409 F 8 Carimbos circulares datados tipo 1842 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40m, 25 réis, 
carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com leves vestí-
gios de óxido, obliterado com carimbo batido a preto “VIDAGO”. Raro.

24.00

2410 F 8 Carimbos circulares datados tipo 1842 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita, MF43b, 100 réis, 
lilás, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com vestígios de óxido, 
obliterado com carimbo batido a preto “REGISTADA PORTO” (milésimo de 4 algarismos).

24.00

2411 F 8 Carimbos circulares datados tipo 1842 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF131, 25 reis, 
verde azul, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 3/4,. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “ENTRE – RIOS”. Escasso.

18.00

2412 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39, 20 réis, 
bistre, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar usado, sem reparações, com carimbo 
oleoso, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “5 – ALENQUER”.

20.00

2413 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF31, 
50 reis, verde, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “9 – ARRAIOLOS”. MB e R.

35.00

2414 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40j, 25 réis, 
carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo XI. Exemplar usado, sem reparações, com pontos 
de óxido, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “10 – ARRUDA”. R.

25.00

2415 F * Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em carta circulada do Barreiro (10.05.74) para Beja, 
para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 10g. Selo com defeitos no 
denteado e dobra vertical, obliterado com carimbo batido a azul “13 – BARREIRO”.

15.00

2416 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. 
MF30, 25 reis, carmim, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, 
com carimbo oleoso, e defeitos no denteado da margem direita, com boa cor e relevo, obli-
terado com carimbo batido a preto “14 – BENAVENTE”. R.

25.00

2417 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. 
MF20, 10 reis, amarelo, papel liso médio, não denteado. Exemplar usado, com margens nor-
mais a curtas, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo 
batido a preto “15 – CALDAS DA RAINHA”. MB e R.

35.00
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2418 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 réis, 
laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “15 – CALDAS DA RAINHA”. R.

30.00

2419 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40af, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteado 13 ½, tipo XIV. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “23 – LOURINHÃ”. R.

40.00

2420 F * Carimbo numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40e, 40 réis, 
carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo VI, em sobrescrito circulado da Moita para 
Lisboa (12.04.75) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 10g. Selo 
sem defeitos nem reparações com ligeiro REPINTE, obliterado com carimbo batido a preto 
“25 – MOITA” e sobrescrito com marca nominal a preto “MOUTA”. MB e MR.

75.00

2421 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF44, 120 réis, 
azul, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com o relevo da efígie 
parcialmente aberto e com um dente curto, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo 
batido a preto “28 – OEIRAS”. R.

30.00

2422 F * Carimbo numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40k, 40 réis, 
carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo XII, em sobrescrito circulado de Oeiras para 
Lisboa (24.01.7?) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 10g. Selo 
sem reparações com defeitos na margem direita, obliterado com carimbo batido a preto “28 
– OEIRAS” e sobrescrito com marca nominal a preto “OEIRAS”. MB e MR.

60.00

2423 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ab, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteado 13 ½, tipo X. Exemplar usado, sem reparações, com um dente 
adelgaçado, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “29 – PALMELA”. MR.

40.00

2424 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. 
MF27d, 5 reis, preto, papel liso médio, denteado 12 ¾, tipo VII. Exemplar usado, com ano-
tação a lápis no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo batido a preto “32 – MONTEMOR-O-VELHO”.

25.00

2425 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF54, 25 réis, 
violeta-vermelho, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, redenteado, com boa cor, 
obliterado com carimbo batido a preto “36 – SEIXAL”. MR.

40.00

2426 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF33b, 
100 réis, lilás-claro, papel liso, médio, denteado 12 ¾, tipo II. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “37 – SETÚBAL”. B.

24.00

2427 F * Carimbo numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40k, 40 réis, car-
mim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, tipo VII. Par horizontal em sobrescrito circulado de Setúbal 
para Lisboa (05.09.75) para pagar o duplo porte interno de uma carta com peso entre 10g e 20. 
Selo sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo batido a preto “37 – SETUBAL”, tipo 
3.2.3 e sobrescrito com marca nominal do período pré-adesivo a preto “SETUBAL”. MB e MR.

40.00

2428 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. 
MF22, 25 reis, rosa, papel liso médio, não denteado. Exemplar usado, com três margens 
curtas e uma normal, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo batido a preto “38 – SOBRAL DE MONTE AGRAÇO”. R.

30.00
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2429 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF34, 
120 reis, azul-escuro, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “42 – ANGRA”. MB.

35.00

2430 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF31, 
50 reis, verde, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto oleoso “57 – FELGUEIRAS”. MB.

35.00

2431 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 3 selos usados, sem defeitos assi-
naláveis nem reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “65 – PENAFIEL”, “66 
– PONTE DA BARCA” e “67 – PONTE DE LIMA”, com as marcas bem batidas. Exemplares 
montados sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

20.00

2432 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 3 selos usados, sem defeitos assina-
láveis nem reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “71 – VALENÇA”, “72 – 
VIANA DO CASTELO” e “73 – VILA DO CONDE”, com as marcas bem batidas. Exemplares 
montados sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

20.00

2433 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 13 ½. Lote com 2 selos usados, sem defeitos assinaláveis nem 
reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “78 – COIMBRA” e “79 – ÁGUEDA”, 
com as marcas ligeiramente avivadas a lápis. Exemplares montados sobre desenho do ca-
rimbo em fragmento de cartolina branca.

20.00

2434 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 2 selos usados, sem defeitos assi-
naláveis nem reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “91 - ESTARREJA” e 
“95 – LEIRIA” + selo MF41, 50 réis verde, papel liso, denteado 12 ¾, usado, obliterado com 
carimbo batido a preto “93 – FIGUEIRA DA FOZ”. Exemplares com as marcas bem batidas 
e montados sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

20.00

2435 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. 
MF28, 10 reis, amarelo-alaranja, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, com 
anotação a lápis no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo batido a preto “91 – ESTARREJA”.

30.00

2436 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. 
MF33c, 100 reis, lilás-malva, papel liso médio, denteado 12 ¾, tipo IIa. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto 
“93 – FIGUEIRA DA FOZ”.

30.00

2437 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. 
MF33a, 100 reis, lilás-malva, papel liso médio, denteado 12 ¾, tipo Ia. Exemplar usado, sem 
reparações, com adelgaçamento na margem inferior e afloramentos de óxido, com boa cor 
e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “96 – LOUZÃ”.

25.00

2438 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾. Lote com 3 selos usados, sem defeitos assinaláveis 
nem reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “97 – MEALHADA”, “99 – OLI-
VEIRA DE AZEMÉIS” e “100 – OVAR”, com as marcas bem batidas. Exemplares montados 
sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

20.00

2439 F * Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57, 25 réis, castanho-
-vermelho, papel liso, denteado 12 ¾, em sobrescrito circulado de Alijó para o Porto (06.10.82), 
obliterado com carimbo “107 – ALIJÓ” e nominativo “ALIJÓ”, ambos bem batidos a preto. B 

15.00

2440 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1867/1887 – D. Luís I, fita curva, denteados + D. 
Luís I. De frente. Lote com dois selos: MF31, 50 réis, verde, obliterado com carimbo batido a 
preto “123 – PESO DA RÉGUA” + MF63, 25 reis, violeta-azul, obliterado com carimbo batido 
a preto “121 – MURÇA”. Exemplares sem defeitos, com as marcas bem batidas e montados 
sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

25.00

2441 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. 
MF31, 50 reis, verde, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, com vestígios de 
óxido e com um canto reparado, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto 
“122 – PESQUEIRA”, tipo 4.3.4.

25.00

2442 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF31, 
50 reis, verde, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “123 – PESO DA RÉGUA”. MB.

30.00

2443 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. 
MF25a, 100 reis, lilás-malva, papel liso médio, não denteado, tipo Ia. Exemplar usado, com 
margens normais, sem reparações, com um ponto de óxido e um corte de 1,5mm no canto 
superior esquerdo, não afetando o quadro de impressão, com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo batido a preto “124 - PROVEZENDE”. R.

35.00

2444 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 2 selos usados, sem reparações, e 
com um canto curto num dos selos, obliterados com carimbos batidos a preto “125 – SA-
BROSA” e “128 – VINHAIS”, com as marcas bem batidas. Exemplares montados sobre 
desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

25.00
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2445 F * Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, rosa, 
papel liso, denteado 12 ¾ em carta datada de Vila Pouca de Aguiar (27.02.74) para o Porto 
(01.03.74). Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor obliterado com carimbo batido a 
preto “127 – VILA POUCA DE AGUIAR” e carta com a marca nominal oval “VILLA POUCA”. B e R.

30.00

2446 F * Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em sobrescrito circulado de Vinhais para Lisboa 
(21.04.74), com trânsito pelo Porto (20.04.74), obliterado com carimbo “128” e nominativo 
retangular “VINHAES”, ambos bem batidos a preto. 

15.00

2447 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39, 20 réis, bistre, pa-
pel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Par vertical usado, sem reparações, com adelgaçamento e pontos de 
óxido no primeiro selo, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “131 – ALMEIDA”.

30.00

2448 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, car-
mim, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 3 selos usados, sem defeitos assinaláveis 
nem reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “135 – CELORICO DA BEIRA”, “136 
– GOUVEIA” e “137 – GUARDA”, com as marcas bem batidas, a primeira ligeiramente avivada a 
lápis. Exemplares montados sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

20.00

2449 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. 
MF32, 80 reis, laranja, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, margem esquerda 
de folha, com 3 margens de luxo e uma curta/normal, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “138 - LAMEGO”. MB.

35.00

2450 F * Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40a, 25 réis, carmim-
-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, em sobrescrito circulado de Nelas (05.08.71) para a Figueira 
da Foz, obliterado com carimbo “144” e nominativo oval “NELLAS”, ambos bem batidos a preto.

15.00
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2451 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 3 selos usados, sem defeitos assinalá-
veis nem reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “145 – OLIVEIRA DO HOS-
PITAL”, “150 – SABUGAL” e “152 – SANTA COMBA DÃO”, com as marcas bem batidas, a 
primeira ligeiramente avivada a lápis. Exemplares montados sobre desenho do carimbo em 
fragmento de cartolina branca.

20.00

2452 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 réis, 
laranja-vermelho, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar usado, sem reparações, com 
leves vestígios de óxido, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “158 
– VOUZELLA” R. B e R.

15.00

2453 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 4 selos usados, sem defeitos assina-
láveis nem reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “158 – VOUZELA”, “159 
– SANTARÉM”, “160 – ABRANTES” e “168 – CONSTÂNCIA”, com as marcas bem batidas, 
três delas ligeiramente avivada a lápis. Exemplares montados sobre desenho do carimbo 
em fragmento de cartolina branca.

25.00

2454 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1880/81 – D. Luís I. de perfil. MF53, 25 réis, azul-
-cinzento, papel liso, denteados 13 ½, obliterado com carimbo batido a preto “165 – CAMPO 
MAIOR” + MF54, 25 réis, cinzento-vermelho, papel liso, 12 ¾, obliterado com carimbo batido 
a preto “171 – CRATO”. Exemplares sem defeitos assinaláveis nem reparações com as mar-
cas bem batidas, montados sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

20.00

2455 * Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40g, 25 
réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo VIII, em sobrescrito circulado de Castelo 
Branco para Lisboa (06.10.82), obliterado com carimbo “166” e nominativo oval “CASTELLO 
/ BRANCO”, ambos bem batidos a preto. B 

15.00

2456 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 4 selos usados, sem defeitos assina-
láveis nem reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “170 – COVILHÃ”, “173 
– ESTREMOZ”, “176 – FUNDÃO” e “178 – IDANHA-A-NOVA”, com as marcas bem batidas. 
Exemplares montados sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

25.00

2457 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. 
MF32, 80 reis, laranja, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no ver-
so, sem reparações e com um canto curto, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo 
batido a preto “183 - PORTALEGRE”.

30.00

2458 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. Lote composto por dois selos usados: um do tipo 
D. Luís I, fita direita, 100 réis, lilás-cinzento, MF43b, obliterado com carimbo batido a preto 
“204 – SERPA”, R + selo de 25 réis, castanho, tipo D. Luís I, de frente, denteado 13 ½, 
MF 57b, com carimbo batido a preto “203 – PORTEL”, R. Exemplares sem repara-
ções, com pequenos defeitos no denteado, com boa cor. MR.

20.00

2459 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1867/76 – D. Luís I. Fita curva, denteados + D. 
Luís I. Fita direita. MF34, 120 réis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo 
batido a preto “ 208 – FARO” + 2xMF40, 25 reis, carmim, papel liso, denteado 12 ¾, oblite-
rados com carimbos batidos a preto “204 – SERPA” e “206 – VIANA DO ALENTEJO”. Exem-
plares sem defeitos assinaláveis, nem reparações, com as marcas bem batidas, montados 
sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

20.00

2460 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1867/70 – D. Luís I, fita curva, denteados. MF29, 
20 réis, bistre, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com falta de 
um dente na margem esquerda, obliterado com carimbo batido a preto “207 – VIDIGUEIRA”.

30.00

2461 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 4 selos usados, sem defeitos assina-
láveis nem reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “209 – ALBUFEIRA”, “213 
– LAGOA”, “214 – LAGOS”  e “215 – LOULÉ”, com uma das marcas ligeiramente avivada. 
Exemplares montados sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

20.00

2462 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote com 3 selos, 
sem defeitos assinaláveis, nem reparações, com boa cor e relevo: MF38, 15 réis, castanho, 
papel liso, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “223 – MARCO DE CANA-
VEZES” + dois selos MF40, 25 reis, carmim, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½, obliterados 
com carimbos batidos a preto “224 – PÓVOA DE VARZIM” e “232 – MAÇÃO”. Exemplares 
com as marcas bem batidas, a última ligeiramente avivada a lápis, montados sobre desenho 
do carimbo em fragmento de cartolina branca.

20.00

2463 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF53, 25 réis, azul-
-cinzento, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com um dente curto, 
com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “231 – MEDA”. MR.

25.00

2464 F 8 Carimbos nominativos. 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF70, 25 réis, verde, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com ligeiro óxido e mancha 
vermelha no verso, obliterado com carimbo batido a preto “BALTAR”. Raridade 30

15.00

2465 F 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF 54a, 25 réis, violeta-vermelho, 
papel liso, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com um dente curto, com boa 
cor com carimbo batido a azul “OTTA”.

20.00
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2466 F 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frente. MF57, 25 réis, castanho-vermelho, 
papel liso, denteado 12 ½. Exemplar usado, sem reparações, com ligeira transparência e 
sem um dente na margem esquerda, com boa cor, obliterado com carimbo nominativo batido 
a azul “SARDOAL” (raridade 60).

30.00

2467 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica * 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF57b, 25 réis, castanho, 
papel liso, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com falta parcial do denteado 
da margem superior, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA 
ELECTRICA / ALDEIA DA PONTE”.

20.00

2468 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica * 1884 – D. Luís I. Fita direita. Novos valores e cor. MF66a, 
20 réis, carmim-rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo VII. Exemplar usado, sem re-
parações, com falta de um dente na margem inferior, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / BEJA”.

20.00

2469 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF70, 80 réis, verde-cla-
ro, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com vestígios de óxido, 
com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / BOM JEZUS”.

26.00

2470 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica * 1884/87 – D. Luís I. De frente, novos valores. MF61, 10 réis, 
verde, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com um canto 
curto e vinco oblíquo no canto inferior esquerdo, com boa cor, obliterado com carimbo batido 
a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / CANTAREIRA”.

22.00

2471 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF57b, 25 réis, castanho, papel 
liso, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com 3 dentes curtos, com boa cor, oblite-
rado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / MATHO / ZINHOS”. RR.

15.00

2472 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica * 1870/76 – D. Luís. Fita direita. MF47, 300 reis, violeta, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / GUIMARAES”.

24.00

2473 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica * 1870/76 – D. Luís. Fita direita. MF39a, 20 réis, bistre, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, com moldura “aberta2 na margem esquerda e repa-
rada com charneira no verso, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto 
“TELEGRAPHIA ELECTRICA / OLIVEIRA / DO / HOSPITAL”.

24.00

2474 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica * 1884 – D. Luís I. Fita direita. Novos valores e cor. MF66a, 20 
réis, carmim-rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo VII. Exemplar usado, sem repara-
ções, com ligeira transparência e desbotado, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo 
batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / SANTAREM”.

20.00

2475 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42i, 80 réis, laranja, pa-
pel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA 
ELECTRICA / “VILLA / NOVA DE / PORTIMAO”.

26.00

2476 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF63, 25 réis, lilás-ro-
sa, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / VILLA POUCA / D’AGUIAR”. R

15.00

2477 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica * 1884/87 – D. Luís I. De frente, novos valores. MF63, 25 réis, 
violeta-azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem reparações, desbotado, obli-
terado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / VILLA POUCA / D’AGUIAR”.

20.00
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2478 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica * 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF64, 25 réis, lilás-vermelho, 
papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com ligeiro óxido, com boa 
cor, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / VILLA /VIÇOZA”.  

24.00

2479 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Lote com dois selos usados 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo: MF42, 80 réis, laranja, papel liso, 
denteado 12 ¾, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / VI-
DIGUEIRA” + MF43f, 100 réis, lilás-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, obliterado com 
carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / LAPA”, bem batido.

30.00

2480 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42j, 80 réis, laranja, pa-
pel porcelana, denteado 12 ¾, tipo II. Exemplar usado, assinado no verso, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA 
ELECTRICA / VIZEU”.

20.00

2481 F FRG Carimbos circulares datado, tipo 1880 * 1912 – Ceres, MF215, tijolo, papel liso, denteado 
12x11 ½, em fragmento obliterado com carimbo batido a preto “ESTAÇÃO ELECTRICA SA-
MAPHORICA / CABO ESPICHEL”. B E r.

40.00

2482 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas 
cores e valores. MF141, 25 réis, carmim. Lote com dois selos usados, sem reparações, com 
dois dentes curtos em cada um, com boa cor, obliterados com carimbos batidos a preto “AL-
VARENGA”, não catalogado por Gordon e “ALVARES”, raridade 6. B e MR.

20.00

2483 F FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF141, 25 reis, 
carmim. Exemplar sobre fragmento, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo batido 
a preto “BOLIQUEIME”. Referenciado por Gordon apenas a obliterar selos das emissões Ceres.

15.00

2484 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas 
cores e valores. MF141, 25 réis, carmim. Lote com dois selos usados, sem reparações, 
com ligeiros defeitos no denteado, com boa cor, obliterados com carimbos batidos a preto 
“CACELLA”, e “PAÇÓ VIEIRA”, raridades 9 e 5. B e MR.

15.00

2485 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF73, 100réis, 
castanho s/ amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “CARREIRAS”. Raro.

20.00

2486 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 141, 25 
réis, carmim, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “CARVALHAES”.

12.00

2487 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLI-
CA”. MF175, 25 réis, castanho-claro, papel porcelana, denteado 14. Lote com dois selos 
usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterados com carimbos batidos a 
preto de “COGULLA” e “PÊRO PINHEIRO”, raridades 5 e 7.

15.00

2488 F 8 45 - Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF126, 
2 ½ réis cinzento, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem 
reparações, com leves vestígios de óxido, com boa cor, obliterado com carimbo batido a 
preto “FARMINHÃO”.

12.00

2489 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote com dois selos usados, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, um com selo de 25 réis, D. Luís I, de frente, MF63, com carimbo a 
preto de “CABRELLA”, raridade 10 e outro de 25 réis, verde, D. Carlos I, Mouchon, MF131, 
com carimbo a preto de “FELITEIRA”, raridade 8. B e R.

20.00

2490 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores 
e valores. MF141, 25 réis, carmim. Par horizontal, usado, sem reparações, com defeitos no 
segundo selo, obliterado com carimbo batido a preto “FREIXIANDA”. Raridade 8 (Gordon).

15.00

2491 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898 – 4º Centenário da Descoberta do Caminho 
Marítimo para a Índia. MF149, 5 réis, vermelho. Exemplar usado sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “GONÇA”.

18.00

2492 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 141, 
25 réis, carmim, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “LINHARES”.

12.00

2493 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 141, 25 
réis, carmim, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “MACIEIRA” (de 
Rates, concelho de Barcelos).

18.00

2494 F FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF70, 25 
réis, verde, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado sobre pequeno fragmento, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “PICANCEIRA”.

12.00

2495 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Lote com 4 
selos usados, sem reparações e com defeito num deles, obliterados com carimbos batidos 
a preto “PÓVOA E MEADAS” (5 réis, laranja), “PAÇO DE SOUZA” (10 réis, verde), “LAPA” e 
“CABEÇAES” (25 réis, carmim), raridades 6, 6, não cotado e 6 respetivamente.

20.00

2496 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF127, 5 réis, 
laranja, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “SACAVEM”. Raro.

16.00
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2497 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 141, 25 
réis, carmim, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “STA LEOCADIA”. 

10.00

2498 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 141, 25 réis, 
carmim, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “SERPINS”, (raridade 10).

20.00

2499 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 141, 25 
réis, carmim, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “TORRE”. Raro.

22.00

2500 F PI Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/98 – D. Carlos I Mouchon. MF128, 10 reis, 
verde-amarelo, em postal ilustrado circulado de Valada (11.08.04) para Friel / França, para 
pagar o primeiro porte de um impresso para França, com peso até 50g. Selo e postal oblite-
rados com carimbo batido a preto de “VALLADA”.

15.00

2501 F * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 réis, 
carmim, em sobrescrito circulado de Vilar (07.11.09) para Lisboa (08.11.09) com trânsito por 
Cadaval (07.11.09). Carimbos batidos a preto de “VILLAR”.

12.00

2502 F PI Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1923/26 – Ceres. Novas taxas e cores. Postal ilus-
trado circulado de Pinhanços (12.04.25) para Lisboa, com trânsito por Seia (12.04.25) com 
selo de 5c, sépia, MF252 e selo de 20c, cinzento, MF280, para pagar o porte interno de um 
bilhete-postal simples, obliterados com carimbo batido a preto de “PINHANÇOS”.

16.00

2503 F PI Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. Postal 
ilustrado circulado de Pinheiro da Bemposta (21.12.19) para S. Luís de Odemira (24.12.19), 
com trânsito por Odemira (23.12.19) com selos de 1c, castanho e 2c, laranja, MF221 e 
223, para pagar o porte interno de um postal ilustrado. Selos sem defeitos nem reparações, 
obliterados com carimbos batidos a preto de “PINHEIRO / DA BEMPOSTA” e “S. LUIZ”. R.

16.00

2504 F IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1931 – Lusíadas. OM80, 25c, carmim, sobre car-
tolina branca, circulado pela Ambulâncias Avenida – Gare (05.09.32) para S. Miguel de Rio 
Torto (06.09.32) com trânsito por Rocio de Abrantes (06.09.32). Carimbo batido a preto de 
“S. M. RIO TORTO”.

7.00
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2505 F PI Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1912 – Ceres. MF208b, 1c, verde, papel esmalte, dentea-
do 15x14. Dois postais ilustrados, com um selo em cada um deles, ambos circulados de Venda do 
Campo, para o Porto, um deles em 10.06.15, com trânsito por Santa Cruz de Vila Meã (10.06.15) e 
outro em 28.09.15. Carimbos batidos a violeta “CORREIO / VENDA DO CAMPO”. B e MR.

30.00

2506 F IMP Carimbos circulares datados, tipo 1880. Bilhete-postal circulado registado de Tomar 
(08.02.35) para Estrada, com trânsito por Vermoeiro (09.02.35) com selos tipo Lusíadas de 
15c, MF517 e 40c, MF520 + selo do imposto postal “Padrões da Grande Guerra” com sobre-
carga “AÇORES” de 10c, azul, MF IP11, usado como selo de recurso do correio ordinário no 
Continente. Carimbo batido a preto “VERMOEIRO”. R.

20.00

2507 F FRG Carimbos tipo francês * 1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. MF223, 2c, laranja, papel 
pontinhado vertical, denteado 15x14, em fragmento obliterado com carimbo batido a preto 
“CORREIO / CORREDOURA”.

40.00

2508 F FRG Carimbos tipo francês * 1912 – Ceres. MF215e, 10c, laranja-vermelho, papel liso espesso, den-
teado 15x14, em fragmento obliterado com carimbo batido a preto “CORREIO / FOLGOSINHO”.

25.00

2509 IC Carimbos tipo francês. Lote composto por 6 inteiros postais, dois quais dois de 25c, preto, tipo 
Ceres, OM74 + um de 25c, verde, tipo Lusíadas, OM79 + três de 25c, carmim, tipo Lusíadas, 
OM80, obliterados respetivamente com carimbos tipo francês, batidos a preto “MONTOITO”, “SIL-
VES”, “POMBAL”, “AGUEDA”, “MACIEIRA DE CAMBRA” e circular datado tipo 1880 “SATTAM”.

30.00

     Açores

2510 F 8 Carimbos nominativos. 1882/85 – D. Luís I, fita direita. Selos do Continente com sobrecarga 
Açores. Lote com 3 selos usados, sem defeitos nem reparações, obliterados com carimbos 
nominativos batidos a preto: MF42c, 100 réis, lilás-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
tipo IV, com “V. FRANCA DO CAMPO” + MF58a, 20 réis, carmim, papel porcelana, denteado 
12 ¾, tipo VII, com “ALAGÔA” e MF58c, 20 réis, carmim, papel porcelana, denteado 13 ½, 
tipo VI, com “FURNAS”. Valor de catálogo dos selos € 380.00.

55.00

2511 F 8 Carimbos nominativos. 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. Selos do Conti-
nente com sobrecarga “AÇORES”, tipo D. MF79, 50 réis, azul e castanho. Exemplara usado, 
sem reparações, com vestígios de óxido, obliterado com carimbo batido a preto “VELLAS”.

25.00

     Angola

2512 8 Carimbos circulares datados, tipo 2.º grupo. Lote com dois selos tipo D. Carlos I, Diogo Neto, 
de 25 réis, verde-azul, MF29 e 50 réis, azul-claro, MF30, obliterados respetivamente com 
carimbo batido a azul “CORR.º DE CUNGA” e a preto “CORR.º DE MOSSAMEDES”.

16.00

2513 8 Angola * Carimbos circulares datados, tipo GM – 2.º Grupo. Lote com seis selos usados, 
desde emissão D. Luís I, fita direita a D. Carlos I Mouchon, obliterados com carimbos batidos 
a preto “CORR.º DE CABINDA”, “CORR.º DE NOVO REDONDO”, “CORR.º DE BENGUE-
LLA”, “CORR.º DE S. PEDRO DA CHIBIA”, “CORR.º DE HUMBE” e “CORR.º DE MALAN-
GE”. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

15.00

     Moçambique

2514 8 Carimbos numéricos volantes. 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon emissão de Lourenço 
Marques. MF33, 5 réis, laranja, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem 
reparações, com ligeiros pontos de óxido, boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “1” 
atribuído primeiramente á Estação Postal de MOAMBA e posteriormente à de SUNGOANE.

12.00

2515 8 Carimbos numéricos volantes. 1903/20 – D. Carlos I, Mouchon, emissão da Zambézia + 
Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal, com sobretaxa, tipografada localmente. Lote com 
3 selos obliterados com carimbos numéricos volantes: MF47, 25 réis, carmim, com carimbo 
batido a preto “6”, atribuído a “MOCUBA” + MF202, 1 ½ s/ 5c, vermelho, com carimbo a 
violeta “13” atribuído a “VILA GAMITO” e MF205, 6c s/ 5c, vermelho, com carimbo batido a 
violeta “18”, atribuído a “XINAVANE”.

12.00

2516 8 Marcofilia diversa. Lote com 3 selos usados: MF13, 300 réis com carimbo de duplo círculo 
batido a violeta “CORREIO / DO / CHINDE” + MF47, 25 réis com carimbo numérico volante, 
batido a preto “10” atribuído à Estação Postal de CHIMFUNBAZE ou VILA COUTINHO + 
MF45, 75 réis com carimbo hexagonal, batido a preto de “ANKUAZE”.

20.00

     Timor

2517 8 Carimbos circulares datados. 1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobretaxados de 1902 
com sobrecarga “REPUBLICA” da casa da Moeda. MF182, 9 avos s/ 15 réis, castanho, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Dois selos obliterados com carimbo batido a violeta “COR.º 
- CASSA-LAUSSO”.

50.00
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LITERATURA

2518 & Diccionario Geographico Abreviado de Portugal e suas Possessões Ultramarinas, por um 
Flaviense, de António Fernandes Pereira (Villa de Favaios), Porto,1952. Falta um caderno 
com as páginas 81 a 88. As folhas foram substituídas por fotocópias. R.

30.00

2519 & Diccionario Geographico Abbreviado das Oito Provincias dos Reinos de Portugal e Algarve, 
de Pedro José Marques, Porto, 1853. R.

60.00

2520 & Annuario Postal de 1878. Publicado pela Direcção Geral dos Correios de Portugal, Lisboa, 1878. 25.00

2521 & Diccionario Chorographico de Portugal e Ilhas Adjacentes, de E. A. Bettencourt, 3.ª edição, 
Lisboa, 1885. R.

30.00

2522 & Monografias, Artigos, Mapas e Gráficos Estatísticos, coligidos para a representação da Co-
lónia de Macau na Exposição Portuguesa em Sevilha – 1929. Tipografia Mercantil de N. T. 
Fernandes e Filhos – Macau 1929. Obra ilustrada com muitas fotografias e mapas.

25.00

2523 & A Mala Posta em Portugal, de Godofredo Ferreira, Lisboa 1946. 25.00

2524 & Catálogo dos Navios Brigantinos (1640-1910), do Comandante António Marques Esparteiro, 
Lisboa 1976.

20.00

2525 & 2014 – Livros anuais. Portugal em selos 2014. Valor de catálogo € 230.00. 60.00

2526 & 2015 – Livros anuais. Portugal em selos 2015. Valor de catálogo € 250.00. 60.00

2527 & 2016 – Livros anuais. Portugal em selos 2016. Valor de catálogo € 230.00. 60.00

REIMPRESSÕES

2528 R Reimpressões de 1953 * 1853 – D. Maria II. MF 1/4. Série completa de reimpressões de 
1953, retiradas do livro comemorativo do Centenário do Selo Postal Português, sem goma 
como emitidas, sem reparações, com um ponto de óxido na reimpressão de 50 réis, com boa 
cor. Valor de catálogo € 440.00.

45.00

2529 R Reimpressões de 1863 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF10, 5 réis, castanho-
-bistre, tipo I. Reimpressão com margens de luxo, goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200,00.

16.00
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2530 R Reimpressões de 1905 * 1876 – Jornaes. MF48, 2 ½ réis. Lote com duas reimpressões de 
1905, denteado 13 ½, novas, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, uma em bistre-esverdeado e outra em bistre, ambas com sobrecarga 
“SPECIMEN”, a preto, oblíqua no canto superior esquerdo. MB e R.

30.00

2531 R Índia * Reimpressões de 1905. 1895/96 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF142, 9 réis, lilás, 
denteado 13 ½. Reimpressão de 1905, nova, com goma original e charneira, com o dentea-
do retocado na margem esquerda. Valor de catálogo € 170.00. MR

50.00

ESTRANGEIRO

2532 8 Alemanha * Reich. 1930 – Exposição Filatélica de Berlim. Yv 427/430. Série completa usa-
da, retirada do bloco, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 440.00.

80.00

2533  Áustria. 1929/31 – Paisagens. Yv 378/389. Série completa, nova, com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

30.00

2534  Áustria. 1932 – Paisagens. Yv 405/418. Série completa, nova, com goma original e charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

40.00

2535 / Áustria. 1925/30 – Correio aéreo. Yv PA 12/31. Série completa, nova, com goma original 
sem charneira (exceto selos Yv12, 14, 25 e 28 com charneira), sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 450.00.

70.00

2536  Áustria. 1935 – Correio aéreo. Avião sobrevoando paisagens diversas. Yv PA 32/46. Série 
completa, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 190.00.

35.00

2537 /8 Dinamarca – 1919/22 – Christian X, com sobrecarga. Yv 117/120. Série completa, os dois 
primeiros valores em estado de novo, com goma original e charneira e os dois restantes 
usados. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 530.00.

75.00

2538  França. 1922 – Órfãos de Guerra. Yv 162/69. Série completa, nova, com goma original sem 
charneira (com exceção selos Yv166 e 168 com leve charneira), sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Lote de excelente qualidade. Valor de catálogo € 255.00.

50.00

2539  França. 1922 – Órfãos de Guerra. Yv 169a, +1f s/ 5+5f, preto e azul. Exemplar, novo, com 
goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Lote de excelen-
te qualidade. Valor de catálogo € 220.00.

40.00

2540  França. 1923 – Congresso Filatélico de Bordéus. Selos de 1900 (Yv 121) com sobrecarga 
a azul. Yv182, 1fr (+2fr). Exemplar novo, canto inferior direito de folha, com perfuração, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Excelente quali-
dade. Valor de catálogo € 925.00+++.

250.00

2541  França. 1923 – Congresso Filatélico de Bordéus. Selos de 1900 (Yv 121) com sobrecarga a 
azul. Yv182, 1fr (+2fr). Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 575.00.

100.00

2542  França. 1924/26 – Tipo Ceres, com banda superior publicitária “MINÉRALINE”. Yv188A, 
10c, verde, denteado 14. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 500.00.

100.00

2543  França. 1925/26 – Tipo Merson. Tipografados. Yv 206/208. Série completa, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Lote de excelente quali-
dade. Valor de catálogo € 950.00.

200.00

2544  França. 1927/31 – Tipo Blanc + Ceres. Fundo linhado + Ceres. Fundo cheio + Tipo Merson. 
Tipografados. Yv 233/240. Série completa, nova, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 258.00.

60.00

2545 / França. 1927/1931 – Caisse d’Amortissement. Lote composto pelas 5 séries completas com 
sobrecarga sobre selos de emissões anteriores, dos anos de 1927 (Yv 246/248), 1928 (Yv 
249/251), 1929 (Yv 253/255),1930 (Yv 266/268) e 1931 (Yv 275/278). Exemplares sem de-
feitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.200.00.

240.00

2546  França. 1928 – Caisse d’Amortissement. Le Travail. Yv 252, 1F50 + 8F50, azul-verde, tipo I. 
Exemplar novo, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 260.00.

50.00

2547  França. 1928 – Caisse d’Amortissement. Le Travail. Yv 252c, 1F50 + 8F50, azul, tipo I. 
Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 610.00.

120.00
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2548  França. 1929/31 – Monumentos e locais. Lote composto por 8 selos com variedades: Yv259, 
tipo I + Yv260, tipo II + Yv260a, tipo I + Yv261, tipo III + Yv261b, tipo I + Yv262c, tipo IIA + 
Yv262d, tipo IIA e Yv262A. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Excelente conjunto. Valor de catálogo € 1.488.00.

250.00

2549  França. 1929/31 – Monumentos e locais. Lote com 4 selos, novos, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor: Yv259, tipo I + Yv259a, tipo II, + 
Yv259b, tipo III e Yv259c, tipo IV. Valor de catálogo € 774.00.

170.00

2550  França. 1929/31 – Monumentos e locais. Lote com 3 selos, novos, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor: Yv258, 2f, castanho-avermelhado, 
bordo de folha + Yv260a, tipo I + Yv261, tipo III, bordo de folha. Valor de catálogo € 315.00.

50.00

2551 8 França. 1929/31 – Monumentos e locais. Yv262B, 20f, castanho-avermelhado claro, dentea-
do 11 de linha. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com denteado 
perfeito e bem delineado (raro nestas condições). Valor de catálogo € 450.00.

125.00

2552  França. 1931 – Em benefício do Fundo de Amortização. Yv269, 1F50+3F50, verde-amarelo. 
Exemplar novo com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 175.00.

35.00

2553  França. 1936 – Centenário da Morte de André-Marie Ampère. Yv310, 75c, castanho, dentea-
do 13. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

35.00

2554  França. 1939 – 100.ª Travessia Aérea do Atlântico-Sul, pelos aviões postais franceses. Yv 
320/321. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 395.00.

80.00

2555  França. 1937 – Victoire de Samothrace. Yv 354/355. Série completa, nova, com goma ori-
ginal e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

35.00

2556 / França. 1938 – Clement Ader. Pioneiro da Aviação. Yv398 + Yv398a. Exemplares novos, 
com goma original sem charneira o primeiro e com charneira o segundo, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 290.00.

60.00

2557  França. 1962/79 – Sabine. SC1560/1577. Série completa, nova, não denteada, com goma ori-
ginal sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 305.00.

60.00

2558 / França. 1947/57 – Correio aéreo. Lote com 13 selos do correio aéreo novos: Yv PA20 + PA 24/27 
+ PA27 + PA 30/33, todos com goma original e charneira + PA 35/37 com goma original sem 
charneira. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 527.00.

75.00

2559 8 Hong Kong – 1863/77 – Rainha Vitória. 18c, violeta-castanho. Yv14. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor.

60.00

2560 PI Hong Kong * 1903 – Eduardo VII. Yv62, 1c, castanho e violeta, em postal ilustrado circulado 
de Hong Kong (02.01.06) para Macau (03.01.06). 

15.00

2561  Hungria. Madona e o menino. Yv 445/448. Série completa, nova, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Muito raro sem charneira. Valor de catálogo € 450.00.

100.00

2562  Ex-Colónias e Dependências Inglesas * Temática Princesa Diana – Lote com 17 séries emi-
tidas em 1982 dos seguintes territórios: Ascensão, Bahamas, Barbados, Ilhas Caimão, Território 
Ártico. Ilhas Virgem Britânicas, Ilhas Falkland, Fiji, Dependências das Ilhas Falkland, Gâmbia, 
Lesoto, Maurícias, Ilhas Pitcairn, St.ª Helena, Tristão da Cunha, Ilhas Salomão e Suazilândia. 
Exemplares novos com goma original sem charneira. Valor de catálogo superior a € 400.00.

75.00

2563  Itália. 1947/52 – Express “Itália”. Yv 36/37, 15L, violeta + 20L, rosa-violeta. Conjunto em 
quadras, bordo e canto de folhas, novas, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 258.00

50.00

2564  Liechtenstein. 1960 – Europa. Yv355, 50r. Quadra, canto de folha com número de prancha 
nas 5 cores de impressão. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 480.00.

50.00

2565  Liechtenstein. 1936 – Correio aéreo. Zeppelin. Yv PA 15/56. Série completa, nova, margem 
direita de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 230.00.

50.00

2566  Moçambique * Palop’s. 1975 – Porteado. Arco Íris, com sobrecarga Independência. AR 1/5. 
Série completa em quadras, bordos de folha, com goma original sem charneira, sem repara-
ções, com a goma vidrada, habitual nestes selos. Valor de catálogo € 800.00

80.00

2567  Países Baixos. Conjunto de selos em séries completas dos anos de 1946 a 1956. Exem-
plares com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 224.00.

30.00

2568 8 Suíça – Lote com 5 selos usados da Suíça: Yv14, 5rp, azul e vermelho + Yv15, 10rp, ama-
relo, vermelho e preto + Yv, 27rp, azul + Yv29a, 20rp, laranja + Yv30, 40rp,verde. Valor de 
catálogo € 1.025.00.

150.00

2569  Vaticano. 1939/58. Conjunto de séries completas. Exemplares novos, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 205.00.

25.00
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DIVERSOS

2570 Lote Material Filatélico – Lote composto por 50 folhas Lindner, modelo 802204. 30.00

2571 Lote Material Filatélico – Lote composto por 50 folhas Lindner, modelo 802204. 30.00

2572 Lote Material filatélico – Lote composto por 40 folhas para álbum Lindner, tipo T-Blanko, como 
novas, sem defeitos, em bom estado de conservação sendo 18 do tipo 802204 + 5 tipo 
802308 + 2 tipo 802604 + 6 tipo 802103 + 2 tipo 802209 + 4 tipo 802107 + 1 tipo 802 e 3 
tipo 802411. Lote a ver.

25.00

2573 Lote Material filatélico – Lote com 8 álbuns Lindner completos com folhas incluídas para Por-
tugal, Açores e Madeira de 2001 a 2018. Alguns anos têm folhas para as etiquetas, não 
cotadas. Valor de tabela Lindner € 1.500.00.

350.00

2574 Lote Material filatélico – Lote com duas capas-estojo clássico modelo 1124H, cor castanho-mel, 
com folhas Lindner para etiquetas de 1997 a 2008 e 2010 a 2015. Em muito ótimo estado 
de conservação. 

60.00

2575 Lote Material filatélico – Lote composto por 6 capas-estojo clássico Lindner modelo 1124H, dois 
em cor castanha e dois em azul, todos em perfeito estado de conservação.

100.00

2576 NT Portugal – Lote com 18 notas novas das quais 5 notas de 20$00, Ch.7, Ch8, Ch.9 (3) + 4 
notas de 50$00, Ch8 (2) e Ch.9 (2) + 5 notas de 100$00, Ch.7, Ch.8 (2 de 81 e 85) e Ch.9 (2 
de 87 e 88) + 3 notas de 500$00, Ch12 (2) e Ch.13 + uma nota de 2.000$00, Ch1.

25.00

2577 NT Angola – Lote com 16 notas novas ou belas, das quais 2 de 20$00 (Carmona 72) + 2 de 
50$00 (Carmona 72), duas de 50$00 (Camões 73), 2 de 100$00 (Camões 73), uma de 
500$00 (Camões 73) + 3 de 1.000$00 (Camões 73), 2 de 1.000$00 (Carmona 72) e duas de 
1.000$00 (Américo Tomás 70).

40.00

2578 NT Moçambique – Lote com 4 notas novas: uma de 50$00 (João Coutinho 1970) + 100$00 (Ai-
res de Ornelas de 1961) + 500$00 (Caldas Xavier 1967) e 1.000$00 (Gago Coutinho 1972).

20.00

2579 DIV Boas festas. Cartão de boas-festas editado pelos Telegrafistas do Porto em 1990, com bela 
imagem do Porto, remetido à Administração Telegráfica das Colónias Portuguesas + cartão 
de agradecimentos remetido pela referida Administração. MB e R.

25.00

2580 CDL Prado – Melgaço. “BOM-MARCHÉ / Candido Augusto Esteves & C.ª”. Cédula de 2c castanho-
-vermelho, verde e cinzento de dupla face, MA1360, Capela de N.ª S.ª da Ourada. Escassa. Nova.

15.00

2581 CDL Monforte, Câmara Municipal. MA1430/31, 1c, castanho, com n.º 635 + 2c, verde, com n.º 
457, ambas da série 4. Novas.

10.00

2582 CDL Nelas, Câmara Municipal. MA 1590/93. Série completa com os valores de 1c verde, 2c azul, 
5c vermelho e 10c castanho, sem n.º de série e sem selo branco. Novas.

18.00

2583 CDL Sabrosa, Câmara Municipal. MA 1948/51. Série completa com os valores de 10c, 20c, 30c e 
40c, com numeração manuscrita, igual em todos os valores (5009). Novas.

30.00

2584 CDL Sines, Câmara Municipal. MA2142, 3c, verde e castanho-vermelho. Escassa. Nova. 15.00

2585 CDL Sines, Câmara Municipal. MA2144, 5c, castanho verde. Escassa. Nova. 15.00

2586 CDL Vouzela, Câmara Municipal. MA2159/21. Série completa com os valores de 1c verde, 2c 
vermelho e 4c violeta, com numeração no verso, respetivamente 266, 827 e 398. Novas.

15.00

2587 Lote Bilhética – Portagem da Ponte D. Luís I no Porto. Lote com 4 bilhetes novos, das taxas de 
$10 (verde), $20 (creme), $50 (violeta) e 1$00 (laranja). Exemplares novos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. 

45.00

2588 IMP Portugal. Lotarias. Vigésima Nona Cautela com o n.º 3.690 da extração de Março de 1882 da 
Loteria da santa casa da Misericórdia de Lisboa, no valor de 4.500 réis. MB e MR.

15.00

2589 DOC Fiscais. Macau. Banco Nacional Ultramarino. Título de Depósito a Prazo emitido em 
06.01.1938.

10.00

LOTES E ACUMULAÇÕES

2590 Lote Portugal – Um álbum Yvert com coleção quase completa (falta 100 réis de D. Maria II) de 
1853 até 1977, em estado de novo e usado até 1894, e em novo de pois de 1894, incluindo 
muitas variedades de papel, denteados, cores, sobrecargas invertidas, etc. Inclui também 2.ª 
parte completa: blocos, correio aéreo (selo de 50$00 usado), encomendas, porteado, porte 
franco (inclui Sociedade de Geografia MF18A), etc. Muitos selos com óxido, mas também 
muitas séries com boa qualidade tais como Ceres até ao 20E. Valor de catálogo: Até Infante 
D. Henrique € 18.000.00: de S. António até 1930 € 14.000.00; de 1931/1959 € 6.700.00; 2.ª 
parte € 5.300.00; TOTAL € 44.000.00. Anos de 1960 a 1977 não cotados.

3.500.00

2591 Lote Portugal – Coleção de selos usados desde 1895 a 1999, incluindo as séries do correio 
aéreo e encomendas postais. Bom lote a ver.

150.00
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2592 Lote Portugal * Álbum Leuchttturn de cor castanha, com caixa de luxo com coleção quase com-
pleta em selos novos, em diversos estados, desde 1910 a 1930. As folhas têm algumas 
manchas, incluindo 6 certificados de peritagem de selos. Alto valor de catálogo com desta-
que para as emissões Ceres. Lote a ver.

500.00

2593 Lote Portugal – Classificador Kabe com selos novos do período de 1876 a 1959, incluindo 2.ª 
parte, todos considerados na cotação como tendo sinal de charneira. Valor aproximado de 
catálogo € 7.000.00.

250.00

2594 Lote Portugal – Dois classificadores contendo vasto stock de selos novos com goma original sem 
charneira desde 1931 a 2013, incluindo diversas quadras. Valor de catálogo € 14.850.00.

500.00

2595 Lote Portugal – Classificador Lindner com 30 folhas, com selos novos goma original, sem char-
neira, do período de 1940 a 2013, incluindo etiquetas. Valor de catálogo € 5.850.00.

400.00

2596 Lote Portugal - Álbum Leuchtturm castanho, com caixa de luxo, contendo quase todos os selos 
e blocos novos com goma original e sem charneira de 1931 a 1944, com algumas manchas 
nas folhas, não afetando os selos. Valor aproximado de catálogo de € 5.430.00. Lote a ver.

500.00

2597 Lote Portugal - Álbum Leuchtturm castanho, com caixa de luxo, contendo quase todos os selos 
e blocos novos com goma original e sem charneira de 1945 a 1958. Valor aproximado de 
catalogo de € 6750.00. Lote a ver.

500.00

2598 Lote Portugal – Lote com 5 álbuns com selos de 1948 a 1990, obliterados com carimbos come-
morativos do 1.º dia de circulação. Lote a ver.

200.00

2599 Lote Portugal – Três pastas com folhas Eládio dos Santos com selos novos, goma original sem 
charneira desde 1953 a 2006 (MF 778 a 3491), incluindo etiquetas desde 2000 a 2006. Valor 
de catálogo € 5.800.00. Lote a ver.

400.00

2600 Lote Portugal – Coleção completa de 1957 a 2004 com selos novos com goma original sem 
charneira, incluindo etiquetas, montada em tiras Hawid em dois volumes do álbum de Eládio 
dos Santos. Valor de catálogo € 4.700.00. Lote a ver.

450.00

2601 Lote Portugal – Conjunto com 9 álbuns Lindner com folhas Lindner, como novos, com coleção de 
Portugal de 1960 a 2001, completa, incluindo blocos + álbum com extras (fósforos, caderne-
tas, etc.). Inclui ainda selos usados, muitos deles clássicos colados com charneira na folha 
de trás do plástico que não são considerados na cotação. Valor aproximado de catálogo dos 
selos novos € 7.500.00 + valor do material pela tabela Lindner € 1.400.00. Bom lote a ver.

700.00

2602 Lote Portugal – Conjunto de folhas Lindner de 1998 a 2001, quase completas, em novo com 
goma original sem charneira, incluindo todos os blocos, a maioria das cadernetas e algumas 
etiquetas. Valor de catálogo € 1.030.00.

120.00

2603 Lote Portugal – Conjunto de 3 folhas de classificador com selos retirados de cadernetas, todos em sé-
ries completas, novos, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 414.00. Lote a ver.

60.00

2604 Lote Portugal – Álbum Eládio dos Santos com caixa, com coleção de selos, carteiras, blocos e 
folhas miniaturas, desde 1988 a 1996, nova, com goma original sem charneira, montada no 
álbum com tiras Hawid. Valor aproximado de catálogo € 3.100.00.

250.00

2605 Lote Portugal * Perfurados – Dossier com 265 selos perfurados, incluindo algumas perfurações 
de grande raridade. Lote a ver.

90.00

2606 Lote Portugal * Cadernetas – Dossier com conjunto de 91 cadernetas novas e diferentes desde 
1981 a 2006. Valor de catálogo € 1.100.00. Lote a ver

150.00

2607 Lote Portugal * Etiquetas – Lote com 20 sobrescritos de diversos países (África do Sul, Bélgica, 
Finlândia. Hong Kong, Nova Zelândia), dirigidos à posta restante, serviço pago com etique-
tas tipo “FRAMA” de diversas taxas, e alguns a portear franquias insuficientes. Lote a ver.

60.00

2608 Lote Portugal – Caixa com centenas de sobrescritos contendo milhares de selos de Portugal, 
maioritariamente novos, incluindo fecho de séries e múltiplo. Lote a ver.

100.00

2609 Lote Portugal e Colónias – Caixa com selos, inteiros postais e sobrescritos circulados de Portu-
gal Colónias. Lote interessante a ver.

100.00

2610 Lote Portugal – Caixa contendo cerca de 300 cartas de Portugal para o estrangeiro e do estran-
geiro para Portugal. Lote a ver.

20.00

2611 Lote Portugal * Correio Aéreo – Álbum Lindner sem caixa, de cor bordeaux, com sobrescritos 
circulados por via aérea. Remanescente de coleção especializada de correio aéreo de 
Portugal de Fernando Oliveira, incluindo sobrescritos comemorativos de primeiros voos e 
estudo de diversas linhas aéreas. Bom lote a ver.

100.00

2612 Lote Portugal * Correio Aéreo – Álbum Lindner sem caixa, de cor bordeaux, com dezenas de 
sobrescritos circulados por via aérea. Remanescente de coleção especializada de correio 
aéreo de Portugal de Fernando Oliveira, incluindo sobrescritos comemorativos de primeiros 
voos e estudo de diversas linhas aéreas. Bom lote a ver.

80.00

2613 Lote Portugal * Correio Aéreo – Álbum Lindner com sobrescritos circulados por via aérea. Re-
manescente de coleção especializada de correio aéreo de Portugal de Fernando Oliveira, 
incluindo sobrescritos comemorativos de primeiros voos e estudo de diversas linhas aéreas. 
Alguns exemplares com bom valor filatélico e comercial. Bom lote a ver.

125.00

2614 Lote Portugal * Açores * Angra – Lote composto por 3 folhas Lindner com coleção em estado de 
novo e usado, com duplicações. Valor de catálogo € 1.260.00.

120.00
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2615 Lote Portugal * Açores * Horta – Lote composto por 4 folhas Lindner com coleção em estado de novo 
e usado, com duplicações, incluindo dois sobrescritos. Lote a ver. Valor de catálogo € 1.350.00.

140.00

2616 Lote Portugal * Açores * Ponta Delgada – Lote composto por 5 folhas Lindner com coleção em 
estado de novo e usado, com duplicações, incluindo 3 jornais com selos de 5 réis da emissão de 
D. Carlos, tipo Diogo Neto, bipartidos e um sobrescrito. Lote a ver. Valor de catálogo € 1.000.00.

120.00

2617 Lote Madeira – Lote composto por 3 folhas de classificador com coleção nova e usada com dupli-
cações, incluindo diversos bons valores. Valor de catálogo € 6.600.00. Lote a ver.

400.00

2618 Lote Portugal * Correio Aéreo – Álbum com dezenas de sobrescritos circulados por via aérea, re-
manescente de coleção especializada de correio aéreo de Fernando Oliveira. Bom lote a ver.

40.00

2619 Lote Angola – Lote composto por folhas de álbum com 49 postais ilustrados novos dos anos de 
1960 a 1970. Lote a ver.

25.00

2620 Lote Açores – Álbum Lindner com interessante coleção em estado de novo e usado, muito completa 
com diversos bons selos clássicos, n.º 2 não cotado, série de S. António completa (a maioria com 
carimbo do 1.º dia de circulação), muitas variedades de papel e denteados, algumas sobrecargas 
invertidas, etc.. Inclui 6 sobrescritos circulados. Valor de catálogo até 1893 (€ 13.000.00++) e 
depois de 1893 (€ 20.000.00++), no total aproximado de € 33.000.00. A examinar atentamente.

2.000.00

2621 Lote Angra, Horta e Ponta delgada – Álbum Lindner com coleção de inteiros postais incluindo 
muitos de reposta paga, com algumas duplicações. Total de 84 inteiros postais, alguns deles 
circulados. Lote a ver.

140.00

2622 Lote Madeira e Funchal – Álbum Lindner com coleção de inteiros postais incluindo variedades, 
muitos de reposta paga, com algumas duplicações. Total de 120 inteiros postais, muitos 
deles circulados. Lote a ver.

200.00

2623 Lote Funchal – Álbum Lindner com coleção nova e usada com duplicações. Inclui 7 inteiros pos-
tais diferentes do Continente obliterados com marcas do Funchal, oito sobrescritos e onze 
postais ilustrados. Valor aproximado de catálogo € 2.000.00. Lote a ver.

300.00

2624 Lote Ex-Colónias Portuguesas – Pasta arquivo contendo largas dezenas de aerogramas e in-
teiros postais de Angola, Cabo Verde, India e Guiné, na maioria circulados, com inúmeras 
variedades, alguns deles raros. Lote a ver.

140.00

2625 Lote Angola – Folhas de álbum Yvert com coleção quase completa, em estado de novo e usado, 
a partir de 1930 até 1974 em estado de novo. Diversos selos com pontos de óxido, com 
qualidade bastante boa, boas cores. Selos marcados nas folhas com uma “X” e todas as 
páginas, frente ou verso, com um “traço” no canto inferior, indicam selos que não foram cota-
dos por terem grandes defeitos, serem falsos ou variedades não cotadas. Valor aproximado 
de catálogo € 6.300.00. Lote a ver.

600.00

2626 Lote Congo – Folhas de álbum Yvert com coleção completa, em novo/usado. Diversos selos com 
pontos de óxido, com qualidade bastante boa, boas cores. Selos marcados nas folhas com 
uma “X” e todas as páginas, frente ou verso, com um “traço” no canto inferior, indicam selos 
que não foram cotados por terem grandes defeitos, serem falsos ou variedades não cotadas. 
Valor aproximado de catálogo € 1.280.00. Lote a ver.

130.00

2627 Lote Cabo Verde – Folhas de álbum Yvert com coleção completa, com séries iniciais em novo/
usado e em estado de novo a partir de 1938, (faltando algumas séries das Assistências). 
Diversos selos com pontos de óxido, com qualidade bastante boa, boas cores. Selos mar-
cados nas folhas com uma “X” e todas as páginas, frente ou verso, com um “traço” no canto 
inferior, indicam selos que não foram cotados por terem grandes defeitos, serem falsos ou 
variedades não cotadas. Valor aproximado de catálogo € 4.000.00. Lote a ver.

400.00

2628 Lote Guiné – Folhas de álbum Yvert com coleção bem preenchida, em estado de novo e usado e em 
estado de novo a partir de 1930. Diversos selos com pontos de óxido, com qualidade bastante 
boa, boas cores. Selos marcados nas folhas com uma “X” e todas as páginas, frente ou verso, 
com um “traço” no canto inferior, indicam selos que não foram cotados por terem grandes defeitos, 
serem falsos ou variedades não cotadas. Valor aproximado de catálogo € 5.150.00. Lote a ver.

500.00

2629 Lote Índia – Folhas de álbum Yvert com coleção, em novo e usado, com alguns bons valores na 
parte clássica, completa em estado de novo a partir de 1925. Inclui folha completa de 1952 
– Exposição de Goa e os 4 blocos, doas quais os n.ºs 1, 3 e 4 em estado de novo. Diversos 
selos com pontos de óxido, com qualidade bastante boa, boas cores. Selos marcados nas 
folhas com uma “X” e todas as páginas, frente ou verso, com um “traço” no canto inferior, in-
dicam selos que não foram cotados por terem grandes defeitos, serem falsos ou variedades 
não cotadas. Valor aproximado de catálogo € 8.750.00. Lote a ver.

800.00

2630 Lote Macau – Classificador + 7 folhas A4, contendo milhares de selos maioritariamente usados, 
incluindo bons valores, selos do período clássico e emissões Ceres com destaque para o de 
5P. Valor aproximado de catálogo € 14.000.00.

500.00

2631 Lote Macau – Lote composto por dois classificadores com selos novos e usados, em todos os 
estados, isolados ou em múltiplos, incluindo alguns sobrescritos e inteiros postais desde 
1884 a 1948. Bom lote a ver.

200.00

2632 Lote Macau – Lote composto por dois classificadores com selos novos e usados, em todos os 
estados, isolados ou em múltiplos, incluindo dezenas de sobrescritos circulados com selos 
de diversas emissões e aerogramas (novos e circulados) desde 1949 a 1965. Inclui também 
correio aéreo, imposto postal e porteado. Bom lote a ver.

150.00



253

2633 Lote Macau – Lote com 8 carteiras anuais com os selos dos anos de 1983 e 1985 e com selos e blo-
cos dos anos de 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998. Valor de catálogo dos selos € 780.00.

50.00

2634 CRT Macau – Lote com 11 carteiras anuais de Macau com os selos novos, com goma original 
sem charneira de 1981 a 1992. Lote a ver.

150.00

2635 Lote Moçambique – Folhas de álbum Yvert com coleção quase completa, estado de novo e usa-
do, a partir de 1927 em novo. Inclui Imposto Postal e Telegráfico e Porte Franco. Diversos 
selos com pontos de óxido, com qualidade bastante boa, boas cores. Selos marcados nas 
folhas com uma “X” e todas as páginas, frente ou verso, com um “traço” no canto inferior, in-
dicam selos que não foram cotados por terem grandes defeitos, serem falsos ou variedades 
não cotadas. Valor aproximado de catálogo € 4.800.00. Lote a ver.

500.00

2636 Lote Inhambane – Folhas de álbum Yvert com coleção completa, em novo/usado com exceção da 1.ª 
série (só tem 7 selos). Diversos selos com pontos de óxido, com qualidade bastante boa, boas 
cores. Selos marcados nas folhas com uma “X” e todas as páginas, frente ou verso, com um 
“traço” no canto inferior, indicam selos que não foram cotados por terem grandes defeitos, serem 
falsos ou variedades não cotadas. Valor aproximado de catálogo € 1.250.00. Lote a ver.

125.00

2637 Lote Lourenço Marques – Folhas de álbum Yvert com coleção completa, maioria em novo/usa-
do, com exceção das sobrecargas do Centenário de S. António (faltam 5 selos). Diversos 
selos com pontos de óxido, com qualidade bastante boa, boas cores. Selos marcados nas 
folhas com uma “X” e todas as páginas, frente ou verso, com um “traço” no canto inferior, in-
dicam selos que não foram cotados por terem grandes defeitos, serem falsos ou variedades 
não cotadas. Valor aproximado de catálogo € 1.700.00. Lote a ver.

200.00

2638 Lote Companhia de Moçambique – Folhas de álbum Yvert com coleção quase completa, em 
novo/usado. Diversos selos com pontos de óxido, com qualidade bastante boa, boas cores. 
Selos marcados nas folhas com uma “X” e todas as páginas, frente ou verso, com um “traço” 
no canto inferior, indicam selos que não foram cotados por terem grandes defeitos, serem 
falsos ou variedades não cotadas. Valor aproximado de catálogo € 1.500.00. Lote a ver.

150.00

2639 Lote Companhia do Niassa – Folhas de álbum Yvert com coleção quase completa, (faltam os 
dois selos com sobrecarga “PROVISORIO”), maioria em estado de novo. Inclui série de 
1911 sem sobrecarga “REPUBLICA” e o selo 82A. Diversos selos com pontos de óxido, com 
qualidade bastante boa, boas cores. Selos marcados nas folhas com uma “X” e todas as 
páginas, frente ou verso, com um “traço” no canto inferior, indicam selos que não foram cota-
dos por terem grandes defeitos, serem falsos ou variedades não cotadas. Valor aproximado 
de catálogo € 3.050.00. Lote a ver.

300.00

2640 Lote Zambézia – Quatro folhas de álbum Yvert com coleção completa, em novo/usado com ex-
ceção selo MF81. Diversos selos com pontos de óxido, com qualidade bastante boa, boas 
cores. Selos marcados nas folhas com uma “X” e todas as páginas, frente ou verso, com um 
“traço” no canto inferior, indicam selos que não foram cotados por terem grandes defeitos, 
serem falsos ou variedades não cotadas. Valor aproximado de catálogo € 900.00. Lote a ver.

100.00

2641 Lote S. Tomé e Príncipe – Folhas de álbum Yvert com coleção bem preenchida, estado de novo e 
usado, incluindo bons valores. Diversos selos com pontos de óxido, com qualidade bastante boa, 
boas cores. Selos marcados nas folhas com uma “X” e todas as páginas, frente ou verso, com 
um “traço” no canto inferior, indicam selos que não foram cotados por terem grandes defeitos, 
serem falsos ou variedades não cotadas. Valor aproximado de catálogo € 5.400.00. Lote a ver.

600.00

2642 Lote Timor – Folhas de álbum Yvert com coleção quase completa, em estado de novo e usado. 
Diversos selos com pontos de óxido, com qualidade bastante boa, boas cores. Selos mar-
cados nas folhas com uma “X” e todas as páginas, frente ou verso, com um “traço” no canto 
inferior, indicam selos que não foram cotados por terem grandes defeitos, serem falsos ou 
variedades não cotadas. Valor aproximado de catálogo € 5.000.00. Lote a ver.

500.00

2643 Lote Alemanha (República Federal) – Grande classificador com centenas de selos novos. Lote a ver. 95.00

2644 Lote Angola * Palop’s – Classificador com coleção de Angola desde 1975 a 1999, quase com-
pleta (faltam apenas 5 selos), em estado de novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo superior a € 1.200.00. Lote a ver.

220.00

2645 Lote Espanha – Lote com 3 classificadores, com centenas de selos de Espanha, incluindo algu-
mas quadras e blocos. Lote a ver.

200.00

2646 Lote França – Classificador com selos novos e usados, com “coins datés” e bloco do Corpo 
Expedicionário da legião dos Voluntários Franceses contra o Bolchevismo. Bom valor de 
catálogo. Lote a ver.

150.00

2647 Lote Inglaterra -  Lote composto por dois classificadores com selos novos entre 1952 a 1970 e 
usados entre 1952 a 2004. Em usados existem poucas faltas. Lote muito interessante a ver.

100.00

2648 Lote Polinésia Francesa – Classificador com selos novos. Lote a ver. 140.00

2649 Lote Mundiais – Classificador com selos novos e usados de Países da América Central (Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e El Salvador), incluindo ainda México e Caraíbas 
(República Dominicana, Cuba, Haiti e Porto Rico). Muito bom valor de catálogo. Lote a ver.

200.00

2650 Lote Mundiais - Classificador com 30 folhas contendo selos novos e usados de países da Amé-
rica do Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Perú, Uruguai e 
Venezuela). Alto valor de catálogo. Lote a ver.

200.00

2651 Lote Mundiais – Classificador com selos novos e usados de países da Ásia (China, Coreia, Japão, 
Sião, Afeganistão, Índia e Estados Indianos, Pérsia e Malásia. Alto valor de catálogo. Lote a ver.

200.00
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LOTES PELO CORREIO

PRÉ-FILATELIA

2652 * Albufeira – A sépia, LF ABF3 em carta datada de Alcantarilha (02.08.49) para Lisboa 
(06.08.49) com o porte de 35 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 70.00.

15.00

2653 * Barcelos – A verde-bronze, LF BCL1, em capa de carta não datada para o Porto com o 
porte de 30 réis batido a verde-bronze. Exemplar com marca bem batida, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 50.00.

18.00

2654 * Faro – A sépia, LF FAR2, em carta datada de Faro (23.09.34) para Lisboa (26.09.34) com 
o porte de 35 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem reparações, com ligeiras manchas e 
com a marca bem batida. Valor de catálogo € 90.00.

20.00

2655 * Lisbon * Agente Postal Britânico em Lisboa – A sépia, LF LX1 em carta datada de Lis-
boa (30.03.1805) para Hull, com trânsito por Londres (15.04.05), com o porte inglês de 5/2, 
manuscrita a sépia.

20.00

2656 * Lisboa / Segura – A sépia, LF LSB-S4 em carta datada de Lisboa (16.12.36) para Povos, 
isenta de porte (S.N.). exemplar com boa marca, sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 90.00.

15.00

2657 * Olhão – A sépia, LF OLH1 em carta datada da Fuzeta (08.04.53) para Lisboa (13.04.53) 
co o porte de 35 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 150.00.

30.00

2658 * Silves – A sépia, LF SLV1 em carta datada de Silves (05.04.43), para Lisboa (10.04.43), com 
o porte de 35 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca 
bem batida. Valor de catálogo € 90.00.

18.00

2659 * Vila Real de S. António – A azul, LF VRS2 em carta datada de Vila Real de S. António 
(02.09.49) para Lisboa (06.09.49) com o porte inicial, manuscrito a sépia de 35 réis, poste-
riormente emendado para 60 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções com a marca bem batida. Valor de catálogo € 90.00.

18.00

2660 * Vianna do Minho / Correios de Évora / Vila Real – respetivamente a azul, preto e azul, LF 
VCT7, EVR4, VRL5 em cartas datadas de Viana (30.12.46), Évora (10.06.48) e Vila Real 
(25.07.49) para o Porto, Lisboa e Lisboa, com os portes de 20 reis batido a azul, 25 réis, 
batido a preto e 40 réis batido a azul. Exemplares com cas marcas e portes bem batidos. 
Valor de catálogo € 150.00.

30.00

INTEIROS POSTAIS

2661 IN 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Lote com dois inteiros postais novos em 
cartolina : OM5a, 30 réis, verde, com 6mm entre as 3.ª e 4.ª linhas e OM5b, 30 réis, verde, 
com 9mm entre as 3.ª e 4.ª linhas. Exemplares sem defeitos nem reparações.

8.00

2662 IN 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. OM8, 10+10 réis, castanho-vermelho 
claro, folha dobrada à esquerda, cartolina camurça com ligeiros fios de seda, com 5mm 
entre o escudo e a 1.ª linha de inscrição. Exemplar com defeito reparado na 2.ª folha, com 
impressão deslocada do selo na 1.ª folha.

10.00

2663 IC 1878/79 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Bilhetes-postais normais. OM1d, 15 
réis, castanho-vermelho sobre cartolina média, creme e rugosa, circulado de Castelo Branco 
para o Porto (01.11.79) obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a pre-
to “166 – Castelo Branco” e carimbo nominativo a preto “CASTELO / BRANCO”. Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

10.00

2664 IN 1884/87 – D. Luís I. De frente. OM10, 20 réis, rosa, cartolina creme. Bilhete-postal novo, sem 
defeitos nem reparações, repicado por na frente e verso por “T.B. BROWNE”.

8.00

2665 IC 1884/87 – D. Luís I. De frente. OM10, 20 réis, rosa, cartolina creme. Circulado de Santa Cruz 
/ Madeira (29.03.94) para Londres, com trânsito por Lisboa (03.04.94). Exemplar sem repa-
rações, com dobre vertical, obliterado com CCD batido a preto “SANTA CRUZ / MADEIRA”.

10.00

2666 IC 1896 – D. Carlos I, tipo Mouchon. OM23, 10 réis, verde sobre cartolina camurça. Circulado do 
Porto (06.12.01) para Inglaterra, com 3 selos adicionais de 5 réis, laranja, MF127, para pagar o 
porte de um bilhete-postal simples para o estrangeiro. Exemplar sem defeitos nem reparações.

10.00

2667 IC 1896 – D. Carlos Mouchon. OM25, 30 réis, castanho, cartolina camurça. Circulado de Lisboa 
(30.03.97) para Nova Caledónia (20.05.97) com trânsito por Londres (02.04.97). Exemplar 
sem reparações com falta de papel, mas remetido para destino raro.

10.00

2668 IC 1905 – D. Carlos I Mouchon. OM39, 20 réis, castanho-violeta escuro, cartolina creme, lisa. 
Circulado do Porto (14.10.05) para Las Palmas (21.10.05) e reexpedido para Hamburgo 
(09.11.05). B e R.

10.00
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2669 IC 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA”. OM52, 10 réis, verde-escuro, cartolina 
camurça. Circulado em Lisboa (26.05.11) e devolvido ao remetente por o destinatário não 
morar no endereço. Carimbo batido a preto “DEVOLVIDO AO REMETENTE”.

8.00

2670 IC 1912 – Ceres. Com Escuso Nacional à esquerda. OM59, 1c, verde-escuro sobre cartolina 
camurça-clara, circulado de Lisboa (20.10.15) para Vila Real de S. António, repicado por 
FRANCISCO JOSÉ SIMÕES, L.DA. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

2671 IC 1918/20 – Ceres. Aumento de porte. OM61b, 2c ocre, sobre cartolina camurça, circulado de 
Parada de Gonta (22.10.21) para o Porto, com selo adicional tipo Ceres de 4c, verde, papel liso, 
denteado 12x11 ½, MF226d. Carimbo circular datado batido a preto “PARADA DE GONTA”.

10.00

2672 IC 1921/22 – Ceres. Aumento de porte. OM68, 6c, rosa-escuro sobre cartolina creme, circulado 
de Sabugosa (10.08.23) para o Porto, com selos adicionais tipo Ceres de 3c, azul, papel 
liso, MF235 e 6c, lilás-rosa, papel pontinhado vertical, com o denteado deslocado, MF228b, 
ambos em denteado 12x11 ½, para pagar o porte interno de um bilhete postal simples (15c). 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

2673 IC 1921/22 – Ceres. Aumento de porte. OM68, 6c, rosa-escuro sobre cartolina creme, circulado 
de Mirandela (20.07.23) para o Porto, com selos adicionais tipo Ceres de 3c, azul, papel liso, 
MF235 e 6c, lilás-rosa, papel pontinhado vertical, MF228b, ambos em denteado 12x11 ½, 
para pagar o porte interno de um bilhete postal simples (15c). Exemplar sem defeitos nem 
reparações, com boa cor.

10.00

2674 IC 1921/22 – Ceres. Aumento de porte. OM68, 6c, rosa-escuro, cartolina creme. Circulado de Lisboa 
(29.01.23) para Londres, com dois selos adicionais de 10c, laranja-vermelho, papel liso, dentea-
do 12x11 ½, com denteado deslocado. Exemplar com furo de espigão afetando o selo impresso.

10.00

2675 IC 1923 – Ceres. Aumento de porte. OM73, 15c, preto, sobre cartolina creme, circulado de Seia 
(02.05.24) para o Porto, com tira vertical de 4 selos + selo isolado da taxa de 2c, laranja, pa-
pel espesso, denteado 12x11 ½, MF223d, para pagar o porte simples interno de um bilhete-
-postal simples. Exemplar sem reparações, com ligeira mancha da cola.

10.00

2676 IC 1924 – Ceres. Aumento de porte. OM74a, 25c, preto sobre cartolina camurça, com legenda 
“Enderêço”, circulado de Portimão (22.03.30) para o Porto (24.03.30), com vinheta da As-
sistência Nacional aos Tuberculosos de cor violeta e vermelho, emitida para o ano de 1929. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

10.00

2677 IN 1931 – Lusíadas. OM80d, 25c, rosa sobre cartolina branca, com 28mm entre o selo e a 
1.ª linha do endereço. Lote com dois inteiros postais novos, um com legenda “Enderêço”, 
repicado na frente e verso por “AZULAY & CO., LTD  e o segundo repicado no verso, por 
entidade indeterminada.

10.00

2678 IC 1937 – Boas-Festas. Selo “Tudo pela Nação”. OM87, $25, azul-claro, n.º 9 (Adoração). Circulado 
em Lisboa (??.??.37) para Vila do Bispo. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

8.00

2679 IC 1937 – Boas-Festas. Selo “Tudo pela Nação”. OM87, $25, azul-claro, n.º 10 (Pinhas). Circu-
lado em Lisboa (02.01.38). Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

8.00

2680 IN 1937 – Tudo pela Nação. 1.ª Série, não numerada. OM86, $25, azul. Lote com 3 inteiros 
postais novos: F – Castelo de Bragança * Torre de Menagem: L – Évora * Casa do Século 
XVI; Q – Leiria * Paisagem do Liz.

10.00

2681 IN 1937 – Tudo pela Nação. 2.ª Série, numerada. Série A. OM86, $25, azul. Lote com 3 inteiros 
postais, dois novos e um circulado: n.º 10 – Sé Velha de Coimbra (circulado); n.º 35 – Janela 
Manuelina do Convento de Cristo e n.º 37 – Viana do Castelo * Capela das Malheiras.

12.00

2682 IC 1949/50 – Caravela. OM116, $50, lilás-rosa escuro. Exemplar circulado em Lisboa (14.08.52), 
repicado pela “JUNTA NACIONAL DA CORTIÇA”.

8.00

2683 IN 1953 – Tudo pela Nação, com sobretaxa $50 e sobrecarga. Série não numerada. OM125, 
$25, azul. Lote com 3 inteiros postais novos: AA – Lisboa * Teatro Nacional; AE – Castelo de 
Palmela * Entrada da Torre de Menagem e AM – Vizeu * Porta dos Cavaleiros.

10.00

2684 IC 1953 – Tudo pela Nação, com sobretaxa $50 e sobrecarga. Série B. OM127, 1$00, carmim, 
nº 6 (Viana do Castelo – Mulheres do campo), circulado de Valença (17.05.55) para Lisboa, 
com furos de arquivo, reparados.

5.00

2685 IC 1956/57 – Defesa Civil Territorial. Postilhão. OM134C (“Luta pelo Salvamento), ($50), gra-
vura a castanho-escuro e sépia, circulado de Figueira da Foz (21.02.57) para Quinta da 
Várzea, com trânsito por Alqueidão (20.02.57), repicando no verso “RODRIGO PAIS & C.ª”.

8.00

2686 IC 1957 – Emblema dos CTT * Postilhão. OM138, $50, castanho-lilás escuro. Circulado no Porto 
(24.09.58) e reexpedido para Vila Nova de Gaia, sem nova franquia, e repicado no verso pelo 
“BANCO BORGES & IRMÃO”. Carimbo batido a preto “NÃO CARECE DE NOVA / FRANQUIA”.

7.00

2687 IC 1962 – Série I.R.G. Selo tipo Cavaleiro Medieval. Ilustrados no verso com aguarelas de Ro-
que Gameiro. OM151, $50, preto e cinzento. Série completa com 12 bilhetes postais novos, 
desde IRG1 a IRG12.

20.00

2688 IC 1963 – Cavaleiro Medieval. Série G, com sobretaxa a preto. Ilustrados no verso com quadros de 
José Tavares de aspetos da cidade de PORTALEGRE. OM154 * MIX19 (Túmulo de D. Jorge de 
Melo), ($50) sobre $50, preto e cinzento. Circulado de Setúbal (16.04.64) para Lisboa. B e R.

10.00

2689 IC 1964 – Fardamentos do EXÉRCITO PORTUGUÊS. Selo tipo Postilhão, com taxa. OM158, 
$50, castanho lilás-escuro. Série completa com 24 bilhetes postais novos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor.

50.00
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2690 IC 1975 – Paisagens e Monumentos + Profissões e Personagens. Lote com 3 inteiros postais, 
dois circulados e um novo repicados com: OM163, 1$50 (SECRETARIADO NACIONAL DO 
ROSÁRIO); OM168, 3$00 (DIRECÇÃO-GERAL DE SAÚDE); e com selo de 51$00 pelos CTT.

10.00

2691 IN 1921 – Bilhetes postais particulares. Ceres. Coleção Portuguesa. Ilustrados no verso com 
aguarelas de Alfredo Roque Gameiro. OM5, 6c, rosa-escuro n.º 6 – ILHAVOS. Inteiro postal 
novo, sem defeitos nem reparações.

10.00

2692 IN 1921 – Bilhetes postais particulares. Ceres. Coleção Portuguesa. Ilustrados no verso com 
aguarelas de Alfredo Roque Gameiro. OM5, 6c, rosa-escuro n.º 10 – OVARINAS. Inteiro 
postal novo, sem defeitos nem reparações.

10.00

2693 IC 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. Sobrescritos. OM1, 25 réis, azul, tama-
nho médio (B), papel liso, camurça, com fios de seda, tipo XII, circulado de Vila Nova de Foz 
Coa (20.02.88) para Lisboa (21.02.88). Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

2694 IC 1893 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobrescritos. OM3, 25 réis, verde sobre papel camurça-
-claro, acetinado. Circulado de Torres Novas (19.08.93) para Lisboa (20.08.93). Exemplar 
com pequenos cortes reparados, resultantes da abertura do sobrescrito.

20.00

2695 IC 1896 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Sobrescritos. OM5, 25 réis, verde, sobre papel camurça-
-claro, acetinado. Circulado de Moura (05.11.04) para Lisboa (06.11.04). Exemplar sem de-
feitos nem reparações, com boa cor.

20.00

2696 * 1936 – Boas Festas. Impressos de Telegramas Diretos e Autógrafos. Envelopes em papel 
vegetal, dos quais dois para telegramas “PAX” e um para “BF1”, com motivos diferentes 
alusivos ao Natal. R.

10.00

2697 Lote Portugal e Colónias – Lote com 6 autógrafos de Boas Festas dos CTT, novos, tipo OM BF30 
de Portugal + OM ABF10, ABF38 e BF2 do Ultramar + OM ABF1 e ABF3 de S. Tomé e Príncipe.

35.00

2698 IN Portugal – Lote com 5 aerogramas do Movimento Nacional Feminino, todos diferentes, um 
deles alusivo ao Natal. Lote a ver.

5.00

2699 IN Açores * 1918/20 – Ceres. Bilhetes-postais do Continente com sobrecarga “AÇORES” (V). 
OM45, 3+3c, rosa-carmim, cartolina branca. Novo, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

8.00

2700 IC Madeira * 1898 – 4.º Centenário da descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão 
para a Madeira. OM9B (Torre de S. Maria de Belém), 20 réis, violeta-cinzento, circulado do 
Funchal (12.10.98) com selos adicionais tipo Mouchon da emissão do Funchal, de 5 réis, 10 
réis e 20 réis, MF14, 15 e 17. Exemplar com vestígios de óxido.

15.00

2701 IC Angola * 1885 – D. Luís I. OM2, 20 réis, rosa, cartolina camurça, tipo B. Circulado de Luanda 
(15.01.93) para Mons – Bélgica (13.02.93) com trânsito por Lisboa (10.02.93). Exemplar 
sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

2702 IC Angola * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão 
de África. OM1, 10 réis, rosa-carmim, tipo H (Vista exterior do Convento de Cristo em To-
mar). Circulado de Moçâmedes (07.02.01) para o Porto (06.03.01), em segundo período de 
circulação. Exemplar reparações, com um canto com dobra, com boa cor.

10.00

2703 IC Angola * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão 
de África. OM2, 20 réis, violeta-cinzento, cartolina acinzentada. Lote com dois bilhetes-pos-
tais, um do tipo C (Sé de Lisboa) circulado de Quicembo (14.05.98) para Kampen / Holanda 
(10.06.98) e outro do tipo D (Vasco da Gama), circulado de Caconda para Lausanne, com 
trânsito por Benguela (21.11.07) e Lisboa (13.12.07) 

20.00

2704 IC Angola * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão 
de África. OM2, 20 réis, violeta-cinzento, cartolina acinzentada, tipo B (Torre de Santa Maria 
de Belém), circulado de Angola para Leiden / Holanda (10.05.98).

10.00

2705 IC Guiné * 1914 – Ceres. OM17, 1x1c, verde, cartolina creme, estrelas II/II. Bilhete postal de res-
posta paga, completo, mas apenas com a 1.ª folha circulada de Bissau (20.06.14) para Hanno-
ver, com selo adicional tipo Ceres de 1c, verde, papel porcelana, denteado 15x14, estrelas I/I.

20.00

2706 IC Índia * 1934 – Padrões. OM39a, 6 réis, carmim, circulado de Vasco da Gama (??.02.48) para 
Kekri (06.02.48) com selo adicional tipo Motivos Históricos de 6 réis, MF378. Repicado por 
HIRALAL & CO. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

15.00

2707 IN Macau * 1953/64 – Edifício dos CTT + Apóstolo S. Paulo. Bilhetes-cartas de correio aéreo. Lote 
com dois exemplares: OM3, 40 avos, preto e cinzento-claro + OM11b, 26 avos, preto e verde-es-
meralda claro, com “M” de “MACAU” partido e com sobrecarga a preto a cobrir uma tabuleta oval.

8.00

2708 IC Quelimane * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emis-
são de África. OM1, 10 réis, rosa-carmim, tipo G (Porta principal dos Jerónimos). Circulado 
internamente em Quelimane (01.04.98 – 1.º dia de circulação). Exemplar sem defeitos nem 
reparações, com boa cor.

10.00

2709 IC Lourenço Marques * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a 
Índia. Emissão de África. OM1, 10 réis, rosa-carmim, tipo C (Porta lateral dos Jerónimos). 
Circulado internamente em Lourenço Marques (07.06.02), em segundo período de circula-
ção. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

2710 IC Lourenço Marques * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a 
Índia. Emissão de África. OM2, 20 réis, violeta-cinzento, cartolina acinzentada, tipo B (Torre 
de Santa Maria de Belém), circulado de Lourenço Marques (31.10.02) para Johannesburg, 
em segundo período de circulação.

10.00
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2711 IN Moçambique * 1948 – Vistas de Moçambique. Lote composto por 4 bilhetes-cartas de cor-
reio aéreo (aerogramas), dos quais 3 de 1$75, castanho sobre papel azul, com as gravuras 
castanhas: Vista Parcial das Docas – Lourenço Marques, OM5L, Trecho da Avenida da Re-
pública, OM5J e Maternidade para Indígenas, OM5H + um de 1$75, violeta sobre papel azul, 
com a gravura a violeta, Praia de Polana, OM4F. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

2712 IN Moçambique * 1948 – Vistas de Moçambique. Bilhetes-cartas de correio aéreo. Lote com 4 
bilhetes-carta novos: OM4, violeta, 1$75, tipos B e D + OM8, 2$50, castanho-amarelo.

8.00

2713 IN Companhia de Moçambique * 1892 – D. Luís I. Bilhetes-postais de Moçambique com so-
brecarga “COMP.A DE / MOÇAMBIQUE” e comemorativo do Centenário da Índia. OM5, 10 
réis, azul, cartolina camurça. Lote com 3 exemplares novos, sem defeitos nem reparações, 
com composições diferentes (um com pontos juntos, tipo C e dois com pontos afastados, 
tipos F e G.

10.00

POSTAIS ILUSTRADOS

2714 PI Batalha (Mosteiro) – Lote com 8 postais ilustrados com aspetos do Mosteiro da Batalha. 12.00

2715 PI Buçaco – Lote com 10 postais ilustrados com vistas do Buçaco, a maioria com pequenos 
defeitos. Lote a ver.

10.00

2716 PI Lisboa * Basílica da Estrella. Circulado. 8.00

2717 PI Lisboa * Miradouro de S. Pedro de Alcântara. Circulado. 8.00

2718 PI Lisboa – Praça de D. Pedro – Rocio. Circulado. 8.00

2719 PI Gouveia. Lote com dois postais ilustrados: Edifícios dos CTT (fotográfico) e Avenida D. Iza-
bel Belo.

10.00

2720 PI Monção – Praça de Deu-la-Deu (lado oeste). Circulado. 10.00

2721 PI São João do Estoril. Temático desporto. Recinto de Ténis e Chalet Rodrigues, com jogado-
res e jogadoras.

5.00

2722 PI Panorama de Cintra – Portugal. Postal ilustrado com recorte na imagem, criando uma bolsa 
com fita de papel contendo 10 miniaturas de gravuras com aspetos de Sintra.

12.00

2723 PI Vidago – Carteira completa com 12 postais ilustrados coloridos com aspetos e vistas de Vidago. 20.00

2724 PI Viseu – Lote com 10 postais ilustrados com vistas de Viseu. Lote a ver. 12.00

2725 PI Monarquia – S. M. El Rei D. Carlos. Circulado. 8.00

2726 PI Monarquia * S. M. A Rainha D. Amélia de Orleans. Circulado. 8.00

2727 PI Costumes Portugueses * Lavradeira. Postal ilustrado colorido, editado pela Papelaria Pro-
gresso – Lisboa, circulado com selo tipo D. Carlos I Mouchon de 25 réis carmim, MF141.

10.00

2728 PI Sintra – Lote com 10 postais ilustrados diferentes a preto e branco e dois postais ilustrados 
a cores. Bom lote a ver.

20.00

2729 PI Portugal – Lote com 10 postais ilustrados, a grande maioria de Lisboa e Sintra, circulados 
com diversos selos das emissões de D. Carlos I Mouchon e Ceres. 

10.00

2730 PI Açores. Tipo Gruss com 3 imagens. Lembrança de S. Miguel + Carroça de Carneiro e Cal-
deiras furnas. Editado por Cervejaria Pereira.

10.00

2731 PI Angola. Lote com dois postais ilustrados a preto e branco: 103. Loanda * Lavadeiras + 131. 
Mossamedes * Mondombes. Edição de Osório & Seabra – Luanda.

12.00

2732 PI Portugal – Cruzador Almirante Reis. Editado por Martins & Silva, Lisboa. 10.00

2733 PI Portugal – Lote com 17 postais ilustrados, com gravuras de diversas cidades (Lisboa, Covi-
lhã, Coimbra, Setúbal, Horta) e alguns de costumes portugueses. Lote a ver.

20.00

2734 PI Restauração de Portugal. Série com 6 postais ilustrados edição de Augusto C. S. Escrivanis, re-
picados no verso pela Comissão Central 1.º de Dezembro de 1640. Ligeiras manchas do tempo.

25.00

2735 PI Paquetes. Lote com postais ilustrados com gravuras dos paquetes “MOUZINHO”, “BEN-
GUELA”, “IMPÉRIO”, “AMBOIM” e “TRANSYLVANIA”.

15.00

2736 PI Lote com três postais ilustrados: Vapor Loanda da Empresa Nacional de Navegação e paquete 
da Empresa Insulana de Navegação e fotográfico com barco de guerra também não identificado.

10.00

2737 PI Moçambique * Beira — Avenida Roma Machado * Ponte Gea, edição A. Brook. Novo. 8.00

2738 PI Moçambique * Hospital Militar e Civil, edição de Otto Korner * Hamburgo. Novo. 8.00

2739 PI Moçambique. Lote com 5 postais ilustrados: Lourenço Marques * Avenida Aguiar + Uma 
Aldeia Indígena + Beira * Rio Chiveve (fotográfico) + Beira * Hospital + Lourenço Marques * 
Praça Mousinho d’Albuquerque.

20.00

2740 PI Moçambique. África Oriental Portuguesa (P.E.A.) – Lancha de guerra no rio Chire. Edição 
Santos Rufino. Novo.

8.00

2741 PI “SW Princess” no Zambezi River + Zambézia. Paquete da Companhia Nacional de Nacegação + 
postal sem identificação do local, mas que se presume ser uma vista de um rio de Moçambique.

10.00



258

2742 PI Congo Belga. Dois inteiros postais de 5c e 10c, com ilustrações de Elefantes no banho e Estação. 12.00

2743 PI Lourdes – França – Carteira completa com 18 postais ilustrados a cores. 18.00

2744 PI França – Lote com 7 postais ilustrados das séries de castelos, com gravuras dos castelos 
e palácios. Lote a ver.

15.00

2745 PI Turim – Carteira com 12 postais com vistas de Turim. Bem conservada. 12.00

2746 PI Veneza – Carteira com 12 postais ilustrados com vistas de Veneza. 12.00

2747 PI Pintura. Lote com 8 postais ilustrados coloridos, retratando aspetos da fundação dos EUA. 20.00

2748 PI Boston / EUA. Carteira com 14 gravuras com vistas de Boston. Capa com defeitos. 12.00

2749 PI Europa. Lote com 11 postais ilustrados da Europa, a maioria circulados para Portugal e Aço-
res, com carimbos vulgares, nominativo Montreux, e circulares datados de Leysin, Messanci, 
Felokirch, Ambulant, Termonde, Hastings, etc.

6.00

2750 Lote Portugal – Lote com 17 postais ilustrados de diversas localidades como sejam Lisboa, Por-
to, Faro, Setúbal, Loulé, Tomar, etc. Lote a ver.

15.00

FISCAIS E VINHETAS

2751 DOC Fiscais * Portugal. Lote com duas letras, uma delas de iniciativa particular, da firma António 
José da Silva & Cia do valor de 2.500$000 réis, datada de 11.01.1867 com estampilha fiscal 
do Imposto do Selo / Letras de Câmbio de 1.000 réis, PB5 + letra do Tesouro Público com 
STO de 1$000 réis, no valor de 1.500$000 réis, datada de 24.04.1857. B.

20.00

2752 8 Fiscais. Portugal * 1873 – Imposto do Selo. Armas do Reino. Lote com 17 estampilhas fis-
cais, usadas de 100 a 9$000 réis, PB 40/55 + 57. Valor aproximado de catálogo € 245.00.

10.00

2753 8   Fiscais. Portugal * Lote com 128 estampilhas fiscais da Contribuição Industrial, desde 1921, 
com valores até 5$00, incluindo ainda estampilhas da Décima de Juros, desde 1897, com 
valores até 200 réis de Especialidades Farmacêuticas desde 1906 com valores até 50 réis e 
superior a 1.000$00. Valor aproximado de catálogo € 306.00.

10.00

2754  Fiscais. Portugal * 1898 – Imposto do Selo. Armas do Reino. 2.º Semestre. PB 154/172. 
Lote com 19 valores isolados e quadras de 15 réis e 20 réis. Exemplares novos, sem goma. 

7.00

2755 8 Fiscais. Portugal * 1901 – Imposto do Selo. Armas do Reino. Lote com 20 estampilhas, de 10 
a 100$000 réis, usados, PB 234, 236/7, 239/41, 243/5, 247/54, 256/8.

6.00

2756 /8 Fiscais. Portugal * 1912 – Imposto do Selo. Escudo da República, com valor em réis. Lote com 
21 valores, dos quais 19 novos e dois usados (800 e 900 réis), PB 712/3, 715/22, 724/32.

8.00

2757 FRG/8 Fiscais. Portugal * 1929 – Imposto do Selo. Estampilhas de várias emissões com sobretaxas 
e sobrecarga “ESTAMPILHA FISCAL”. Lote com 24 valores, alguns em pequenos fragmen-
tos incluindo PB 1188/98, 1209, 1211, 1218, 1238, 1240, 1297, 1301, 1304/5, 1316 e 1333. 
Valor de catálogo aproximado €76.00.

12.00

2758  Vinhetas. Portugal. Raul Dória. Lote com duas vinhetas novas, sem goma,  da Escola Pratica 
Comercial Raul Dória, uma em amarelo de 5 réis e outra em azul-claro de 5c + uma vinhetas 
da República Raul Dória, nova, sem goma, em verde de 0$30.

15.00

2759 8 Fiscais. Portugal * Lote com 4 estampilhas fiscais, com perfuração de segurança: Imposto 
do Selo de 300 réis, PB42 com “BCL – BANCO COMERCIAL DE LISBOA * R9” + Imposto do 
Selo de 0$01(5), PB1015 com “CFP – CREDIT FRANCO-PORTUGAIS * R3” + Contribuição 
Industrial de 0$20, PB647 com “NG – não catalogado” + Imposto do Selo de 2$00, PB1392, 
com “ER – ERAU, LDA * R3”.

6.00

2760 8 Fiscais. Portugal * Lote com 120 estampilhas fiscais da Contribuição Industrial desde 1908 a 
1915, incluindo pares e tiras. Valor aproximado de catálogo € 130.00.

5.00

2761 8 Fiscais * Portugal. Impostos Municipais * Ad Valorem. Câmara Municipal de Leiria. Duas 
estampilhas em preto e vermelho, usadas, doa valores de $02 e $06, PB 1 e 4.

8.00

2762 /8 Fiscais. Portugal e Moçambique. Lote composto por estampilha fiscal de 5.000$00, nova, do 
imposto do selo de Portugal, PB1448 + estampilha fiscal “Taxa de Embarque” / Serviço da Ae-
ronáutica Civil de Moçambique, da taxa de 10$00, usada, PB TE2. Valor de catálogo € 125.00.

20.00

2763 8 Fiscais. Portugal * 1975/93 - Imposto sobre veículos. Lote com 10 selos com valores de 
500$00 a 16.220$00, 3 deles com estampilhas fiscais adicionais, PB 35, 55, 73, 95, 342, 
389, 423, 485, 520 e 590.

15.00

2764 8 Fiscais. Portugal * 1976/94 - Imposto sobre veículos. Lote com 10 selos com valores de 
600$00 a 11.750$00, 3 deles com estampilhas fiscais adicionais, PB 54, 57, 71, 97, 209, 
274, 348, 496, 515 e 556.

15.00

2765 Lote Fiscais. Portugal. Lote com 25 letras, com STO “Casa da Moeda / Imposto do Sello / Letras 
de Câmbio” de 300 réis a 20$000 réis, usadas, desde 1896 a 1903.

10.00

2766 CHQ Fiscais. Portugal. Banco Colonial Portuguez * Agência de Lisboa. Cheque novo, creme, 
violeta e preto, com o canhoto, com STO do Imposto de Selo de $03 e estampilha fiscais do 
Imposto do Selo de 0$03.

5.00
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2767 DOC Fiscais. Portugal. Letra de iniciativa particular, emitida pelo Sindicato Agrícola de Vila Franca 
de Xira em 01.12.29, isenta do imposto do selo.

7.00

2768 CHQ Fiscais. Portugal. Banco da Agricultura * Agência de Lisboa. Cheque novo, laranja, vermelho 
e preto, com o canhoto e com STO do Imposto de Selo de $05.

5.00

2769 CHQ Fiscais. Portugal. Banco Nacional Ultramarino * Agência de Olhão. Cheque novo, azul e 
preto, com o canhoto, com duplo STO do Imposto de Selo de $03 + $03.

5.00

2770 CHQ Fiscais. Portugal. Banco Pinto & Sotto Mayor. Cheque novo, verde-claro e preto, com o ca-
nhoto e com STO do Imposto de Selo de $05.

5.00

2771 8 Fiscais. Portugal. Lote com 8 Taxas de Radiodifusão, PB1 (2), PB3 (2), PB5, PB9, PB 10/11 
e dez de Radiotelevisão, PB1, PB3 e PB5, PB7, PB9 (mais repetição com marcofilia Lisboa), 
PB10, PB13/15 e Multa de Radiotelevisão PB3.

10.00

2772 DOC Fiscais. Portugal. Contrato de arrendamento datado de 15.12.1843, em papel selado com STO 
circular, em preto “CREDITO PUBLICO / 40 RÉIS” e selo de garantia albino e STO “GOVº CIVIL 
DE / LISBOA”, com marca de água “LOUSAA 1843” + documento emitido no Rio Janeiro com 
estampilha do IS de 800 réis (par), PB 698 e Consulados de 1$500 réis, PB 172.

10.00

2773 Lote Fiscais. Portugal. Lote com 11 letras com STO “Casa da Moeda” de 90$00 a 1.000$00 + 
letra de S. Tomé e Príncipe de 1$000 réis de 1904 com estampilhas fiscais do Imposto do 
Selo PB1414 e 1419/22.

5.00

2774 Lote Fiscais. Portugal. Lote com 9 letras com STO da “Casa da Moeda” de 1925 a 19266, todas 
com sobretaxas, 50 centavos (3 com taxas originais diferentes), 1$50, 3$00, 5$50, 17$00, 
26$00 e 200$00.

10.00

2775 DOC Fiscais. Portugal. Procuração em papel selado timbrado do “Vice-Consulat de Portugal a 
Lille”, com estampilhas do IS de 4$00, 10$00 e20$00, PB1166, 1174/75 e Consulado de $50 
e 2$00 (par), PB 364 e 551.

5.00

2776 CHQ Fiscais. Angola, S. Tomé e Príncipe e Moçambique. Lote com cheques: um do Banco de Ango-
la, agência de Luanda, a azul e azul-claro, com canhoto e com STO por carimbo violeta de $20, 
no verso + cheque do Banco Nacional Ultramarino, agência de S. Tomé, em azul e azul-claro, 
com STO por carimbo a violeta, sem valor + cheque do “The National Bank & South África, 
Limited, agência de Lourenço Marques, em preto e rosa, usado em 10.10.12, sem STO.

5.00

2777 / Fiscais. Macau. Lote com 4 estampilhas fiscais, novas: IS s/ CI, 2 avos s/ 5 avos (não cata-
logado) + IS de 10 avos e 1P, PB 291 e 300 e Taxa de guerra de 2 avos PB1.

8.00

2778 8 Fiscais * Moçambique. Assistência Pública. Legenda “COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE”. Pe-
licano. PB11, 20$00, verde. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

5.00

2779 8 Fiscais. Timor. 1920 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobretaxado de 1902 com sobrecarga 
“REPUBLICA” da Casa da Moeda e com sobretaxa e sobrecarga tipografada localmente. 
PB159, 50 réis s/ 5 avos s/ 25 reis, verde, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 25.00.~

10.00

2780 CHQ Fiscais. Portugal e Moçambique. Lote com dois cheques particulares: um de M. A. Martins 
Pereira de Caldas da Rainha, em azul e azul-claro, com canhoto, sem STO do Imposto do 
Selo e outro de Jafar Kará & Filho, Limitada de Lourenço Marques, em azul e azul-claro, com 
canhoto e selo fixo (carimbo) a violeta de 30c. 

8.00

2781 Lote Fiscais. Moçambique – Lote com 9 documentos (12 folhas) com STO’s 10c e 2$50 com 
sobretaxa “Dois escudos e vinte centavos”, com variedades de 52 e 53mm, “Dois escudos e 
cincoenta centavos”, com variedades de 53, 54, 55 e 56mm e “Sobrecarga 2$50”, com varie-
dades 37, 38 e 38,5mm, com estampilhas fiscais adicionais incluindo Assistência * Pelicano.

7.00

2782 Lote Vinhetas. Portugal * Sociedade Portuguesa de Columbofilia. Lote com 3 títulos de proprieda-
de de anilhas dos anos de 1956, 1957 e 1958.

5.00

2783 Lote Vinhetas. Portugal – Lote com 12 vinhetas do Metropolitano de Lisboa do ano de 2006, mó-
dulo para a Terceira Idade, completo, em estado de novo.

5.00

2784 Lote Vinhetas. Portugal – Lote com 12 vinhetas do Metropolitano de Lisboa do ano de 2010, mó-
dulo para a Terceira Idade, completo, em estado de novo.

5.00

2785  Vinhetas. Portugal. 7.º Centenário do Nascimento de S. António, 12 a 30 de Junho 1895. 
Lote com 3 vinhetas novas, sem goma, com legendas em francês, nas cores dourado, cas-
tanho e sépia, dourado, castanho e verde-oliva e dourado, castanho e cinzento. MB.

6.00

2786  Vinhetas. Portugal. IV Centenário do Descobrimento da Índia, 1498-1898. Lote com 6 vinhe-
tas novas, sem goma em azul-violeta, lilás, azul, azul-escuro e dourado e violeta + vinheta 
com motivo diferente a sépia. 

10.00

2787 / Vinhetas. Portugal. Paisagens e monumentos. Lote com 12 vinhetas, novas, com goma 
original sem charneira e algumas com charneira editadas por Helio-Vaugirard, com os n.ºs 
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20).

5.00

2788  Vinhetas * Portugal. Obras Sociais dos CTT. Série completa com 5 vinhetas: $50 (laranja) 
+ 1$00 (azul) + 5$00 (verde) + 10$00 (castanho) + 20$00 (violeta). Exemplares novos, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

12.00

2789  Vinhetas. Portugal. IV Centenário do Descobrimento da Índia / Vasco da Gama, 1498-1898. 
Lote com 6 vinhetas novas, com goma original e charneira ou sem goma, nas cores lilás-
-malva, azul-cinzento, azul-claro, castanho-amarelo, rosa e castanho-vermelho.

10.00
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2790  Vinhetas. Portugal. Festas Maravilhosas em Coimbra * 1899. Lote com 3 vinhetas novas, 
com ou sem goma, uma em azul-claro com ligeira mancha, outra em violeta e outra em rosa, 
com dobra horizontal.

4.00

2791  Vinhetas. Portugal. Liga Portuguesa dos Direitos do Homem * 1.ª série. Lote com duas vi-
nhetas novas, sem goma, uma em azul e outra em castanho.

8.00

2792  Vinhetas. Portugal. Caixa de Previdência dos Médicos Portugueses * Lote com duas vinhe-
tas novas em vermelho e amarelo + Associação dos Médicos Portugueses * Lote com 3 
vinhetas azuis novas sem goma de 5c, 10c e 50c + duas vinhetas em rosa, uma nova sem 
goma de 1$00 e uma usada de 5$00 + Associação Médica Lusitana * vinheta nova em ver-
melho com sobrecarga a preto “PENSÕES” e valor de 10$00.

15.00

2793  Vinhetas * Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha. Festival Kermesse / Junho 1914. Vi-
nheta nova, sem goma, com vestígios de óxido no verso. MR.

6.00

2794 / Vinhetas * Portugal. Lote com duas vinhetas: Leipzig 1914 – Exposição Internacional do 
Livro de Artes Gráficas e patriótico / republicano “Portugueses! / Levantae hoje de novo / o 
esplendor de Portugal”. B e R.

10.00

2795 /8 Vinhetas. Portugal. Festas de Nossa Senhora dos Remédio em Lamego. Lote com 4 vinhe-
tas, das quais 3 novas sem goma e uma usada, uma das festas de 1930, outra de 1931 e 
duas de 1932, com aplicação inversa das cores azul e amarelo.

6.00

2796 / Vinhetas. Portugal. Igreja Paroquial de N.ª S.ª da Aparecida de Setúbal. Lote composto por 
duas vinhetas novas sem goma em verde e em azul + tira horizontal com 3 vinhetas em 
vermelho com goma original sem charneira com exceção de uma com charneira.

4.00

2797 /8 Vinhetas. Portugal. Braga. Festas de S. João. Lote com quatro vinhetas, 3 novas sem goma 
e uma usada. B e R.

8.00

2798  Vinhetas. Portugal. Obras Sociais de São Martinho de Gandra. Lote com 3 vinhetas novas, 
uma em azul-violeta, outra em violeta e outra em castanho-vermelho.

4.00

2799 / Vinhetas. Portugal. Obras Sociais dos CTT. Lote com 7 vinhetas novas, com goma e char-
neira e sem goma na grande maioria, doas valores de 20c, 50c, 1$00, 5$00, 10$00 e 20$00 
e uma vinheta em azul escuro s/ azul claro sem valor.

10.00

2800  Vinhetas. Portugal. Penafiel. Festas da Cidade. Lote com 3 vinhetas, duas usadas, uma 
em vermelho e outra em verde, com mancha, das festas de 1928 e uma terceira nova das 
festas de 1963.

6.00

2801 /8 Vinhetas. Portugal. Évora. Festas da Cidade e Feira de S. João. Lote com três vinhetas, 
duas novas sem goma em azul e vermelho e uma usada em verde.

6.00

2802 8 Vinhetas. Portugal. Feira de Amostra do Estoril. Lote com duas vinhetas usadas da Feira de 
Amostras de 1929. R.

4.00

2803  Vinhetas. Portugal. Gouveia. 1.º Centenário das Festas do Calvário * 1838-1938. Lote com 
3 vinhetas, novas, sem goma, nas mesmas cores (azul e vermelho) mas com 3 gravuras 
diferentes com aspetos de Gouveia.

5.00

2804 * Vinhetas * Sociedade de Geografia, com sobrecarga “EXFIPO/1944”. Sobrescrito não 
circulado, com série completa da 3ª Exposição Filatélica Portuguesa, MF 636/39 e vinheta 
obliterados com carimbo Comemorativo da Exposição.

10.00

2805  Vinhetas. Exposição Filatélica do B.E.P.. Folha completa com 12 vinhetas em castanho e 
laranja sobre papel colorido verde-claro, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor.

10.00

2806  Vinhetas * Portugal. Exposição Filatélica do B.E.P. Lote com duas folhas novas, com goma 
original sem charneira, uma em vermelho e preto sobre papel amarelo e outra em castanho 
e laranja sobre papel azul-claro.

20.00

2807  Vinhetas. Portugal. Lote composto por 13 vinhetas novas, da “QUEIMA DAS FITAS” de 
Coimbra dos anos de 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 19531956, 1958, 1959, 1960, 
1961 e 1963 + vinheta nova da Festa dos Finalistas do Liceu Alexandre herculano de 1966.

15.00

2808  Vinhetas. Portugal. Queima das Fitas no Porto. Lote com 11 vinhetas novas, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, uma delas sem indicação do ano e as outras dos anos de 1955, 
1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965.

15.00

2809  Vinhetas. Portugal. Tira horizontal com 3 vinhetas comemorativas do centenário da emissão 
de D. Pedro V, cabelos lisos, da taxa de 5 réis, castanho, não denteadas, impressas com 
relevo, sem goma.

10.00

2810  Vinhetas. Portugal. Exposição Filatélica Artístico – Humorística de Portugal * Porto * Terceira 
Flavex. Folha completa com 12 vinhetas em vermelho-castanho e preto, com goma original 
sem charneira, com ligeiro óxido e com DUPLO DENTEADO vertical ao centro.

15.00

2811 * Vinhetas * FLAVEX – Exposição Filatélica Artístico – Humorística. Vinheta em sobrescrito 
circulado no Porto (01.01.51) com selo de 1$00, MF715.

8.00

2812  Vinhetas. Portugal. Coimbra. Festas da Rainha Santa Isabel. Lote com três vinhetas, duas 
novas sem goma e uma usada, uma das festas de 1952, e as outras sem indicação do ano.

5.00

2813  Vinhetas * Portugal. Exposição Internacional de Filatelia * Lisboa 1953. Quadra com vinhetas, 
margem inferior de folha, sem goma. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00
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2814  Vinhetas. Portugal. Lote composto por vinheta nova, sem goma, da Feira Franca de Santa-
rém de 1925 + sobrescrito circulado com selo Ceres de 40c, castanho, MF283 em 01.07.25, 
com publicidade à Feira, timbrada no seu verso, mesmo ano da vinheta + vinheta nova da 
III Feira do Ribatejo de 1956.

25.00

2815 /8 Vinhetas. Portugal. Portalegre. Festas centenárias em 1950. Lote com duas vinhetas: uma 
em castanho de 50c, usada e outra em vermelho de $50 nova.

4.00

2816 PRV Vinhetas. Portugal. Cruz Vermelha Portuguesa. Emissão comemorativa do Centenário da Fun-
dação. Prova progressiva com impressão das cores vermelha e cinzenta, sem as legendas.

10.00

2817  Vinhetas * Portugal. Fundo de Auxílio Especial / D. Manuel II. Vinheta de cor azul e valor de 1$50, 
denteada, sem goma, impressa na Casa da Moeda, sem reparações e com um ligeiro vinco. B e R.

10.00

2818  Vinhetas. Portugal. Aveiro. Lote com duas vinhetas, novas, com goma original e charneira: 
uma da 1.ª Exposição Filatélica de Aveiro em 1959 e outra do Congresso Nacional da Fila-
telia em 1966.

6.00

2819  Vinhetas. Portugal. Legião Portuguesa. Lote composto por duas vinhetas novas da Obra de 
Cooperação Social de $50, castanho e 1$00 azul + 3 vinhetas em verde e rosa dos valores 
de 5$00, 7$50 e 30$00. B e R.

6.00

2820  Vinhetas. Portugal. Dia da Caridade. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Lote composto 
por bloco de 10 vinhetas (5x2) em violeta e 5 vinhetas isoladas todas de cores diferentes.

15.00

2821  Vinhetas. Portugal. II Grupo de Escoteiros de Portugal, com sobrecarga a preto da Exposi-
ção Filatélica. Folha completa com 4 vinhetas novas, sem goma, em verde e amarelo.

6.00

2822  Vinhetas. Portugal. Vila Franca de Xira. Festa do Colete Encarnado. Lote com 3 vinhetas 
novas, sem goma das festas de 1959, 1961 e 1963.

8.00

2823  Vinhetas. Portugal. Política. Lote com duas vinhetas novas, sem goma: uma em castanho, 
com a legenda “Com eleições livres / Vota / em / Norton de Matos” e outra imagem do 
General Humberto Delgado a preto e legenda “General Humberto Delgado / Candidato à 
Presidência da República”.

8.00

2824  Vinhetas. Portugal. Centro de Caridade “Nossa Senhora do Perpétuo Socorro” * Campanha 
do Natal. Lote com 4 vinhetas novas, com goma original e leves pontos de óxido no verso, 
nas cores de fundo verde, azul-escuro, vermelho e cinzento-escuro.

4.00

CORREIO AÉREO, MARÍTIMO E FERROVIÁRIO

2825 Q Correio aéreo * 1936/45 – Hélice. Sobrescrito circulado de Setúbal (09.07.38) para Viena / 
Áustria (12.07.38), com trânsito por Lisboa (10.07.38), com o par vertical de 1$75, laranja, 
MF CA2, transportado pela linha 22 da Lufthansa até Estugarda.

20.00

2826 Q Correio aéreo * 1943 – Canes – Lisboa pela Lufthansa. Sobrescrito registado circulado por 
via aérea de Cannes (12.04.43) para Lisboa (20.04.43), com o porte de 8F. Carimbo circular 
batido a azul “AY”.

10.00

2827 Q Correio aéreo * 1945 (03.12) – 1.º Voo Postal Porto – Lisboa. 1945 – Navegadores Portugue-
ses. Sobrescrito circulado registado do Porto (03.12.45) para Lisboa (04.12.45) com selos 
de $30, amarelo-bistre, MF645 e 1$75, azul, MF649, para pagar o primeiro porte da sobre-
taxa aérea (1$00), o prémio de registo ($50) e o porte simples do correio ordinário ($50) de 
uma carta com peso até 20g + $05 de excesso de porte.

10.00

2828 Q Correio Aéreo * 1966 – 1.º Voos da TAP. Lote com 4 sobrescritos circulados nos voos de 
ida e regresso de Lisboa a New York em 20.06.66 e Lisboa ao Rio de Janeiro em 17.06.66. 
Exemplares sem defeitos nem reparações.

6.00

2829 Q Correio aéreo * 1969 – 50º Aniversário do 1.º Voo Inglaterra – Austrália. FDC oficial, circula-
do de Dili (09.12.69) para a Austrália (14.12.69), com selos do 2$00, MF355, e 1$00, MF351, 
assinado pelo piloto. MB. 

15.00

2830 PI Correio marítimo. Marcas dos paquetes alemães. 1931 – Lusíadas. Postal ilustrado lançado 
a bordo do paquete “Oceana” e entregue nos correios do Funchal (21.04.35) primeiro por-
to de escala, para Bayern / Alemanha, com pares de selos de 10c, violeta e 40c, laranja, 
MF516 e 520. Carimbo batido a azul-escuro “KRAFT DURCH FREUDE / 1935 / AUF HO-
NER SEE / NA BORD / DAMPFER “OCEANA”.

16.00

2831 * Correio marítimo. Marcas dos navios da armada portuguesa. Sobrescrito circulado de Lis-
boa (07.08.79) para Valência com selo de 5$00 da série Instrumentos de Trabalho, oblitera-
do com carimbo batido a preto “N.R.P. / BARRACUDA”.

8.00

2832 8 Correio ferroviário * Marcofilia. 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF63, 25 réis, 
violeta azul e lilás rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾. Dois selos usados, sem repara-
ções, com leve óxido num deles, com boa cor, obliterados com carimbos circulares datados, 
batidos a preto “R.A. / FIGUEIRA – LISBOA” e “R.A. / LISBOA – FIGUEIRA”.

8.00

2833 Lote Correio ferroviário. Lote com oito sobrescritos com selos de diversas emissões, obliterados 
com carimbos de ambulâncias ferroviárias: VOUGA I, FAFE II, NORTE-MISTO II, CONDU-
ÇÃO / DOURO MIXTO II, CONDUÇÃO / LAGOS II, CONDUÇÃO / SERNADA-AVEIRO, 
AUTO AMB. / PORTO-AVEIRO- COIMBRA e SUL II.

25.00
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2834 * Correio ferroviário. 1953 – Fauna de Angola. MF368, 4ª, em sobrescrito circulado pela am-
bulância ferroviária Lobito – Vila Teixeira de Sousa (27.12.55) até Vila Luso (28.12.55) e daí 
por via aérea para Parede / Portugal. Carimbo batido a preto “AMBULANCIA LOBITO – VILA 
TEIXEIRA DE SOUSA”. B.

10.00

CORREIO MILITAR, CENSURAS E ISENTOS DE FRANQUIA

2835 * 1914/19 – 1.ª Guerra Mundial. Corpo Expedicionário Português. Sobrescrito circulado isento 
de franquia do CEP / SPC13 para Lisboa, duplamente censurado.

15.00

2836 * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito circulado do Porto (04.08.44) para 
Ponta Delgada (12.08.44) com selo de $50, tipo Caravela, para pagar o porte simples in-
terno de uma carta com peso até 20g. Censurada pela censura militar em Lisboa com cinta 
camurça, com legendas a vermelho “ABERTO PELA CENSURA MILITAR / LISBOA” e com 
carimbo batido a violeta “C.M.P.T. / C. 2 / CENSURADO”.

10.00

2837 * 1961/75 – Guerra Colonial. 1965 – Centenário da UIT. Sobrescrito circulado do PMC-108 
(21.11.65) para o Porto com selo de 2$50, MF310. Exemplar sem reparações, com pequeno 
rasgo no papel do sobrescrito e carimbo batido a preto “S. P. M. / PMC – 108”.

10.00

2838 Lote 1961/75 – Guerra Colonial. Lote com 4 sobrescritos franquiados com selos: MF281 e 300 + 
MF331(x2) e 334 + MF311(x2) e 334 + MF273 e 301. Todos obliterados com carimbos do Serviço 
Postal Militar e da EPM 8 (3 tipos de carimbos diferentes a preto e um semelhante a violeta).

15.00

PROVAS E ENSAIOS

2839 PRV 1891/95 – D. Carlos I. Busto gravada em madeira por Manuel Diogo Neto e cercadura de-
senhada e gravada por José Sérgio de Carvalho e Silva. Tipo III. MF68, 5 réis. Prova de cor 
em laranja sobre papel porcelana, margem esquerda de folha, não denteada, sem goma.

10.00

2840 PRV 1923 – Ceres. Novas cores e valores. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e 
gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. MF253, 15c. Lote composto por dois pares 
horizontais de provas de cor, um em verde e outro em verde-amarelo (margem direita de 
folha), cores não aprovadas, em papel levemente pontinhado, não denteadas, sem goma e 
com leves pontos de óxido. OM 1516 e 1517

12.00

2841 PRV 1926/31 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Lourenço Fragoso. 
Tipo aprovado. Lote com duas provas de cor, uma delas, em bordo direito de folha, da 
taxa de 1$20, em verde-esmeralda sobre papel pontinhado, não denteada, com inscrições 
marginais e outra em canto de folha, da taxa de 10$00, não emitida, em sépia, sobre papel 
pontinhado, não denteada e com inscrições marginais. B e R.

15.00

2842 PRV 1934 - General Carmona. Emissão base projetada. Desenhos de Arnaldo Lourenço Fragoso. 
Prova de cor em azul, cor não aprovada, com margens de luxo, sem abertura da taxa no 
cunho, não denteada, papel porcelana, sem goma. Não catalogada por OM.

10.00

2843 PRV 1951 – Encerramento do Ano Santo. Desenho de Jaime Martins Barata. MF735, 1$00. Prova 
de cor em lilás-vermelho e rosa (cor aprovadas), não denteada, em papel liso, médio, sem 
goma. Exemplar sem reparações, com dois pontos de óxido no verso.

12.00

2844 PRV 1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. De-
senho de Álvaro Duarte de Almeida e gravura de Mário Belardi. MF874, 1$00. Prova de cor 
em preto e azul, cores não aprovadas para a emissão, denteada em 13 ½, em papel liso. B.

15.00

2845 PRV 1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. De-
senho de Álvaro Duarte de Almeida e gravura de Mário Belardi. MF874, 1$00. Prova de cor 
em azul, cor não aprovada para a emissão, denteada em 13 ½, em papel liso. B.

15.00

2846 PRV 1922 – Porteado. Emissão regular. Unicolor. Desenho e gravura de José Sérgio de Carvalho e 
Silva. MF POR32, 12c + POR40, 50c. Lote com dois pares horizontais de provas de cor em verde 
(cor aprovada), sobre papel liso, não denteadas, sem goma. OM186 e não catalogada a de 50c.

12.00

2847 PRV 1937/39 – Porteado. Algarismo ladeado de ramos. Desenho de Álvaro Duarte de Almeida e 
gravura de Guilherme Santos. MF POR55, 10c. Quadra de provas de cor em verde-escuro 
sobre papel liso branco (cor não aprovada para esta taxa), não denteadas, margem superior 
de folha. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

18.00

2848 PRV 1940 – Porteado. Algarismo ladeado de ramos. Desenho de Álvaro Duarte de Almeida e 
gravura de Guilherme Santos. Não denteados. Lote composto por prova isolada de 10c em 
lilás-claro + par horizontal de 20c em lilás-vermelho sobre papel liso espesso + par horizon-
tal de 20c em lilás-vermelho sobre papel liso, camurça, ambos bordo direito de folha + par 
horizontal de 1E, castanho sobre papel liso espesso. Cores aprovadas para estes valores.

20.00

2849 PRV 1937/39 – Porteado. Algarismo ladeado de ramos. Desenho de Álvaro Duarte de Almeida e 
gravura de Guilherme Santos. MF POR59, 50c. Lote composto por duas quadras de provas 
de cor, não denteadas, uma delas em margem inferior de folha com legenda “Casa da Moe-
da”, em azul-claro (cor aprovada) sobre papel liso branco e outra em vermelho sobre papel 
colorido amarelo (cor e papel não aprovados).

20.00
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2850 PRV 1937/39 – Porteado. Algarismo ladeado de ramos. Desenho de Álvaro Duarte de Almeida e 
gravura de Guilherme Santos. MF POR63, 2E. Lote composto por duas quadras de provas 
de cor, não denteadas, uma delas em canto superior direito de folha, em lilás-escuro sobre 
papel liso, colorido em amarelo (papel não aprovado), outra em preto sobre papel liso, fino 
(cor não aprovada) e bloco com 6 provas em castanho sobre papel liso, colorido em amarelo 
(cor e papel não aprovados). Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

25.00

2851 PRV 1920 – Encomendas Postais. Alegoria Comércio e Indústria. Desenho de António Quaresma 
e gravura de Guilherme Augusto Santos. MF EP9, $60. Prova de cor em azul, em papel liso, 
não denteada, cor aprovada para a taxa de $60. B

6.00

2852 PRV Açores * 1912 – Ceres. Desenho  de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José 
Sérgio de Carvalho e Silva. Prova de cor em azul-claro sobre papel porcelana ordinário, não 
denteada, com margens de luxo, sem goma. Tipo previsto para as Colónias Portuguesas, 
sem impressão do valor e com a legenda invertida “AÇORES”.

12.00

2853 PRV Ultramar * África. 1898 – D. Carlos I. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. Par horizontal 
de provas de cor em carmim, canto inferior direito de folha, para as Colónias de África, sobre 
papel liso, com goma original, não denteado. A legenda e o valor eram apostos em segunda 
impressão. MB e MR.

18.00

2854 PRV Ultramar * África. 1898 – D. Carlos I. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. Duas provas de 
cor em verde-amarelo e carmim, para as Colónias de África, sobre papel pontinhado leve, den-
teadas, uma sem goma e outra com goma original e charneira. A legenda e o valor eram apostos 
em segunda impressão. Também tidas como selos sem impressão da taxa e legenda. MB e MR.

16.00

2855 PRV Angola * 1914 - Ceres. MF142, ¼ c. Folha com 3 provas de cor em sépia (cor aprovada para este 
valor) com largas margens e com moldura em cada uma das provas, não denteadas, em papel 
liso, médio, tidas como clandestinas. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor

12.00

2856 PRV Angola * 1914 - Ceres. MF144, 1 c. Folha com 3 provas de cor em verde (cor aprovada para este 
valor) com largas margens e com moldura em cada uma das provas, não denteadas, em papel 
liso, médio, tidas como clandestinas. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor

12.00

2857 PRV Angola * 1914 - Ceres. MF145, 1 ½ c. Folha com 3 provas de cor em castanho-claro (cor aprovada 
para este valor) com largas margens e com moldura em cada uma das provas, não denteadas, em 
papel liso, médio, tidas como clandestinas. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor

12.00

2858 PRV Angola * 1914 - Ceres. MF146, 2 c. Folha com 3 provas de cor em carmim (cor aprovada para 
este valor) com largas margens e com moldura em cada uma das provas, não denteadas, em 
papel liso, médio, tidas como clandestinas. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor

12.00

2859 PRV Angola * 1914 - Ceres. MF147, 2 ½ c. Folha com 3 provas de cor em violeta (cor aprovada para 
este valor) com largas margens e com moldura em cada uma das provas, não denteadas, em 
papel liso, médio, tidas como clandestinas. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor

12.00

2860 PRV Angola * 1914 - Ceres. MF148, 5 c. Folha com 3 provas de cor em azul (cor aprovada para este 
valor) com largas margens e com moldura em cada uma das provas, não denteadas, em papel 
liso, médio, tidas como clandestinas. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor

12.00

2861 PRV Angola * 1914 - Ceres. MF149, 7 ½ c. Folha com 3 provas de cor em bistre (cor aprovada para 
este valor) com largas margens e com moldura em cada uma das provas, não denteadas, em 
papel liso, médio, tidas como clandestinas. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor

12.00

2862 PRV Angola * 1914 - Ceres. MF150, 8c. Folha com 3 provas de cor em cinzento-violeta (cor aprovada 
para este valor) com largas margens e com moldura em cada uma das provas, não denteadas, em 
papel liso, médio, tidas como clandestinas. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor

12.00

2863 PRV Angola * 1914 - Ceres. MF151, 10c. Folha com 3 provas de cor em laranja-vermelho (cor aprovada 
para este valor) com largas margens e com moldura em cada uma das provas, não denteadas, em 
papel liso, médio, tidas como clandestinas. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor

12.00

2864 PRV Angola * 1914 - Ceres. MF152, 15 c. Folha com 3 provas de cor em lilás-vermelho (cor aprovada 
para este valor) com largas margens e com moldura em cada uma das provas, não denteadas, em 
papel liso, médio, tidas como clandestinas. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor

12.00

2865 PRV Angola * 1914 - Ceres. MF153, 20 c. Folha com 3 provas de cor em verde-amarelo (cor aprovada 
para este valor) com largas margens e com moldura em cada uma das provas, não denteadas, em 
papel liso, médio, tidas como clandestinas. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor

12.00

2866 PRV Guiné * 1893 – D. Carlos I. Tipo JORNAES. Desenho e gravura de Eudócio César Azedo 
Gneco. MF34, 2 ½ réis. Prova de cor em castanho (cor aprovada), reduzida em relação às 
medidas normais, em cartão (não aprovado), sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Provável reprodução do selo para catálogo ou outra publicação semelhante. MB e R.

8.00

2867 PRV Moçambique * 1950 – Emissão projetada para Imposto Postal. Desenho de F. Rocha. Prova 
de luxo sem defeitos nem reparações.

25.00

2868 PRV Companhia de Moçambique * 1937 – Motivos diversos. MF180, 50c. Bloco com 4 provas de cor 
(4x1) em violeta e verde-escuros (cores aprovadas para a moldura e centro), denteadas, com fu-
ros de segurança, oriundos da casa impressora Waterlow & Sons, Ltd, margem direita de folha.

15.00

2869 PRV Companhia de Moçambique * 1937 – Motivos locais. Lote com dois pares horizontais de 
provas de cor, um da taxa de 80c em carmim e verde e outro de 1.40E em azul e verde, 
denteadas, nas cores aprovadas, tanto para a moldura como para o centro, com furos de 
segurança, oriundos da casa impressora Waterlow & Sons, Ltd.

16.00
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SELOS E CORRESPONDÊNCIAS

     Portugal 

2870 * 1853 – D. Maria II. MF2b, 25 réis, azul, papel liso, não denteado, tipo II. Selo com uma margem de 
luxo e três normais/curtas, não tocando o quadro de impressão em carta circulada do Porto (03.12.54) 
para Lisboa (06.12.54) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 3 oitavas.

20.00

2871 () 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 réis, verde-amarelo, papel liso fino, não den-
teado. Exemplar novo, com goma não original, sem reparações, com pequeno adelgaça-
mento ma margem direita, com boa cor e relevo e três margens normais e uma curta. Certi-
ficado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 450.00.

45.00

2872 8 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12a, 25réis, azul, linhas duplas, tipo II (linhas 
duplas), com uma margem de luxo e as outras curtas/normais. Exemplar usado, sem re-
parações, com ligeiro óxido, obliterado com o carimbo numérico da 1.ª reforma postal “71 
– PESO DA RÉGUA”. Valor de catálogo €26.00.

8.00

2873 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 réis, azul, linhas duplas, papel liso, 
médio, não denteado. Exemplar com margens muito curtas, algumas tocando o quadro de 
impressão em capa carta circulada de Alhandra para Lisboa (30.10.57), obliterado com ca-
rimbo numérico da 1.ª reforma, batido a preto “7”, quase ilegível e a carta marcada com 
nominal a preto “ALHANDRA”.

25.00

2874 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 reis, azul, papel liso, não denteado, com 
margens curtas, não tocando o quadro, em carta circulada em Lisboa (10.12.56), obliterada com 
carimbo numérico da 1.ª reforma “1”, tipo 4.7.4 e datado quadrangular “10 12 / LISBOA / 56”.

12.00

2875 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 réis, azul, linhas duplas, com margens 
de luxo em carta circulada da Ilha da Madeira (20.10.55) para o Porto (06.11.55) com trânsito 
por Lisboa (03.11.55). Selo com diversos defeitos obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma postal, batido a preto “51 – FUNCHAL”, tipo 5.10.5 e carta marcada com carimbo 
nominal batido a azul “MADEIRA”, com diversas manchas.

15.00

2876  1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13b, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, fino, não 
denteado, tipo V. Exemplar novo, com uma margem de luxo e três curtas, sem goma, com 
boa cor e quase sem relevo. Valor de catálogo € 240.00.

25.00

2877 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13a 25 réis, carmim-rosa, tipo IV, papel liso, 
não denteados. Exemplar com duas margens de luxo e duas normais em carta circulada 
de Tavira para Lisboa (30.08.59) com trânsito por Faro (28.08.59). Selo com dobra vertical, 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “217” + marca nominal 
do período pré-adesivo “TAVIRA”.

20.00

2878 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13c, 25 réis, carmim-rosa, tipo VI, papel liso, 
não denteados. Exemplar com margens normais a curtas em carta circulada de Albufeira 
para Lisboa (26.04.64) com trânsito por Faro (24.07.64). Selo sem reparações, com vinco, 
com boa cor, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto, ligei-
ramente oleoso e ilegível + marca nominal do período pré-adesivo “ALBUFEIRA”, batida a 
preto, do período pré-filatélico.

15.00

2879 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 réis, carmim-rosa, tipo III, papel liso, não 
denteados. Exemplar com margens normais a curtas, uma cortando o quadro de impres-
são, em carta circulada de Vila Real de S. António para Lisboa (08.12.58) com trânsito por 
Faro (05.12.58). Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto, “219”, tipo 4.3.4 + marca nominal do período 
pré-adesivo “V.A R. DE

 S. ANT.º”, batida a sépia.

15.00

2880 8 1862/64 – D. Luís I. MF15, 10 réis, amarelo-laranja, papel liso, fino, não denteado. Exemplar 
usado, com margens normais, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, oblite-
rado com carimbo numérico da 1.ª reforma posta, batido a preto “21 – CASCAIS”, tipo 4.3.4.

15.00

2881 * 1862/64 – D. Luís I. MF16d, 25 réis, rosa, papel liso, médio, não denteado, tipo V. Exemplar 
com 3 margens de luxo e uma normal em carta circulada de Aveiro para o Porto (21.05.65) 
para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g. Selo colocado no fecho 
da carta com rasgão reparado, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “82 – AVEI-
RO”, tipo 4.3.4 e nominativo “AVEIRO”, batidos a preto.

8.00

2882 8 Precursores * 1862/64 – D. Luís I. MF18, 100 réis, lilás, papel liso, fino. Exemplar usado, 
com uma margem de luxo e 3 margens curtas, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma posta, batido a preto “51 – FUN-
CHAL”, tipo 4.3.4. Valor de catálogo € 200.00.

30.00

2883 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF19, 5 réis, preto, papel liso, médio, não dentea-
dos, tipo I. Tira vertical com 3 selos usados, margem inferior de folha, com duas margens de luso 
e outra normal, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 85.00.

20.00

2884 FRG 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF20, 10 réis, amarelo-laranja, papel liso, 
não denteado. Exemplar com margens curtas, utilizado para fins fiscais em fragmento de 
uma folha pertencente a uma relação de bens, com data manuscrita de 22.07.69. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo.

180.00
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2885 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF26, 120 réis, azul-escuro, papel liso, mé-
dio, não denteado. Exemplar usado, sem reparações, com ligeira transparência, margens de 
luxo, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma “82 – AVEIRO”, 
tipo 4.3.4. Valor de catálogo € 130.00.

22.00

2886 * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 réis, rosa, papel liso, denteado 12 ¾, 
em carta circulada de Nelas (23.11.68) para a Figueira da Foz, Selo com defeito no denteado 
da margem esquerda, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma, ilegível e a carta 
marcada com nominal a preto “SETUBAL”.

20.00

2887 * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 réis, rosa, papel liso, denteado 12 ¾ 
em carta circulada de Évora (01.02.71) para a Lisboa. Selo sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “197” e a carta 
marcada com nominal retangular a preto “ÉVORA”.

20.00

2888 * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 réis, rosa, papel liso, denteado 12 ¾ 
em carta circulada de Nelas (23.11.68) para a Figueira da Foz, Selo com defeitos, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma, batido a sépia “133” tipo 4.3.4 e nominal a sépia “NE-
LLAS”. Carta com ligeira sujidade.

15.00

2889 () 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF34, 120 réis, azul-escuro, papel liso, médio, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem reparações, com vestígios de 
óxido, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 230.00.

120.00

2890 () 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF35, 240 réis, lilás-malva, papel liso, médio, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, assinado no verso, com goma não original, com afloramen-
tos de óxido e denteado do bordo esquerdo parcialmente retocado, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 1.000.00.

280.00

2891 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36, 5 réis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, em sobrescri-
to circulado em Lisboa (02.01.74), para pagar o porte interno simples de um impresso com 
peso até 40g. Selo com diversos defeitos no denteado.

10.00

2892 DOC 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39, 20 réis, bistre-esverdeado, papel liso, denteado 12 
¾. Tira horizontal de 3 selo, em meia folha de papel selado com CTO de 30 réis pertencente 
a processo judicial, datada de 30.11.74. Selos, com defeitos no denteado, obliterados com 
carimbo numérico da 2.ª reforma postal “111 – CHAVES”.

25.00

2893 8 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Conjunto de 6 selos MF40, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, 
denteado 13 ½, obliterados com o carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batidos a preto 
“1 – LISBOA”, com cunhos todos diferentes do tipo IV, VI, IX, XIV, XV e XVI.

15.00

2894 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em 
carta circulada Mealhada (18.12.71) para a Figueira da Foz, obliterado com carimbo numérico 
da 2.ª reforma, batido a preto “97” e nominativo, também batido a preto “MEALHADA”. MB.

15.00

2895 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, carmim, papel liso, denteado 12 ¾, em carta 
circulada de Caminha (02.07.75) para a Monção, Selo com defeitos no denteado, obliterado 
com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a preto “52” e a carta marcada com nominal a 
preto “CAMINHA”.

15.00

2896 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40f, 25 réis, papel liso, denteado 12 ¾, tipo VII. Dois selos 
em sobrescrito circulado do Porto (08.07.75) para Braga (08.07.75) para pagar o segundo 
porte interno (50 réis) de uma carta com peso entre 10 a 20g. Selos sobrepostos parcialmen-
te sem defeitos nem reparações visíveis, com boa cor e relevo.

20.00

2897 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF47a, 300 réis, violeta-claro, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo I. Exemplar usado, sem reparações, com a cor alterada, com bom relevo, obliterado com 
carimbo circular datado “CORREIO / 28 JAN. 88 / DE LISBOA”, batido a azul.

24.00

2898 JRN 1876 – Jornaes. MF48j, 2 ½ réis, bistre esverdeado, papel porcelana, denteado 11 ¾, em 
“Boletim dos Tribunaes” circulado de Lisboa (01.05.1888) para o Porto, para pagar o porte 
simples interno de um jornal com peso até 50g.

5.00

2899 * 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF55, 50 réis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, em sobrescrito 
circulado de Lisboa (30.11.81) para Madrid / Espanha, para pagar o porte simples de uma 
carta remetida para Espanha com o peso até 10g. Selo sem reparações, com óxido em 
grande parte do denteado, com boa cor.

12.00

2900 8 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. Lote com dois selos usados: MF64, 500 réis 
preto + MF65, 500 réis violeta, ambos em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 637.00.

50.00

2901 () 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF65, 500 réis, violeta, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem reparações, com vinco no dente 
do canto superior direito e um dente partido. Valor de catálogo € 210.00.

30.00

2902 /() 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 69/79. Série completa em diversos denteados e 
papeis, nova, a maioria dos selos com goma não original e alguns sem goma, sem repara-
ções, com aflorações de óxido na maioria dos selos. Lote a ver.

140.00

2903  1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF79, 300 réis, azul s/laranja, papel porcelana, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com leves 
pontos de óxido e com vinco num dente. Valor de catálogo € 310.00.

30.00
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2904 8 1892/93 – D. Luís I. Sobrecarga “PROVISORIO”. Sobrecarga d). MF90, 10 réis, verde, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Bloco vertical de 10 selos (2x5), usados, sem reparações, com 
leves vestígios de óxido no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

30.00

2905 /()/8 1894 – 5º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. MF 98/110. Série completa em 
novo, com exceção selos de 10 e 100 réis em usado, com goma não original na maioria dos 
selos, sem reparações e com canto curto no selo de 500 réis.

100.00

2906 « 1898/1905 – D. Carlos I, Mouchon. MF141, 25 réis, carmim, papel pontinhado leve, den-
teado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem 
reparações com 4 ou 5 pontos de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

10.00

2907 * 1898/1905 – D. Carlos I Mouchon. MF142, 50 réis, ultramar, papel pontinhado leve, dentea-
do 11 ¾, em sobrescrito circulado de Beja (16.08.10) para Washington (28.08.10) para pagar 
o porte simples de uma carta para os EUA com peso até 20g. B.

20.00

2908 () 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF155, 150 réis, 
bistre, papel pontinhado leve, denteado 13 ½. Quadra, nova, com goma não original, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 240.00.

40.00

2909 PI 1910 – D. Manuel II + D. Manual II, com sobrecarga “REPUBLICA”. Postal ilustrado circulado 
de Coimbra (08.03.12) para Lisboa, com o selo de 5 réis preto MF157 e 5 reis, preto, MF171.

5.00

2910 * 1910 – D. Manuel II + D. Manual II, com sobrecarga “REPUBLICA”. Frente de sobrescrito 
circulado com dois selos de 25 réis, castanho, MF161 e MF175.

10.00

2911  1910 – D. Manuel II. MF160, 20 réis, carmim, papel esmalte, denteado 14. Bloco com 25 
selos, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com alguns ligeiros pontos 
de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 75.00.

12.00

2912 * 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA”. MF177, 75 réis, bistre, papel esmal-
te, denteado 14x15 de pente, em sobrescrito de “A. Myre” circulado registado de Lisboa 
(11.09.11) para Setúbal (12.09.11), para pagar o porte simples interno (25 réis) de uma carta 
com o peso até 20g e o prémio de registo (50 réis). No verso lacre com efígie de D. Maria II.

10.00

2913 PI 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA”, sobre selos de Porteado do Continente. MF193, 10 réis, lilás-rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¼. Dois selos em postal ilustrado circulado de Lisboa (27.11.11) para a Alemanha.

8.00

2914 JRN 1912 – Ceres. MF206, ¼ c, sépia, papel porcelana, denteado 15x14, em jornal “CINCO DE 
OUTUBRO) N.º 54 de 15.05.12, circulado de Vila Nova de Gaia (15.05.12) para o Porto, para 
pagar o porte simples interno de um jornal com peso até 50g, de acordo com a tabela de 
portes do Decreto de 06.04.08. Selo sem defeito nem reparações, com boa cor.

10.00

2915 PI 1912 – Ceres. MF206c, ¼ c, sépia esverdeado, papel pontinhado, denteado 15x14. Par hori-
zontal em postal ilustrado circulado de Lisboa (15.02.17) para Portalegre (16.02.17). Insuficien-
temente franquiado (falta de ½ c) foi porteado com o dobro do porte em falta com 1c, manus-
crito a lápis azul, provavelmente por falta de selos de porteado na estação postal do destino. 

10.00

2916 PI 1912 – Ceres. MF208c, 1c, verde-escuro, papel pontinhado, denteado 15x14. Exemplar iso-
lado em postal ilustrado circulado de Lagoaça (29.06.17) para Caldas de Aregos (03.07.17), 
para pagar o porte interno de um bilhete-postal simples. Inclui vinheta da Junta Patriótica do 
Norte da taxa de 1c, verde. Exemplar sem defeitos nem reparações. B.

10.00

2917 8 1912 – Ceres. MF211c, 2 ½ c, violeta-escuro, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. 
Exemplar usado, com ligeiro defeito no denteado da margem superior, com 3 perfurações 
“estrela de 5 pontas” descolado de uma “CARTA POSTAL-SECRETO”.

12.00

2918 Lote 1912/53 – Ceres + Cavaleiro Medieval + Centenário do Selo Postal Português. Lote com 3 so-
brescritos com diferentes perfurações: um com MF211, 2 ½ c, violeta, papel porcelana, dentea-
do 15x14, com perfuração “TOTTA – JOSÉ HENRIQUE TOTTA & CIA”, outro com par de selos 
de 50c, MF766, com perfuração “UFF – UNIÃO FABRIL FARMACÊUTICA” e outro com selo de 
1$00, castanho, MF787, com perfuração “BNU – BANCO NACIONAL ULTRAMARINO”.

10.00

2919 PRV 1912 – Ceres. MF213, 7 ½ c. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de 
José Sérgio de Carvalho e Silva. Quadra de provas de cor em bistre sobre papel pontinhado 
horizontal de cor creme, não denteadas, sem goma. B e R.

20.00

2920 Lote Perfurados. Portugal. Lote com 10 selos, a maioria das emissões Ceres, com diversas per-
furações, a maioria com BNU. Inclui ainda SIF, HBC e JMF/G&C.

20.00

2921 * 1912/17 – Ceres + Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado registado de Lisboa 
(19.12.18) para França (26.12.18) com selo de 20c, chocolate s/ verde, papel porcelana 
colorido, denteado 15x14, MF217 + par de selos de 3 ½ c, verde-claro, denteado 15x14, 
MF225. Sobrescrito de janela, com pequenos defeitos.

16.00

2922  1920 – Ceres. MF 219c, 50c, laranja s/ salmão, papel porcelana colorido, espesso, denteado 
12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e leve sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 265.00.

40.00

2923 * 1917/22 – Ceres. Novas taxas e cores. Sobrescrito circulado de Coimbra (17.03.23) para 
Lisboa, com selos de 1c, castanho, papel pontinhado, denteado12x11 ½, MF221b e selo 
de 24c, verde-azul, denteado 12x11 ½, MF241. Selos de 1c com variedade de cliché MM X 
(x50) e selo de 24c com óxido no denteado da margem esquerda.

10.00
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2924 8 1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF226e, 4c, verde, papel liso, denteado 12x11 
½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e variedade de cliché “4 
GROSSO”. Valor de catálogo € 250.00.

35.00

2925  1917/20 – Ceres. Novas taxas e cores. MF231, 13 ½ c, azul-cinzento claro, papel pontinha-
do vertical, denteado 12x11 ½. Bloco com 15 selos, novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

15.00

2926  1920/22 – Ceres. Novas taxas e cores. MF238, 12c, verde-azul, papel liso, denteado 12x11 
½. Bloco com 25 selos, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com três 
pontos de óxido no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 62.50.

10.00

2927  1920/22 – Ceres. Novas cores e taxas. MF240c, 20c, chocolate, papel liso espesso, dentea-
do 15x14. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 240.00.

40.00

2928  1920/22 – Ceres. Novas taxas e cores. MF243, 36c, vermelho, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Bloco com 20 selos, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

20.00

2929 FRG/8 1923/26 – Ceres. Novas taxas e cores. Lote composto por fragmento com par de selos de 
5c, bistre, papel liso, denteado 12x11 ½, MF252, com perfuração “A.I.” e selo de 40c, choco-
late, papel liso, denteado 12x11 ½, MF283, com perfuração “CIPC”.

5.00

2930 * 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco, usados como selos de recurso 
em segundo período de circulação. MF339, 20c, violeta-cinzento. Par horizontal em sobres-
crito circulado de Lisboa (02.05.34) para Tomar (03.05.34) para pagar o porte simples interno 
(40c) de uma carta com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes do Decreto 9424 de 
13.02.24 em vigor a partir de 14.02.24. B.

10.00

2931 * 1925/38 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco, como selo de recurso em 
segundo período de circulação. MF353, 1$60, azul-escuro, em sobrescrito circulado do Por-
to (02.02.34) para a Alemanha, para pagar o porte simples de uma carta para a Alemanha 
com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.06.33.

10.00

2932  1926 – Independência de Portugal, com sobretaxa. MF 386/95. Série completa, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

20.00

2933  1926 – Ceres. Emissão Londres. MF 396/419. Série completa, nova, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 265.00.

30.00

2934 * 1926 – Ceres. Emissão Londres + Imposto Postal “Para os Pobres”. Sobrescrito circulado 
da Lousã (27.12.28) para Lisboa (28.12.28) com selo de 40c, verde-esmeralda, MF406, para 
pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 20g e selo do imposto postal de 
15c, carmim-rosa, MF IP10, devido no período de 27 a 31 de Dezembro de 1928.

12.00

2935  1927 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. MF 420/434. Série completa, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 270.00.

30.00

2936  1928 – Independência de Portugal * 3.ª emissão. MF 435/450. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 175.00.

20.00

2937 / 1928/29 – Ceres, com sobretaxa. Lote composto por 5 quadras: MF457, 10 s/ 4c, laranja, 
com pontos de óxido e charneira + MF453, 10c s/ ¼ c, sépia, + MF454, 10c s/ ½ c, preto + 
MF451, 4c s/ 8c, laranja + MF452, 4c s/ 30c, castanho + bloco com 6 selos MF459, 15c s/ 
16c, ultramar. Todos os selos com goma original sem charneira, exceto quadra referenciada. 
Valor de catálogo € 39.20.

6.00

2938  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF486, 1$60 s/ 3$20, verde-oliva escuro, papel lustrado, 
espesso, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com variedade de cliché, MM I.

10.00

2939  1929 – Ceres, com sobrecarga “Revalidado”. MF 488/493. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 55.00.

6.00

2940 IMP 1925/31 – Padrões da Grande Guerra, com sobrecarga “AÇORES * Selos do Imposto Postal 
dos Açores usados como selos de recurso do correio ordinário no Continente + Lusíadas. 
Impresso circulado de Lisboa (13.10.34) para S. João da Madeira com selos de 5c, sépia 
MF514 e 10c, azul, MF IP11, para pagar o porte interno simples de impressos com peso até 
50g, de acordo com a tabela de portes do Decreto 12428 de 04.10.26.

10.00

2941 * 1931/35 – Lusíadas + 1.ª Exposição Filatélica Portuguesa + Templo de Diana + Infante D. Hen-
rique. Sobrescrito de grande formato, circulado registado de Lisboa (22.07.35) para Karlsruhe / 
Alemanha (24.07.35) com quadra e 48c, MF521 + par vertical de 80c, MF524 + tira de 4 selos 
+ selo isolado de 40c, MF564 + dois selos de 4c, MF565 + par vertical de 5c, MF566 e selo de 
15c, MF569. Porte total de 5$85 para pagar: 1$75 pelo primeiro porte + 3$00 pelos 2.º, 3.º e 4.º 
portes + 1$00 pelo prémio de registo, de uma carta circulada para a Alemanha com peso entre 
60 e 80g. Excesso de porte de 10c. Tabela em vigor a partir de 01.08.34.

30.00

2942  1931 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Álvares Pereira. MF 537/42. Série completa, 
nova, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 330.00.

60.00

2943 * 1931 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Álvares Pereira. MF 537/542. Série completa em 
sobrescrito circulado de Lisboa (25.11.31) para Braunschweig / Alemanha. Exemplar com selos 
sem defeitos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo da série usada € 191.00.

35.00
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2944 * 1931/36 – Lusíadas + 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Alvares Pereira + Templo de 
Diana. Sobrescrito circulado de Lisboa (24.05.37) para Paris (28.05.37) com dois selos de 
15c, preto, MF517, selo de 1$25, azul, MF541 e quadra de 4c, preto.

25.00

2945 * 1933/38 – Lusíadas. Novos valores e cores. MF547, 1$75, azul, papel liso, denteado 14. 
Par horizontal em sobrescrito circulado por via aérea de Lisboa (06.10.38) para a Suíça, 
para pagar o porte simples do correio ordinário (1$75) e o primeiro porte da sobretaxa aérea 
(1$75) de uma carta para França com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes da 
Circular 122 de 25.05.36.

10.00

2946  1933 – 5.º Centenário da Morte de D. Nuno Álvares Pereira, com sobretaxa. MF 548/553. 
Série completa, nova, com goma original e charneira, sem reparações, com vestígios de 
óxido em todos os selos, com boa cor. Valor de catálogo € 52.00.

6.00

2947 * 1925/34 – 1.ª Exposição Colonial Portuguesa + Imposto Postal * Monumento ao Marquês 
de Pombal da emissão de Cabo Verde, usado como selo de recurso do correio ordinário no 
Continente. MF563, 1$60, azul-escuro + MF IP1 (Efígie), em sobrescrito circulado de Lisboa 
(01.12.34) para Paris / França, para pagar o porte simples (1$75) de uma carta para França 
com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.08.34.

10.00

2948  1935/41 – Templo de Diana + Infante D. Henrique + Tudo pela Nação. MF 565/568 + MF 
568/69 + 570/574. As três séries completas, novas, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 125.00.

15.00

2949 * Correio ferroviário. Sobrescrito circulado pela ambulância Avenida-Gare (16.05.39) para Er-
mesinde (17.05.39) com par de selos de 10c, papel porcelana, tipo Infante D. Henrique, 
MF568b e selo de $40, castanho, tipo “Tudo pela Nação”, MF571, para pagar: $40 pelo porte 
simples interno de uma carta com peso até 20g + $20 pela taxa de “ÚLTIMA HORA”.

10.00

2950 * 1935/37 – Sé de Coimbra + 1.º Centenário da Fundação das Escolas Médico-Cirúrgicas de 
Lisboa e Porto. Sobrescrito circulado registado de Lisboa – Chiado (28.07.37) para Paris 
(01.08.37) com par horizontal de 1$75, azul, MF575 e selo de 25c, azul-claro, MF576, para 
pagar o porte simples (1$75) de uma carta para França com peso até 20g e o prémio de 
registo (2$00). Tabela em vigor a partir de 01.08.34.

10.00

2951 * 1935 – Sé de Coimbra. MF575, 1$75, azul-escuro, papel liso, denteado 12. Dois selos em 
sobrescrito circulado por via a érea do Porto (08.05.37) para Londres, com trânsito por Lis-
boa (08.05.37) para pagar o porte simples do correio ordinário (1$75) e o primeiro porte da 
sobretaxa aérea (1$75) de uma carta para Inglaterra com peso até 20g, de acordo com a 
tabela de portes da Circular 122 de 25.05.36.

10.00

2952  1937/38 – Centenário das Escolas Médico Cirúrgicas + 4.º Centenário da Morte de Gil Vicen-
te + 5.º Congresso Internacional da Vinha e do Vinho. MF576 + MF 577/78 + MF 579/82. As 
três séries completas, novas, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Anos de 1937 e 1938 completos. Valor de catálogo € 221.00.

25.00

2953 * 1931/37 – Lusíadas + Tudo pela Nação + 4.º Centenário da Morte de Gil Vicente. Sobrescrito 
circulado registado do Funchal (05.08.39) para a Inglaterra, com selos de 50c, castanho, 
MF522, $25, azul, MF570 e 3x1$00, carmim, MF578, para pagar o porte simples (1$75) de 
uma carta para o estrangeiro e o prémio de registo (2$00).

20.00

2954 8 1938 – 5.º Congresso Internacional da Vinha e do Vinho. MF582, 1$75, azul, papel liso, 
denteado 12. Bloco horizontal com 8 selos usados (4x2), sem defeitos nem reparações, 
obliterado com o carimbo de Paços de Brandão.

30.00

2955  1940 – Legião Portuguesa + Centenários da Fundação e Restauração de Portugal + Cente-
nário do Selo Postal. MF583/590 + MF 591/598 + MF 599/606. As três séries completas (ano 
de 1940), novas, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 373.00.

50.00

2956 * 1943 – Caravela. Lote composto por dois sobrescritos, um circulado, por via aérea, de Lis-
boa, (07.08.44) para Londres, com par de selos de 1$75, azul-escuro, MF625, censurado 
pelos ingleses e outro remetido de Lisboa (13.11.41) para a Alemanha com selo de 3$50, 
azul, MF628, censurado pelos alemães.

20.00

2957  1943 – 1.º Congresso de Ciências Agrárias. MF 634/35. Série completa em blocos com 25 
selos, novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 150.00.

20.00

2958 8 1944 – 3.ª Exposição Filatélica Portuguesa. MF 636/639. Série completa obliterada com 
carimbo comemorativo da Exposição e do 1-º dia de circulação da série. Selos sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. B.

15.00

2959 * 1944/46 – 2.º Centenário do Nascimento de Félix Avelar Brotero + Castelos de Portugal. 
Sobrescrito circulado, por via aérea, de Lisboa (31.10.46) para Nova York, com selo de 1$75, 
azul, MF643 e selo de 3$50, castanho (Castelo de Ourém), MF671, para pagar: 1$75 pelo 
porte simples do correio ordinário de uma carta para os EUA com peso até 20g e 3$50 pelo 
primeiro porte da sobretaxa aérea para uma carta com peso até 5g. MB.

10.00

2960  1947 – Costumes Portugueses * 2.ª emissão. MF677/684. Série completa, em quadras, can-
to superior direito de folha, com exceção da quadra de 3$50 em bordo superior, nova, com 
goma original, sem reparações, com vestígio de óxido num dos selos da quadra de 3$50, 
com boa cor. Valor de catálogo € 1.140.00.

80.00
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2961  1949 – Dinastia de Avis. MF 705/712. Série completa, nova, com goma original sem char-
neira, sem reparações, com leves vestígios de óxido em alguns selos, com boa cor. Valor 
de catálogo € 200.00.

20.00

2962  1950 – Ano Santo. MF 719/722. Série completa em quadras em canto superior esquerdo de 
folha, com exceção do valor de 1$00 com falta de um selo, nova, com goma original, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 913.30.

60.00

2963 8 1950 – Ano Santo. MF 719/722. Série completa, usada, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, obliterada com marca de dia da “COVA DA IRIA (FATIMA) / 13. MAI. 50” – 1.º dia de 
circulação da série. B e R.

25.00

2964 FDC 1950 – 4.º Centenário da Morte de S. João de Deus. MF 723/728. Série completa em sobres-
crito circulado registado em Lisboa (30.10.50), obliterados com carimbo comemorativo do 1.º 
dia de circulação do SIR. Valor de catálogo € 80.00.

10.00

2965 Lote 1951 – Encerramento do Ano Santo. MF 733/736. Série completa repartida por 4 sobrescri-
tos (um selo por sobrescrito), obliterados com marca de dia de Fátima (13.10.51). Selos com 
afloramentos de óxido no denteado. 

10.00

2966  1952 – 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier. MF759 + MF759a, 1E, verde, papel 
liso, médio, denteado 13 ½. Folha completa com 100 selos, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com a variedade “Botões de punho” no selo na 
posição 87. Valor de catálogo € 275.00.

35.00

2967  1953/55 – Cavaleiro Medieval. MF 763/777 + MF818. Série completa em quadras, nova, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 832.00.

100.00

2968  1953 – Cavaleiro Medieval. MF773, 2$50, preto s/ salmão-claro, papel liso, denteado 12 ½. 
Lote com 4 pares verticais, novos, com goma original, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com DIFERENTES TONALIDADES DE COR.

10.00

2969 PM 1955 – Reis de Portugal. MF 806/814. Conjunto com 10 postais máximos, concordantes com 
cada um dos 9 valores emitidos e uma repetição para o selo de 10c, obliterados com marcas 
de dia de Guimarães, Coimbra e Alcobaça e três deles com carimbo comemorativo do 1.º 
dia de circulação do SIR.

45.00

2970  1962 – 10º Congresso Internacional de Pediatria MF894, $50. Exemplar novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações com impressão DESLOCADA da cor 
amarela. Não catalogado. MB e MR.

10.00

2971  1963 – Dupla Vitória do Sport Lisboa e Benfica na Taça dos Clubes Campeões Europeus. 
MF905, 4$30. Exemplar novo, com goma original sem charneira, com LIGEIRA DESLOCA-
ÇÃO da cor castanho-escuro. Acompanha selo normal para comparação.

8.00

2972  1975 – 30.º Aniversário das Nações Unidas + Congresso da IAF. Lote composto por quadra 
canto de folha de 2$00, MF1258a, com tarja fosforescente + selo isolado de 2$00, MF1261a, 
com tarja fosforescente. Valor de catálogo € 95.00.

10.00

2973  1978/83 – Instrumentos de Trabalho. MF1374b, 20$00, policromo. Bloco vertical com 10 
selos, novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com TARJA FOSFORESCENTE COMPRIDA. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

2974  2007 – Sector Corticeiro. MF3655, 1$00, policromo, de cortiça, selos autoadesivos, dentea-
do 12 ¾. Folha completa com 32 selos, novos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 256.00.

40.00

2975  2013 – Festas Tradicionais Portuguesas * Selos autoadesivos (3.º grupo). MF4359a, N20g 
(Festas de S. Mateus, Viseu). Exemplar retirado de um desdobrável em harmónio, emitido 
em 2014, com capa de 200x70mm, com perfuração vertical e horizontal de linha 10x10 ¼, 
entre os selos no papel de suporte, com margens maiores e a cor cinza de fundo mais clara. 
Diferentes da emissão de 2013. Acompanha quadra da emissão de 2013 para comparação. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

50.00

2976  2012 – Fado – “Património da Humanidade”. Folha de selos corporate. MF FSC14. Exemplar 
novo, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

2977  2013 – Natal – “Ano de Fé 2012/2013 – No respeito de todas as crenças. Folha de selos corpo-
rate. MF FSC15. Exemplar novo, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 35.00

15.00

2978  2014 – O Café * “Delta Cafés. Folha de selos corporate. MF FSC16. Exemplar novo, com 
goma original sem charneira. Valor de catálogo € 22.00.

10.00

2979  2017 – Arvores do Mediterrâneo. MF FSC17. Folha de selos corporate. Exemplar novo, com 
goma original sem charneira. Valor de catálogo € 44.00.

30.00

2980  2020 – Fundação Amália Rodrigues * 100 Anos do Nascimento. MF FSC18. Folha de selos 
corporate. Exemplar novo, com goma original sem charneira. Valor de catálogo € 44.00.

15.00

2981 BLC 1976 – Alfabetização. MF BLC18 + MF BLC18A. Os dois blocos, um da 1.ª tiragem e outro 
da 2.ª tiragem. Exemplares novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 81.00.

10.00

2982 BLC 1980 — Evocação da Primeira Emissão dos Açores e da Madeira. MF BLC 29/30. Os dois 
blocos com sobrecarga “CANADIAN PHILATELIC EXIBITHION / 13th TO 21st JUNE 1897”. 
Exemplares novos, com goma original sem charneira.

10.00
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2983 BLC 1980 — Evocação da Primeira Emissão dos Açores e da Madeira. MF BLC 29/30. Os dois 
blocos com sobrecarga “500th ANNIVERSARY OF THE DISCOVERY OF AMERICA SOU-
VENIR / Aniversary of Scouting”. Exemplares novos, com goma original sem charneira.

10.00

2984 BLC 1984 – Europa CEPT * Madeira. MF BLC66. Lote composto por dois blocos novos, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um deles normal 
com as medidas de 114x140mm e outro MAIOR com as medidas de 120x140mm. R.

20.00

2985 ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal * Máquina FRAMA. MF ETQ 1/1a. Série 
completa para o ano de 1982, nova, sem defeitos nem reparações, com boa cor, emitidas 
pela máquina 002 no Terreiro do Paço – Lisboa. Valor de catálogo € 162.00.

30.00

2986 ETQ 1995 – Brinquedos Populares * Galinhas. Com pontos de leitura ótica, com Litho-formas. MF 
ETQ10A. Tira com 4 etiquetas sem impressão do valor.

15.00

2987 CRT 1986/88 – Castelos e Brasões de Portugal. Cadernetas. Coleção completa com as 18 carteiras do 
tema: MF CRT 41, 42, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63 e 64. Exemplares 
novos, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 156.90.

25.00

2988 CRT 2005 – Aldeias Históricas de Portugal. MF BLC 306A / 317A. Carteira com os 12 blocos. 
Exemplar novo, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 40.00.

10.00

2989 SM 2004 - 150 Anos do Primeiro Selo Português. MF SM32. Exemplar novo com moeda de 5€, 
numerado (10.425). Valor de catálogo € 180.00.

25.00

2990 * 1936/45 – Tipo Hélice. Sobrescrito circulado por via aérea de Lisboa (05.06.42) para Agen 
/ França (08.06.42) com selo de 3$00, azul, MF CA4 e selo de $50, tipo Lusíadas, MF522, 
para pagamento do porte simples do correio ordinário (1$75) e do primeiro porte da sobreta-
xa aérea (1$75) de uma carta circulada para países europeus com o peso até 20g.

10.00

2991 * 1936/43 – Correio Aéreo * Tipo Hélice + Caravela. Sobrescrito circulado por via aérea de 
Lisboa (19.06.45) para Inglaterra com selos de 3$00, azul, MF CA4 e selo de $50, violeta-
-vermelho, MF623, para pagar o porte simples do correio ordinário (1$75) e o primeiro porte 
da sobretaxa aérea (1$75) de uma carta para Inglaterra com peso até 20g, de acordo com a 
tabela de portes da Circular 122 de 25.05.36 e Decreto 30558 de 29.06.40.

10.00

2992 8 1936/41 – Correio aéreo. Hélice. MF CA10, 50$00, lilás-vermelho escuro, papel liso, denteado 
12. Quadra usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 540.00.

55.00

2993  1929/33 – Porte Franco. Sociedade de Geografia de Lisboa. Emblema da Sociedade. 
Sem coroa. MF SGL11, violeta e azul s/ vermelho. Exemplar novo, sem goma, sem 
reparações, com mancha de tinta violeta no canto superior esquerdo com a COR AZUL 
MUITO DESLOCADA.

7.00

2994  1903/1927 – Porte Franco. Sociedade de Geografia de Lisboa. Emblema da Sociedade, com 
Coroa + Emblema da Sociedade sem Coroa. MF SGL 1/2, MF3, MF4 e MF 5/8. As quatro séries 
completas, novas, sem goma, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 106.00.

12.00

2995 8 1919 – Cupão-Resposta como meio de aquisição da franquia de resposta a uma carta re-
metida no valor de 6 centavos, obliterado com carimbo oval de Lisboa. Os cupões-resposta 
poderiam ser usados em qualquer país que tivessem aderido ao acordo.

15.00

     Açores

2996 8 Precursores * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 réis, carmim-rosa, papel 
liso, não denteado, tipo IV. Exemplar usado, com margens de luxo e equilibradas, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma 
postal, batido a preto “48 – ANGRA”, tipo 4.3.4.

15.00

2997 8 1894 – 5.º Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique. Selos do Continente, com so-
brecarga “AÇORES”. MF 60/72. Série completa, usada, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

30.00

2998 / Horta * 1897 – D. Carlos I, Mouchon. MF 13/26. Série completa, nova, sem goma, alguns 
selos com goma original e charneira, sem reparações, com alguns pontos de óxido, boa cor. 
Valor de catálogo € 86.00.

8.00

2999  Ponta Delgada * 1898/1905 – D. Carlos I, Mouchon. Novas cores e valores. MF29, 50 
réis, ultramar, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e sobrecarga horizontal a violeta “ULTRAMAR”, 
aplicada pela Direcção-Geral das Colónias sobre os selos recebidos da UPU com des-
tino às coleções da Direções dos Correios das Colónias, retirando-lhes assim o poder 
de franquia.

20.00

     Madeira

3000  1898 - 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 33/40. Série 
completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 100.00.

25.00
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     Ultramar

3001 BLC Ultramar * 1951 – Encerramento do Ano Santo. MF BLC2. Exemplar novo, com goma original 
e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

22.00

3002  Ultramar * África. Emissões gerais. 1945 – Porteado. Império Colonial Português. MF3, 
0$30, azul-escuro, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original sem char-
neira, sem reparações e com dois vincos verticais, com boa cor e NÃO DENTEADO na 
margem esquerda. R.

10.00

3003 FDC Ultramar * Emissões gerais. 1968 – V Centenário do Nascimento de Pedro Álvares Cabral. 
Lote composto pelos 7 FDC’s, um por cada colónia, com a série completa obliteradas com 
carimbo comemorativo do 1.º dia de circulação de cada uma das colónias. B.

15.00

     Angola

3004 / 1870/77 – Coroa. MF1, 5 réis. Lote com 7 selos novos, com goma original e charneira ou 
sem goma, sem reparações, com leve óxido em dois selos, com boa cor. Estudo de varieda-
des de cor, papéis e denteados. Valor de catálogo € 88.00.

18.00

3005  1870/77 – Coroa. MF1, 5 réis, preto, papel liso fino, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 
selos, com denteado a separar-se em vários selos, a maioria seguros com charneira, com 
boa cor. Valor de catálogo € 154.00.

15.00

3006 / 1870/77 – Coroa. MF3, 20 réis. Lote com 5 selos novos, com goma original e charneira ou 
sem goma, sem defeitos assinaláveis, com boa cor. Estudo de variedades de cor e papéis 
em denteado 12 ¾.

10.00

3007 / 1870/77 – Coroa. MF4, 25 réis. Lote com 7 selos novos, com goma original e charneira, goma 
não original e sem goma, sem reparações, com leve óxido em alguns selos, com boa cor. Estudo 
de variedades de cor e papéis em denteados 12 ¾ e 13 ½. Valor de catálogo € 260.00.

50.00

3008 8 1870/77 – Coroa. MF6, 50 réis, verde-claro, papel liso, fino, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo oval de deno-
minação de origem “PROVINCIAS ULTRAMARINAS”, aplicado em Lisboa, com a margem 
esquerda não denteada.

20.00

3009  1870/77 – Coroa. MF7, 100 réis, violeta, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa com e com variedade acentuada de cliché. B e R.

40.00

3010  1870/77 – Coroa. MF7, 100 réis, violeta, papel liso médio, denteado 12 ¾. Folha completa com 
28 selos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 840.00.

80.00

3011 / 1870/77 – Coroa. MF7b, 100 réis, violeta, papel liso médio, denteado 13 ½. Lote com 3 fo-
lhas completa com 28 selos, das quais uma com goma original sem charneira e as restantes 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e em tonalidades de cor diferentes. 
Valor de catálogo € 1.036.00.

60.00

3012 / 1870/77 – Coroa. MF8, 200 réis. Lote com 15 selos novos, com goma original e charneira ou 
sem goma, sem defeitos assinaláveis, com boa cor. Estudo de variedades de cor, papéis e 
denteados. Valor de catálogo € 164.00.

30.00

3013  1870/77 – Coroa. MF8, 200 réis, laranja, papel liso fino, denteado 12 ¾. Folha completa, 
nova, sem goma, sem reparações, com afloramentos de óxido nas margens, com boa cor. 
Valor de catálogo € 336.00.

30.00

3014  1870/77 – Coroa. MF8a, 200 réis, laranja-claro, papel liso fino, denteado 12 ¾. Folha completa com 
28 selos, sem goma, sem reparações com leve óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 336.00.

30.00

3015 / 1870/77 – Coroa. MF8c, 100 réis, violeta, papel liso médio, denteado 13 ½. Lote com 2 fo-
lhas completa com 28 selos, das quais uma com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações e outra sem goma, com afloramentos de óxido, com boa cor e em tonalida-
des de cor diferentes. Valor de catálogo € 532.00.

50.00

3016 / 1870/77 – Coroa. MF9, 300 réis. Lote com 12 selos novos, com goma original e charneira, 
goma não original ou sem goma, sem defeitos assinaláveis, com boa cor. Estudo de varie-
dades de cor, papéis e denteados. Valor de catálogo € 257.00.

50.00

3017  1870/77 – Coroa. MF9, 300 réis, castanho-vermelho, papel liso fino, denteado 12 ¾. Folha 
completa com 28 selos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 1.008.00.

100.00

3018 / 1870/77 – Coroa. MF9, 100 réis, violeta, papel liso médio, denteado 13 ½. Lote com 3 folhas 
completa com 28 selos, das quais uma com goma original sem charneira e as restantes sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e em tonalidades de cor diferentes. Valor 
de catálogo € 1.036.00.

90.00

3019  1870/77 – Coroa. MF9d, 300 réis, castanho, papel, denteado 13 ½. Folha completa, nova, sem 
goma, sem reparações, com ponto de óxido num selo, com boa cor. Valor de catálogo € 308.00.

30.00

3020 / 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF10, 10 réis. Lote com 5 selos novos, com goma original e 
charneira, goma não original ou sem goma, sem defeitos assinaláveis, com boa cor. Estudo 
de variedades de cor, papéis e denteados. Valor de catálogo € 108.00.

22.00
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3021 R« Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. MF 10/14. Série completa de reimpressões de 
1885, papel liso branco e espesso, sem goma como emitidos, sem reparações, com vestí-
gios de óxido na taxa de 50 réis. Valor de catálogo € 175.00.

40.00

3022 / 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF11, 20 réis. Lote com 4 selos novos, com goma original e 
charneira ou sem goma, sem defeitos assinaláveis, com boa cor. Estudo de variedades de 
cor e papéis em denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 132.00.

25.00

3023 / 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF12, 25 réis. Lote com 6 selos novos, com goma original e 
charneira, goma não original ou sem goma, sem defeitos assinaláveis, com boa cor. Estudo 
de variedades de cor, papéis e denteados. Valor de catálogo € 125.00.

25.00

3024  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF12, 25 réis, violeta, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Folha 
completa com 28 selos, com goma original sem charneira, com boa cor. Valor de catálogo € 840.00.

85.00

3025 / 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF14, 50 réis. Lote com 3 selos novos, sem goma, com 
ligeiros defeitos, com boa cor. Estudo de variedades de cor e papéis em denteado 12 ¾. 
Valor de catálogo € 150.00.

15.00

3026  1893/94 – Coroa. MF28, 20 réis, violeta-azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Folha completa, 
nova, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 392.00.

30.00

3027  1894 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa, local, aposta manualmente. MF37c, 25 
réis, castanho, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com 
ligeiros pontos de óxido e um dente curto. Valor de catálogo € 160.00.

48.00

3028 8 1894 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa, local, aposta manualmente. MF37, 25 réis, 
castanho, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar usado, com goma original, sem reparações, com 
denteado irregular na margem direita e obliteração de cortesia. Valor de catálogo € 110.00.

35.00

3029  Reimpressões de 1905 * 1902 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF57, 59/61. Série 
completa de reimpressões de 1905 em papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplares novos, 
com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB. Valor de catálogo € 240.00.

80.00

3030  1902 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF60, 400 s/ 20 réis, rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo II. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com a “efígie” parcial-
mente aberta, com boa cor e fraco relevo e com a SOBRETAXA DESLOCADA.

50.00

3031 /() 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. MF 62/73. Série completa, nova, alguns 
selos com goma não original e outros com goma original e charneira, sem reparações, com 
pontos de óxido no selo de 400 s/ 200 réis.

80.00

3032 /() 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. MF62a, 63c, 64a, 70b. Exemplares no-
vos, em papel pontinhado vertical, denteado 11 ¾, com e sem goma original, com charneira, 
sem reparações, com canto curto no selo MF64a, não considerado no valor.

15.00

3033  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. MF65b, 65 s/ 25 réis verde, tipo I e 
72d, 400 s/ 50 réis, azul-claro, tipo II, ambos em papel pontinhado vertical, denteado 12 ½. 
Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 27.00.

8.00

3034 / 1902 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 75/78. Série completa, 
nova, com goma original e charneira, com exceção selo de 50 réis sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 27.00.

5.00

3035 /« 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF79/86. Série completa, nova, 
com goma original e não original e charneira, com exceção selo de 50 réis sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Inclui repetições de 15, 25, 50 e 75 réis em 
tonalidades de cor. Valor de catálogo € 111.00

22.00

3036  1903 – D. Carlos I. Novas cores e valores. MF83, 75 réis, castanho-violeta, papel pontinhado 
leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a LEGENDA E VALOR DESLOCADOS.

8.00

3037 / 1905 – D. Carlos I, Mouchon, com sobretaxa. MF87 + 87a, 50 s/ 65 réis, azul-cinzento, papel 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Par vertical, com goma original e charneira no 1.º selo, sem 
reparações, com a goma espelhada, com boa cor, e fenda tipo I (“5” fendido) no selo inferior. 
Valor de catálogo € 62.00.

20.00

3038 / 1905 – D. Carlos I, Mouchon, com sobretaxa. MF87c, 50 s/ 65 réis, azul-cinzento, papel 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original, parcial, e com sinal de 
charneira, com boa cor, com “5”, bandeira curta (tipo III). Valor de catálogo € 40.00.

12.00

3039  1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 88/102. 
Série completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com duplicações das taxas de 2 ½, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 10 e 500 réis, com 
variedades de papel e tonalidades de cor.

19.00

3040 8 1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”. Lote com 13 selos usados: 4 
selos de 5 réis, laranja, MF88 + 4 selos de 10 réis, verde-amarelo, MF89 + um de 15 réis, 
MF91, um de 20 réis, violeta, MF92 e 3 de 25 réis, carmim, MF93, todos obliterados com 
sobrecarga “REPUBLICA” de iniciativa PARTICULAR.

30.00

3041  1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote com par 
horizontal de 5 réis, MF89 e selo isolado de 115 réis, laranja s/ rosa, MF97, com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e SOBRECARGA DESLOCADA.

6.00
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3042  1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF93, 
25 réis, carmim, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com a LEGENDA E VALOR OMISSOS.

12.00

3043 / 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 103/112. Série 
completa, nova, com goma original com e sem charneira, sem reparações, com vestígios de 
óxido, com boa cor.

6.00

3044  1910 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote composto por 
selo de 5 réis, preto, MF104 + par horizontal de 10 réis, verde, MF105, 2 ½ réis, novos com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e NÃO DENTEADOS.

14.00

3045  1912 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1911, com sobretaxa, tipografada localmente: MF113, 
2 ½ réis s/ 15 réis + MF115, 10 réis s/ 15 réis, verde. Duas quadras novas, com goma ori-
ginal, com óxido, mais acentuado na primeira quadra, com boa cor, a primeira com DUPLA 
SOBRETAXA e a segunda com a SOBRETAXA INVERTIDA.

30.00

3046  1912 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga e sobretaxa, tipografadas localmente. 
MF116/117. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem reparações, com 
óxido no selo MF116.

25.00

3047 / 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecar-
ga e sobretaxa sobre selos postais de África, Macau e Timor. MF118/125 + MF126/133 + 
MF134/141. As três séries completas com goma original e charneira (um selo sem goma) e 
leve óxido em alguns valores. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

3048 / 1914 – Ceres. MF142/157. Série completa, nova, com variedade de cores, papéis e dentea-
dos, na generalidade com goma original e charneira, sem reparações, com três selos com 
leve óxido, com boa cor. 

28.00

3049 / 1914 – Ceres. MF143, ½ c preto. Lote composto por par horizontal, sem goma e com óxido com 
impressão PARCIAL do selo da direita + selo isolado em denteado 12x11 ½ com LEGENDA 
OMISSA + selo em denteado 15x14 com o DENTEADO DESLOCADO, com ligeiro óxido.

12.00

3050  1914 – Ceres. Lote com duas quadras, novas, com goma original sem charneira, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor: MF144e, 1c, verde-amarelo, papel pontinhado, denteado 
15x14, com FALHAS DE IMPRESSÃO + MF145g, 1 ½ c, castanho-claro, papel pontinhado, 
denteado 12,11 ½, com DUPLA IMPRESSÃO DA LEGENDA E VALOR.

12.00

3051 8 1914 – Ceres. Lote com dois pares usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor: 
MF146a, 2c, carmim, papel pontinhado vertical, com DENTEADO DESLOCADO no bordo supe-
rior + MF151f, 10c, laranja-vermelho, papel liso, denteado 12x11 ½, com defeitos de impressão.

12.00

3052  1914 – Ceres. Lote com dois selos novos, com goma original e charneira, em papel porcela-
na, denteado 15x14, sem defeitos nem reparações, com boa cor: MF149, 7 ½ c, bistre com 
LEGENDA E VALOR INVERTIDOS + MF151, 10c, laranja-vermelho, COM DUPLA IMPRES-
SÃO DO VALOR E LEGENDA.

10.00

3053 * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Moçâmedes (09.09.22) para Maçãs de D. 
Maria (20.11.22) com a indicação manuscrita “Via Cape Town”, com tira de 4 selos de 1c, 
verde-amarelo, MF144e e tira de 3 selos de 15c, rosa-malva, MF152b, ambos em papel pon-
tinhado, denteado 15x14, para pagar o primeiro porte (20c) e o segundo porte (10c) de uma 
carta para Portugal com peso entre 20 e 40g e o prémio de registo (10c), de acordo com a 
tabela de portes do Decreto nº 92 de 24.12.1921 do Alto Comissário da República publicado 
no Boletim Oficial de Angola nº 52 de 31.12.1921. Um selo de 15c incompleto.

15.00

3054  1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
MF159, 15 réis, verde, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Dois exemplares novos, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um com a SOBRE-
CARGA INVERTIDA EM ESPELHO e outro com “A” de “REPUBLICA” invertido, tidos como 
saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

15.00

3055  1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente, a 
verde. MF161b, 75 réis, castanho-violeta, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, assinado no verso, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 30.00.

10.00

3056  1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente, a 
vermelho. MF162, 100 réis, azul s/ azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Lote com 
dois selos novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um com a SO-
BRECARGA INVERTIDA e outro com DUPLA SOBRECARGA. Não catalogados os erros.

10.00

3057 /8 1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
MF163, 200 réis, lilás s/ rosa, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Lote composto por 
par horizontal com goma original sem charneira com a SOBRECARGA DESLOCADA + selo 
isolado sem goma, com a SOBRECARGA INVERTIDA a verde + selo isolado, usado, com a 
SOBRECARGA INVERTIDA, a vermelho. Erros não catalogados.

15.00

3058 / 1914 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1902 (PROVISORIO), com sobrecarga “REPUBLICA 
tipografada localmente. MF176/177. Série completa, nova, com e sem goma + série comple-
ta nova, sem goma, com a SOBRECARGA INVERTIDA (não catalogado). Exemplares sem 
defeitos nem reparações, com boa cor.

15.00
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3059 /8 1914 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1905 sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA 
tipografada localmente. MF178. 50 s/ 65 réis, azul-cinzento. Lote composto por dois selos: 
um novo, com goma original e charneira e outro usado, com “A” de “REPUBLICA” invertido. 
Ambos sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

3060 /() 1915 – D. Luís I, fita direita. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” 
da Casa da Moeda. MF 179/181 + 179a + 180. Série completa em denteado 12 ¾ + selo 
de 115 s/ 10 em denteado 13 ½ + selo de 115 s/ 200 réis com DUPLA SOBRECARGA (não 
catalogado). Exemplares novos, com goma original e charneira ou com goma não original, 
sem reparações, com pontos de óxido em alguns selos, com boa cor e relevo.

10.00

3061 / 1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPU-
BLICA” da Casa da Moeda. MF 182/187. Série completa, nova, com goma original e char-
neira ou sem goma, sem reparações e alguns selos com leve óxido, com boa cor. Inclui mais 
doze exemplares com variedades de papel, denteados e cores. Valor de catálogo € 94.00.

20.00

3062 / 1919 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1914 com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa 
tipografadas localmente. MF193, 2 ½ c s/ 100 réis, azul s/ azul. Lote com 4 selos novos, com 
goma original e charneira, sem reparações com pontos de óxido em todos os selos, com 
boa cor: um normal, outro com a SOBRECARGA INVERTIDA, outro com a SOBRETAXA 
INVERTIDA e outro SOBRECARGA DESLOCADA.

15.00

3063 / 1921 – D. Carlos I, Mouchon, D. Manuel II e Ceres, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF 194/499. Série completa, nova, a maioria dos selos sem goma como emitidos, sem re-
parações, com ligeiro óxido e com boa cor. Valor de catálogo € 31.50.

10.00

3064 /8 1912/22 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. Lote com 3 selos isolados de 4c, carmim-
-rosa, MF201, com VALOR E LEGENDA DESLOCADOS, 80c, carmim-rosa, MF209 com 
VALOR OMISSO, 4 ½ c, cinzento, MF202, com DENTEADO DESLOCADO + 2 pares hori-
zontais de 6c, lilás, MF203 com VALOR E LEGENDA MUITO DESLOCADOS e 15c, lilás-
-malva, MF152, com DENTEADO OMISSO num dos selos + par vertical de 30c, verde-oliva, 
MF206 com DENTEADO DESLOCADO. 

25.00

3065  1921/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF205/211. Série completa, nova, com goma ori-
ginal e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Inclui mais 16 selos com 
repetições com variedades de cor, papel e denteado.

10.00

3066  1932 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF 228/246. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 155.00.

30.00

3067 //8 1932 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. Lote com 4 selos todos com os VALORES DES-
LOCADOS: MF228, 1c, bistre, com goma original sem charneira + MF229, 5c, sépia, sem 
goma + MF239, 80c, verde-esmeralda, usado e MF246, 20ª, laranja, com goma original e 
charneira. Exemplares sem reparações com ligeiro óxido.

20.00

3068  1932 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF234, 40c, laranja-vermelho, papel pontinhado 
vertical, denteado 12. Par horizontal, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e IMPRESSÃO DESLOCADA DO VALOR. B.

12.00

3069 Lote 1932/38 – Ceres. Novo tipo + Império Colonial Português. Lote com 4 sobrescritos circulados de 
Nova Lisboa (20.11.43), Lubango (12.06.43), Caála (02.09.43) e Benguela (01.11.43), para Nova 
York / EUA, respetivamente com selos de 2x10c e 3x50c, MF260/66 e censura da África do Sul 
+ 4x50c, MF236 e censura das Bermudas + 1,75Ag, MF271 e censura da Rodésia do Norte + 
5c, MF229, 20c, MF262 e 3x50c, MF266, com vinheta no verso com o “V” de “VICTÓRIA”. MB.

25.00

3070 /() 1951 – Aves de Angola. MF 326/349. Série completa, nova, com goma original sem charnei-
ra, com exceção selo de 20Ags com goma não original, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 660.00.

75.00

3071 * 1932 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. Sobrescrito circulado de Luanda (04.02.38) para 
Nova York / EUA, com selos de 1,75Ags, MF291 + 2,00Ags, MF243 e 3 selos de 5,00Ags, 
MF244, para pagar: 1,75Ags pelo porte simples do correio ordinário de uma carta remetida 
para os EUA com peso até 20g e 17,00Ags pelo segundo porte da sobretaxa aérea de uma 
carta para os EUA com peso entre 5 e 10g. B.

14.00

3072  1938 – Império Colonial Português. MF 258/275. Série completa, nova, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 136.00.

25.00

3073 * 1938/42 – Império Colonial Português + Ceres, com sobretaxa, tipografada na Casa da Moe-
da. Sobrescrito circulado registado de Quanhama (29.07.43) para o Funchal, com trânsito 
por Cape Town e Lisboa (07.10.43) com selos de 5c (par) + 15c + 3x35c (par +1) + 2x10c s/ 
45c, MF259, 261, 264 e 279.

12.00

3074  1939 – Primeira Viagem Presidencial às Colónias. MF 276/278. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 117.00.

25.00

3075  1938 – Primeira Viagem Presidencial às Colónias. MF 276/278. Série completa, nova, com 
goma original e muito leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 117.00.

28.00

3076  1949 – Vistas de Angola. MF 311/317. Série completa, nova, com goma original e charneira, 
sem reparações, com leve óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 190.00.

20.00

3077  1951 – Aves de Angola. MF 326/349. Série completa, nova, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 420.00.

110.00
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3078 PM Angola. Temáticos. Fauna. Grande Cudo ou Ungiri. Postal ilustrado concordante com selo 
de 15$00, MF373, obliterados com carimbo de Sá da Bandeira (15.08.53). Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com a marca bem batida. MR e MB.

50.00

3079  1961 – Tipo Femininos de Angola. MF415, $40, policromo. Tira horizontal com 3 selos novos, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com COR 
DE FUNDO EM AZUL-CLARO. Acompanha selo normal para comparação.

15.00

3080  1961 – Escudo de Armas de Angola * 1.ª emissão. MF436, $05, policromo. Quadra, margem 
superior de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com COR DE FUNDO EM AZUL-CLARO. Acompanha selo normal para comparação.

10.00

3081  1961 – Escudo de Armas de Angola * 2.ª emissão. MF436, $15, policromo. Quadra, margem 
esquerda de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com COR DE FUNDO SALMÃO CLARO. Acompanha selo normal para comparação.

10.00

3082  1963 – Igrejas de Angola. MF480, $10, policromo. Quadra nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COR DE FUNDO MAIS CLARA. 
Acompanha selo normal para comparação. 

10.00

3083  1963 – Igrejas de Angola. MF481, $20, policromo. Quadra nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COR FUNDO MAIS CLARA. Acom-
panha selo normal para comparação. 

10.00

3084  1966 – Uniformes Militares. MF513a, 9$00, policromo. Exemplar novo, com goma original 
sem charneira, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido no verso, com boa cor e COM 
VALOR OMISSO. Valor de catálogo € 50.00.

10.00

3085  1966 – Uniformes Militares. MF513a, 9$00, policromo. Par vertical, novo, com goma original 
sem charneira, sem reparações e muito ligeiros óxido no verso, com boa cor e COM VALOR 
ACENTUAMENTE DESLOCADO. Não catalogado.

10.00

3086 PM 1970 – Centenário do Nascimento do Marechal Carmona. MF552, 2$50. Selo concordante 
com postal ilustrado, obliterados com marca do dia de “CARMONA”. 

8.00

3087 PRV 1974 – Conchas de Angola. MF566, 1$00 + MF570, 3$00 + MF577, 25$00. Lote com 3 
ensaios de cor de fundo, denteados, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações.

15.00

3088 BLC 1950 – 1.ª Exposição Filatélica. MF BLC2. Lote com 10 blocos, oito com o papel seda colado no 
verso e dois com goma original sem charneira e pontos de óxido. Valor de catálogo € 340.00.

15.00

3089 () 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa em blocos 
com 18 selos (6x3), novos, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 900.00.

180.00

3090  1938 – Correio aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho, papel pontinhado 
leve, denteado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original sem charneira, 
sem reparações, com vários pontos de óxido e com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

25.00

3091 8 1947 – Correio aéreo. Emblema dos CTT. MF CA13, 3,50 Ags, laranja-claro, papel liso, 
denteado 11 de linha, irregular. Quadra, usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 44.00.

15.00

3092 * 1921/45 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos ‘ Império Colonial Português + 
Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “TAXE PERÇU / TAXA COBRADA”. Sobrescrito cir-
culado para Luanda (02.07.45) com dois selos de 5c, castanho-amarelo e selo de 10c, lilás 
(selos de porteado usados como selos de recurso do correio ordinário), MF POR25 e selo 
de 30c, lilás, MF263, para pagar o porte simples interno do correio ordinário ($50) de uma 
carta com peso até 20g + selo de 0,90Ag, MF SCA2, para pagar o porte simples interno da 
sobretaxa do correio aéreo) de uma carta com peso até 5g. B.

15.00

3093  1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. Lote com dois selos, novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor: MF POR11, 5 réis, verde-amarelo com a SOBRECARGA DESLOCADA + 
MF POR13, 20 réis castanho-claro com DENTEADO DESLOCADO. Erros não catalogados.

8.00

3094  1921 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. MF 21/30. Série completa nova, 
com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com muitas repetições com 
variedades de cor e papéis. 

15.00

3095  1921 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. MF POR22, 1c, ardósia, papel liso, 
denteado 11 ¾. Quadra, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
COM LEGENDA E VALOR DESLOCADOS.

10.00

3096  1949 – Porteado * Ceres, papel filigranado, com sobretaxa. MF POR31, 10c s/ 20c, cinzento-azul, 
papel liso, denteado 12. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com “s” INVERTIDO no 1.º selo. Valor de catálogo € 35.00.

10.00

3097  1949 – Porteado * Ceres, papel filigranado, com sobretaxa. MF POR33, 30c s/ 50c, casta-
nho-vermelho, papel liso, denteado 12. Par horizontal, novo, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “s” INVERTIDO no 1.º selo. Valor 
de catálogo € 35.00.

10.00
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3098  1949 – Porteado * Ceres, papel filigranado, com sobretaxa. MF POR34, 40c s/ 1A, lilás-
-vermelho, papel liso, denteado 12. Lote com dois exemplares, novos, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um deles com variedade “P 
ORTEADO” e outro com sobrecarga normal. Valor de catálogo € 52.70.

15.00

3099 * 1952 – Porteado * Arco Íris. Sobrescrito circulado de Alverca (05.01.73) para Nova Lisboa 
(08.01.73) com insuficiência de franquia, tendo sido porteado com o dobro do porte em falta 
com 4 selos de 50c, MF POR39. Um selo com defeito.

8.00

3100 IMP 1939/52 – Imposto Postal * Assistência. Armas de Angola + Exposição de Arte Sacra Mis-
sionária. Impresso circulado de Luanda para Calulo, com par de selos de 10c, azul e creme, 
MF352 e selo do imposto postal, devido no período do Natal, de 0,50Ag, MF IP5.

8.00

3101 / 1965 – Imposto Postal. Povoamento. Mapa de Angola. Lote composto por dois pares horizontais 
e dois selos isolados: MF IP18, $50, policromo. Par horizontal com DENTEADO DESLOCADO + 
MF IP19, 1$00, policromo, dois selos isolados, um com DESLOCAÇÃO ACENTUADA DAS CO-
RES VERDE E VIOLETA e outro com IMPRESSÃO PARCIAL DA COR PRETA + MF19A, 2$00, 
policromo em par horizontal com ACENTUADA DESLOCAÇÃO DO DENTEADO.

15.00

3102  1965 – Imposto Postal. Assistência. Colono, Rapaz e Rapariga. Tipos modificados. Lote 
composto por 3 pares horizontais, novos, com goma original sem charneira: MF IP20, $50, 
laranja, castanho e sépia com DUPLO DENTEADO + MF20A, 1$00, laranja-vermelho e 
sépia, dois pares um COM DENTEADO DESLOCADO e outro COM DUPLO DENTEADO. 
Exemplares, sem reparações, com muito ligeiro óxido, com boa cor.

15.00

3103  1965 – Imposto Postal. Assistência. Colono, Rapaz e Rapariga. Tipos modificados. MF 
20/20A. Duas quadras novas, com goma original sem charneira, uma de $50 em laranja-
-castanho e sépia, não denteada e outra de 1$00 em laranja-vermelho e sépia, margem 
esquerda de folha, não denteada. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
também tidos como “PROVAS”.

15.00

3104  1914 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. NÃO EMI-
TIDOS. MF NE10, 115 réis, laranja s/ rosa, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, 
sem goma, sem reparações com vestígios de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

15.00

     Congo

3105  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF29a, 65 s/ 15 réis, castanho, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 46.00.

14.00

3106  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF30a, 65 s/ 20 réis, castanho, papel 
pontinhado vertical, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 34.00.

10.00

3107  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF31a, 65 s/ 25 réis, castanho, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 46.00.

14.00

3108  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF37, 130 s/ 100 réis, castanho s/ ama-
relo, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem 
reparações e ligeira transparência, com boa cor. Valor de catálogo € 55.00.

8.00

3109  1902 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 42/45. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 34.00.

7.00

3110 / 1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Novas cores e valores. MF 46/53. Série completa nova, 
com duas duplicações (15 e 75 reis) em papel amarelado, com goma original e charneira, 
com exceção um exemplar de 75 reis e 400 reis sem goma, sem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 100.00.

20.00

3111 / 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF 46/53. Série completa, nova, com 
goma original e charneira ou sem goma (400 réis), sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 92.00.

18.00

3112  1911 – D. Carlos I Mouchon. Selos de Angola com sobrecarga “CONGO” e “REPUBLICA”, 
tipografadas localmente. MF55/59. Série completa, nova, com goma original e charneira, 
sem reparações, com vestígios de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 25.00.

8.00

3113  1911 – D. Carlos I Mouchon. Selos de Angola com sobrecarga “CONGO” e “REPUBLICA”, 
tipografadas localmente. MF55, 2 ½ réis, cinzento. Lote com 3 selos, tipo II (traço fino), no-
vos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com as 
SOBRECARGAS DESLOCADAS.

10.00

3114  1911 – D. Carlos I Mouchon. Selos de Angola com sobrecarga “CONGO” e “REPUBLICA”, 
tipografadas localmente. MF55, 2 ½ réis, cinzento. Folha completa com 28 selos, nova, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, tipo I (TRAÇO 
GROSSO). Valor de catálogo € 168.00.

25.00

3115 /() 1911 – D. Carlos I Mouchon. Selos de Angola com sobrecarga “CONGO” e “REPUBLICA”, 
tipografadas localmente. MF58 + 58a, 15 réis, verde. Lote com 2 selos, novos, um sem goma 
com a SOBRECARGA INVERTIDA e outro com goma não original e com a SOBRECARGA 
DESLOCADA. Ambos, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

8.00
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3116  1911 – D. Carlos I Mouchon. Selos de Angola com sobrecarga “CONGO” e “REPUBLICA”, 
tipografadas localmente. MF59 + 59a, 25 s/ 200 réis, lilás s/ rosa. Lote com 2 selos, novos, 
com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor um deles co a 
SOBRECARGA INVERTIDA e o outro com a SOBRECARGA DESLOCADA.

8.00

3117 / 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 60/74. 
Série completa, nova, com goma original com charneira ou sem goma (50 e 200 réis), sem 
reparações, com ligeiro óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

8.00

3118  1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote com 
dois selos de 2 ½ réis, cinzento, MF60 e 25 réis, carmim, MF65, novos, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor com a SOBRECARGA INVERTIDA.

10.00

3119  1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote com 3 
folhas completas de 2 ½ réis, cinzento, 25 réis, carmim e 50 réis, castanho, MF60, 65 e 66, 
novas, uma sem goma (50 réis), outra com a goma quase sumida (25 réis) e outra com papel 
seda colado no verso (2 ½ réis). 

12.00

3120 * 1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Selos em se-
gundo período de circulação. MF73, 500 réis, preto s/ azul, papel pontinhado leve, denteado 11 
¾, equivalente a 50c, em sobrescrito circulado para Lisboa. Selo sem defeitos nem reparações.

20.00

3121  1914 – Ceres. MF 99/114. Série completa, nova, em papel porcelana, denteado 15x14, com 
goma original e charneira, sem reparações, com vestígios de óxido no selo de 1E, com boa 
cor. Valor de catálogo € 80.00.

16.00

3122  1914 – Ceres. Lote com dois selos: MF99, ¼ c sépia, papel porcelana, denteado 15x14, 
estrelas II/II, com VALOR E LEGENDA INVERTIDOS + MF99b, ¼ c, sépia, papel pontinhado 
vertical, denteado 15x14, estrelas I/I com LEGENDA E VALOR DESLOCADOS. Exemplares 
com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações

10.00

3123  1914 – Ceres. Lote com 3 selos isolados de 5c, 20c e 30c e um par horizontal de 40c, to-
dos em papel porcelana, denteado 15x14, estrelas II/II, MF105, 109/111, novos, com goma 
original e charneira (com exceção selo de 5c com goma não original), sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com variedade de cliché MM XLVIII.

20.00

3124 / 1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1902 (PROVISORIO) + D. Carlos I Mouchon. Selos de 
1905. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF121/122 – Série completa, 
nova e sem goma + exemplar com “A” de “REPUBLICA” invertido + MF123, 50 s/ 65 réis (x2) 
com goma original e charneira.

7.00

3125  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPU-
BLICA” da Casa da Moeda. Lote com 4 selos, MF124a, 115 s/ 2 ½ réis + MF129, 130 s/100 
réis + MF127 e 127a, 130 s/ 5 réis, com as sobrecargas ou sobretaxas DESLOCADAS. 
Exemplares sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

3126  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902 + D. Carlos I Mouchon. Selos 
de 1902 e 1905.  Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF125/129 + MF130/131 + 
MF132. As três séries completas + 4 selos com variedades de papéis e denteados. Exemplares 
novos, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 45.50.

10.00

3127 / 1915 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1902 (PROVISORIO) com sobrecarga “REPUBLICA” da 
Casa da Moeda. MF 130/131 – Série completa nova, com goma original e charneira (15 réis) 
e sem goma (50 réis) com DUPLA SOBRECARGA + MF130, 15 réis, novo, sem goma com o 
VALOR E LEGENDA DESLOCADOS. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

12.00

     Cabo Verde

3128  1877 – Coroa. MF3, 20 réis, bistre, papel liso fino, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, 
novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 126.00.

18.00

3129 / 1877 – Coroa. MF4, 25 réis, carmim. Lote com 5 selos novos, com goma original com e sem 
charneira ou sem goma, com variedades de dentados, cores e papéis. Valor de catálogo € 38.50.

7.00

3130 () 1877 – Coroa. MF6a, 50 reis, verde-amarelo, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, com goma não original, sem reparações, com pequenos defeitos no denteado e com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 275.00.

40.00

3131  1877 – Coroa. MF8 + 8b, 200 réis, laranja. Lote com  selos novos, papel liso fino, um em 
denteado 12 ¾, com goma não original e outro em denteado 13 ½ sem goma. Valor de 
catálogo € 32.50.

10.00

3132  1877 – Coroa. MF8a, 200 réis, laranja, papel liso médio, denteado 12 ¾. Folha completa 
com 28 selos, novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 336.00.

50.00

3133 / 1877 – Coroa. MF9, 300 réis, castanho. Lote com 3 selos novos, com goma original com e sem 
charneira, com variedades de cores e papéis, em denteado 12 ¾. Valor de catálogo € 33.00.

10.00

3134  1877 – Coroa. MF9, 300 réis, castanho-vermelho, papel liso fino, denteado 12 ¾. Folha com-
pleta com 28 selos, novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 392.00.

55.00
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3135  1881/85 – Coroa, Novas cores. Lote com 3 quadras, novas, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor: MF10b, 10 réis, verde, papel liso médio, 
denteado 13 ½ + MF11, 20 réis, carmim-rosa, papel liso médio, denteado 12 ¾, margem 
esquerda de folha + MF13, 40 réis, amarelo, papel liso médio, denteado 12 ¾, canto superior 
esquerdo de folha. Valor de catálogo € 104.00.

18.00

3136 / 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF10/14. Série completa, nova, com repetições com tona-
lidades de cor, diferentes denteados e papéis, incluindo um selo de 40 réis não denteado. 
Exemplares com e sem goma original, com e sem charneira e também sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 106.00.

15.00

3137 () 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF10b, 10 réis, verde, papel liso fino, denteado 13 ½. Folha 
completa com 28 selos, nova, com goma não original, sem reparações, com afloramentos de 
óxido e vincos horizontais em 3 filas do denteado, com boa cor e inscrição marginal a verde 
“C”. Valor de catálogo € 154.00

22.00

3138  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13, 40 réis, amarelo, papel liso, médio. Par horizontal, 
novo, com goma original e charneira, sem reparações e com óxido no verso, com ligeira 
sujidade, não denteado, com a variedade de cliché “MOÇAMBIQUE” no segundo selo.

40.00

3139 / 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF 15/23. Série completa em denteado 12 ¾, nova, com goma 
original e charneira, alguns selos com goma não original ou sem goma, sem reparações, 
com diversos selos com pontos de óxido e pequenos defeitos, com boa cor e relevo. Acom-
panha selo de 40 réis com traço de 10,5mm distribuído na Exposição Industrial de 1888 e 
selo original de 300 reis, com traço de 17,5mm, distribuído com as reimpressões de 1905.

40.00

3140 / 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF 15a, 16a, 17b,19a. Série completa, nova, em denteado 13 
½, com goma original e charneira em 3 selos e goma não original no restante (40 réis), sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 56.00.

12.00

3141 () 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF32a, 80 réis, verde-claro, papel pontinhado, den-
teado 13 ½. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 65.00.

12.00

3142 / 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF 37/51. Série completa, nova, com goma original e 
charneira e alguns selos sem goma, sem reparações, com vestígios de óxido na maioria dos 
selos, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

30.00

3143  1898/1903 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF38, 5 réis, laranja + MF78, 25 réis, carmim. Lote 
com duas folhas completas, novas, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 106.00.

16.00

3144  1902 – D. Luís I + D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. Lote com dois selos de 115 
s/ 300 reis, laranja, MF67 + selo de 400 s/ 80 réis, verde-claro, MF82, novos, sem goma, 
sem reparações, com boa cor, com sobrecarga “SPECIMEN” a preto, tipo BEC-2 (Marcus 
Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos remetidos pela 
União Postal Universal e retirados do livro oficial. MR.

25.00

3145 / 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF86, 2 ½ 
réis, cinzento + MF96, 130 réis, castanho s/ amarelo. Lote com duas folhas completas com 28 
selos, novos, com goma original sem charneira (com exceção de dois selos na folha de 130 réis, 
com pequena charneira), sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 95.20.

15.00

3146  1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da casa da Moeda. MF 101/112. Série 
completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 63.00.

12.00

3147 / 1914 – Ceres. MF138a, ½, preto, papel liso, denteado 15x14. Quadra, nova, com goma 
original e charneira os selos superiores e sem charneira os restantes, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com DUPLO DENTEADO, um deles muito deslocado.

15.00

3148 / 1913/14 – D, Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF 153/154 + 153a. Série completa nova, com goma original e charneira, com exceção selo 
MF153a sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 28.00.

8.00

3149 / 1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPU-
BLICA” da Casa da Moeda. MF155/164. Série completa + 6 selos diferentes com variedades 
de cor, papéis e denteados, novos, com goma original e charneira ou sem goma (156a, 159), 
sem defeitos nem reparações ( com exceção dos selos 159 e 163b com ligeiro óxido), com 
boa cor. Valor de catálogo € 67.00.

20.00

3150  1921 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de África + D. Carlos I, Mouchon, com sobretaxa, 
tipografada localmente. MF 165/166 + MF167. As duas séries completas, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 15.50.

5.00

3151  1921 – D. Carlos, Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente. MF167a, 6c s/ 100 réis, 
azul s/ azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e “REPUBLICA” sem acento. Valor de catálogo € 40.00.

12.00

3152  1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga e sobretaxa, tipogra-
fadas localmente. MF169a, ½ c s/ 0$01, verde, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações e ligeiro óxido, com boa cor 
e com “1” e “2” nivelados em “½“. Valor de catálogo € 30.00.

9.00
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3153  1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga e sobretaxa, tipogra-
fadas localmente. MF169c, ½ c s/ 0$01, verde, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 30.00.

9.00

3154  1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga e sobretaxa, tipografa-
das localmente. MF169h, ½ c s/ 0$01, verde, papel pontinhado vertical, denteado 12x11 ½. 
Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 30.00.

9.00

3155  1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga e sobretaxa, tipografa-
das localmente. MF170a, 0$01, verde, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Exemplar 
novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a 
SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 30.00.

9.00

3156  1921 – Selos fiscais de África “TAXA DE GUERRA”, com sobrecarga e sobretaxa, tipografa-
das localmente. MF170e, 0$01, verde, papel pontinhado vertical, denteado 12x11 ½. Exem-
plar novo, com goma original e charneira pesada, sem reparações, com um vinco vertical, 
com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 30.00.

5.00

3157  1922 – Ceres. Novas cores e valores. MF 171/182. Série completa + 6 exemplares com 
variedades de cor e denteados. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 45.30.

12.00

3158  1922 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de sobretaxados e sobrecarregados de 1913 e 
1915, com nova sobretaxa, tipografada localmente. MF 183/186. Série completa + 5 exem-
plares com variedades de papel e denteados. Exemplares novos, com goma original e char-
neira sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 27.00.

8.00

3159  1925 – D. Carlos I, tipo JORNAES e Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas na Casa da Moeda. MF 187/188. Série completa + 3 
exemplares com variedades de denteados e “BARRAS AFASTADAS”. Exemplares novos, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 37.50.

12.00

3160  1938 – Império Colonial Português. MF 218/235. Série completa, nova, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 115.00.

22.00

3161 () 1938 – Império Colonial Português. MF 218/235. Série completa em quadras, nova, com 
goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo com char-
neira € 460.00.

90.00

3162 / 1951 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF 239/240. Série completa + dois selos 
isolados e tira vertical de 3 selos de $25 s/ 40c, com pequenas variedades + quadra de $10 s/ 
30c. Exemplares novos, com goma original sem charneira e sem goma a totalidades dos selos de 
$25 s/ 40c, sem reparações e com defeito num dos selos, com boa cor. Valor de catálogo € 51.00.

8.00

3163  1951 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF 239a, $10 s/ 30c, violeta, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 30.00.

10.00

3164  1951 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF 259, 2$00 s/ 10E, azul-violeta, pa-
pel liso, denteado 13 ½. Par vertical, margem inferior de folha, novo, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRETAXA DESLOCADA. 
Erro não catalogado.

8.00

3165 Lote Cabo Verde – Lote com 5 sobrescritos circulados com selos de diversos valores e emissões, 
dos anos 50 e 60: um com selos MF279 (2) e 269 + outro com MF332 + outro com MF269 
e 270 (2) + outro com MF314 e 319 (par), com ccd do MINDELO e outro com MF280 e 300.

15.00

3166  1938 – Correio Aéreo * Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 64.00.

12.00

3167  1938 – Correio aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho, papel pontinhado 
leve, denteado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original sem charneira, 
sem reparações, com leves pontos de óxido e com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

25.00

3168  1904 – Emissão regular. Valor em réis. MF POR 1/10. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 53.00.

10.00

3169  1904 – Emissão regular. Valor em réis. MF POR 21/30. Série completa + 27 selos com va-
riedades de papel e tonalidades de cor. Exemplares novos, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor.

8.00

3170 PI Porteado * Serviço da Posta Restante. Lote com dois postais ilustrados, um circulado de 
Magreglio Como (14.08.15), marcado com carimbo a preto “BOLOGNA / POSTA ESTERA” 
para a Posta Restante de Lisboa, sem pagamento do serviço da Posta Restante, não de-
vido à data + postal ilustrado circulado de Itália (01.02.21) para a posta restante de Lisboa 
(03.02.21), serviço pago com selo de porteado da emissão regular de 3c, verde, MF POR24.

10.00

3171 8 1969 – Imposto Postal. Selos fiscais de “Especialidades Farmacêuticas”, com sobretaxa 
tipografada localmente. MF IP14a, $50 s/ 0$01, preto, laranja e verde, papel liso, denteado 
12 ¼. Exemplar usado fiscalmente, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SO-
BRETAXA INVERTIDA.

15.00



280

3172 R Reimpressões de 1885 * 1877 . Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, 
nova, denteado 13 ½, sem goma como emitida, sem reparações, com ligeira transparência 
no valor de 50 réis, com boa cor. Valor de catálogo € 270.00.

50.00

3173 R/R Reimpressões de 1905 * 1881/85 . Coroa. MF 10/14. Série completa de reimpressões de 
1905, nova, denteado 13 ½, quatro valores sem goma e apenas um com goma original e 
charneira, sem reparações, com pequena transparência no valor de 20 réis, com boa cor. 
Valor de catálogo € 175.00.

40.00

     Guiné

3174 / 1946 – V Centenário da Descoberta da Guiné. MF 241/247. Série completa, nova, com 
goma original sem charneira, com exceção selo de 5$00 com charneira, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 130.00.

15.00

3175 * 1938/46 – Império Colonial Português + 5.º Centenário da Descoberta da Guiné. Sobrescrito 
circulado de Bissau (24.04.54) para Lisboa por via aérea, com selo de 50c, lilás-rosa, MF231 
+ selo de 3$50, MF245. Exemplar sem defeitos nem reparações.

12.00

3176 * 1948 – Motivos da Guiné. Sobrescrito circulado, por via aérea, de Bissau (20.05.52) para Lisieux 
/ França com dois selos de $05, sépia, MF248 e dois selos de 2$00, azul-claro, MF257, ambos 
em papel porcelana com fios de seda, denteado 12. Exemplar sem defeitos nem reparações.

8.00

3177  1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. MF POR11, 5 réis, verde-amarelo, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Par horizon-
tal, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA 
INVERTIDA. Não catalogada.

10.00

     Índia

3178  1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF119, 2 tangas, azul, papel liso, médio, denteado 
12 ¾, tipo I. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

15.00

3179  1882 – Coroa. Valores em moeda local. MF120, 4 tangas, lilás-claro, papel liso, médio, 
denteado 12 ¾, tipo I. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

25.00

3180  1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIID. MF130, 4 ½ réis, verde-oliva, papel azulado, 
fino, não denteado. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 40.00.

10.00

3181  1895/96 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Lote composto por 3 blocos com 8 selos, um 4x2 
de 4 ½ réis, amarelo, MF140 e dois de 2x4 de 9 réis, lilás-malva, MF142 e 1Tg, azul-claro, 
MF143, novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com exce-
ção do bloco de 9 réis com óxido. Valor de catálogo € 232.00.

35.00

3182 / 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 167/173. Série completa, nova, com goma 
original, sem goma ou goma não original, sem reparações, com um canto curto no selo de 2 
½ Tgs s/ 4Tgs, com boa cor e relevo e com repetição do selo de 3 réis s/ 1Tg em tonalidade 
diferente. Valor de catálogo € 103.00.

20.00

3183  1911/13 – D. Luís I. Fita direita. Selos sobretaxados de 1902, perfurados “a meio”, com 
sobretaxa, tipografada localmente. MF224, 3 réis s/ 5Tgs s/ 8Tgs, laranja, papel porcelana, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, com leve óxido, 
boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA.

10.00

3184  1911/13 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1911, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moe-
da, perfurados “ao meio”, com sobretaxa, tipografada localmente. MF243i, 1 ½ réis s/ 4 ½ réis, 
verde-amarelo, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾, sobretaxa tipo (1), com traço de fração 
curto na metade direita (não catalogado). Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com leves 
pontos de óxido, com boa cor e SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 25.00.

6.00

3185  1914 – Ceres. MF254, 1 real, sépia, papel porcelana médio, denteado 15x14. Tira horizontal 
com 4 selos novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, com estrelas II/II em dois selos e estrelas III/II no 2.º selo e estrelas III/IV no 3.º selo. B e R.

20.00

3186  1914 – Ceres. MF254, 1 real, sépia + MF258, 3 réis, lilás-claro. Lote com dois pares horizontais 
em papel porcelana, denteado 15x14, estrelas II/II, novos, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a LEGENDA E VALOR INVERTIDOS. MB e R.

20.00

3187  1914 – Ceres. MF255, 1 ½ réis, verde-amarelo, papel porcelana médio, denteado 15x14. 
Tira horizontal com 4 selos novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com estrelas II/II em três selos e estrelas IV/II no 3.º selo. B e R.

15.00

3188 8 1914 – Ceres. MF261, 6 réis, castanho-claro, papel porcelana médio, denteado 15x14. Lote 
com duas tiras de 3 selos e uma tira de 4 selos, usados, sem defeitos nem reparações, com 
estrelas III/II no 1.º selo da 1.ª tira + estrelas III/II no 2.º selo da 2.ª tira e estrelas IV/II no 3.º 
selo da tira de 4. Restantes selos com estrelas II/II.

15.00
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3189 8 1938 – Império Colonial Português. MF 289/305. Série completa, usada, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

30.00

3190 8 1946 – Padrões, com sobretaxa. MF371, 3 réis s/ 2Tgs, castanho, papel liso com filigrana, 
denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SO-
BRETAXA INVERTIDA. Não catalogado.

8.00

3191 PRV 1948 – Monumentos de Diu. Emissão projetada. Bloco medindo 190x83mm, em papel liso, 
com 6 provas de cor, denteadas, unicolor, em cinzento, nos valores de 1Rp (2), 3T, 9T, 4,5T, 
e 14T, com gravuras da Sé de Diu, Fortaleza de Diu e Forte do Mar – Diu. Exemplar sem 
reparações, com pontos de óxido, com goma original. B e R.

25.00

3192 Lote 1951/59 – Tricentenário do nascimento do Padre José Vaz + Moedas. Lote composto por 4 
folhas completas, novas, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações: 
MF416, 1 real, azul cinzento com 50 selos + MF 506/507, 5c, 10c e 15c, em folhas de 100 
selos cada. Valor de catálogo € 105.00.

15.00

3193 BLC 1952 – 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier + Túmulo de S. Francisco Xavier. 
MF BLC3, novo, com goma original e charneira + MF BLC4, novo, com goma original sem 
charneira. Ambos sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

3194  1938 – Correio aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA4a, 4 ½ Tgs, azul, papel pontinhado leve, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem reparações, com 
vários pontos de óxido e com boa cor. Valor de catálogo € 210.00.

25.00

3195  1948/56 – Imposto Postal. Assistência Pública. MF IP 6/11. Lote com seis selos com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

18.00

     Macau

3196 8 1948 – Motivos locais. MF 327/338. Série completa, usada, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

25.00

3197 FDC 1953 – Flores de Macau. Sobrescrito comemorativo do 1.º dia de circulação, remetido regis-
tado por via aérea de Macau (22.09.53) para Praia / Cabo Verde (03.11.53) com trânsito por 
Lisboa (26.09.53) com selos de 5 avos, 10 avos, 16 avos, 2x30 avos e 39 avos, MF376/380, 
obliterados com carimbo comemorativo do 1.º dia de circulação. B e R.

15.00

3198 FRG 1953 – Flores de Macau. MF383, 5P (Tangerina de 4 estações). Fragmento com tira horizon-
tal com 6 selos, obliterado com carimbo circular datado da EPM3.

6.00

3199  1974/1976 – Centenário do Hospital Central de Macau + Ponte Macau-Taipa + Bicentenário 
de George Chinnery + Aniversário do 25 de Abril + Pagodes. MF 433/441. Anos completos 
de 1974/75/76. Valor de catálogo € 102.50.

25.00

3200 / 1974/79 – Ponte Macau-Taipa + Pagodes + Ponta Macau-Taipa, com sobretaxa. Lote com-
posto por série completa MF435/436 + MF448 com goma original sem charneira + série 
completa MF 440/441 com goma original e charneira. Valor de catálogo € 64.00.

15.00

3201  1884/95 – Anos lunares. Série completa com os doze selos emitidos, nova, com goma ori-
ginal sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.40.

15.00

3202 FDC 1984 – Centenário do Selo Postal de Macau. MF488/90. Série completa em sobrescrito de 
1º dia, não circulado. Valor de catálogo €12.00.

5.00

3203 * 1989/95 – Meios de Transporte Tradicionais * Hidroaviões + Pontes de Macau + Aeroporto Inter-
nacional de Macau. Conjunto de dois sobrescritos circulados registados de Macau para Lisboa, 
um com série completa MF 602/605 e outro com série completa MF 748/49 e selo MF805, ambos 
obliterados com carimbo comemorativo do 1.º Voo Macau – Lisboa (02.04.96), batido a violeta.

15.00

3204 Lote 1998 – Vasco da Gama. Caminhos Marítimos. Lote com 4 blocos novos, MF BLC55 + 5 folha 
miniatura, novas, MF FM36, ambas com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e ERRO “1598/1998”.

16.00

3205  1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Novas cores. Litografados em 
Macau. MF IP13/17. Exemplares novos sem goma como emitidos. Valor de catálogo € 57.50.

8.00

     Moçambique e Distritos Postais

3206  1876/98 – Coroa + D. Carlos I, Mouchon. Lote com dois selos novos, sem goma: MF4, 25 
réis, carmim-rosa + MF66, 500 réis, preto s/ azul. Exemplares, sem reparações, com óxido 
e manchas, com sobrecarga “SPECIMEN” a preto.

10.00

3207  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF19a, 40 réis, chocolate, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 140.00.

10.00

3208  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF21, 100 réis, castanho-amarelo, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 224.00.

20.00
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3209  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF22b, 200 réis, azul-violeta claro, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

25.00

3210  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF23, 300 réis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha 
completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 392.00.

35.00

3211  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. Lote composto por selos isolados de 5 réis, preto, MF41, 300 réis, laranja, 
MF49 e quadra de 200 réis, azul-violeta, MF48, todos em papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem reparações, com vestígios de óxido no 
selo de 5 réis. Valor de catálogo € 313.00.

48.00

3212 /8 1912/61 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda + Escudos de 
Armas de Cidades e Vilas de Portugal + Imposto Postal * Porte Franco, sobrecarga. Lote 
com 3 selos com erros diversos: M119, 5 réis, preto, com a sobrecarga deslocada + MF442, 
4$50, com o denteado deslocado (usado) e MF IP9, $50, com a sobrecarga deslocada.

15.00

3213  1920 – 280.º Aniversário da restauração da Independência de Portugal * Mutilados de Guer-
ra – Assistência Social. MF 206/223. Série completa em quadras, nova, com goma original 
sem charneira, sem reparações, com pontos de óxido nas quadras de ¼ c, ½ c, 1c, 4 ½ c e 
7 ½ c. Muito boa qualidade. Valor de catálogo € 520.00.

125.00

3214 8 1929 – Selo da Emissão Regular de Porteado, valores em centavos, com sobretaxa, tipografada 
localmente. MF260a, 50c, violeta-cinzento, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar usa-
do, sem defeitos nem reparações, com boa cor e BARRAS DUPLAS. Valor de catálogo € 18.00.

5.00

3215 * 1933 – Lusíadas. MF272, 10c violeta, papel pontinhado com filigrana Cruz de Cristo. Dois pares 
de selos em sobrescrito circulado aberto de Lourenço Marques (17.12.36) para Chicago / USA, 
perfazendo o porte de 40c para pagar: 35c pelo primeiro porte de impressos com peso até 50g 
e 5c de excesso de porte. Tabela aprovada pelo Decreto n.º 25342 de 16.05.35.

15.00

3216 * 1938/39 – Império Colonial Português + Segunda Viagem Presidencial às Colónias. Sobres-
crito circulado registado, por via aérea de Lourenço Marques (26.08.39) para Firenza / Itália 
(30.08.39) com trânsito pela ambulância ferroviária Modena a Torino (29.08.39) e reexpedido 
para Ponte Stazzeemese (30.09.39), com selos de 1E, vermelho MF301, 2E, lilás-vermelho, 
MF303 e 1$75, azul s/ azul-claro, MF309.

15.00

3217 * 1939 – Segunda Viagem Presidencial às Colónias. MF309, 1$75, azul s/ azul-claro, papel por-
celana colorido, denteado 11 ½, em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (01.05.40) 
para St. Gall / Suíça para pagar o porte simples de uma carta para a Suíça com peso até 20g. 
Censurado na África do Sul por cinta branca com legendas vermelha, tipo U.C.8.

12.00

3218  1951 – Peixes de Moçambique. MF378, 30$00. Bloco com 6 selos (2x3) novos, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 372.00.

60.00

3219 FDC 1954 – Mapa de Moçambique. MF 412/419. Série completa em sobrescrito comemorativo cir-
culado registado de Lourenço Marques (15.10.54) para Johannesburg. Carimbo do 1.º dia de 
circulação batido a violeta “C.T.T. / 1.º DIA / DE EMISSÃO / LOURENÇO MARQUES”. B e R.

15.00

3220 8 1954 – Mapa de Moçambique. MF415, 1$00, policromo. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com OMISSÃO DA COR VERMELHA.

10.00

3221  1973 – Campeonato Mundial de Vela da Classe “Vauriens”. MF530a, 1$00. Exemplar novo, 
margem esquerda de folha, com goma original sem charneira, SEM A LEGENDA “COR-
REIOS”. Valor de catálogo € 40.00.

15.00

3222 * 1933/38 – Lusíadas + Império Colonial Português * Correio aéreo. Sobrescrito circulado 
por via aérea de Polana (16.04.40) para Berna / Suíça, com trânsito por Lourenço Marques 
(16.04.40) com dois selos de 15c, preto, MF273 + par de 10c, carmim, MF291 + par de 3E, 
verde-escuro, MF CA6 e 5E, castanho-vermelho. MF CA7.

15.00

3223 8 1946 – Correio Aéreo * Império Colonial Português, com sobretaxa. MF CA10, 3$00 s/ 5E, 
castanho-vermelho, papel liso, denteado 13 ½ x 13. Quadra, margem direita de folha, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e obliterada com 
marca de cortesia de Lourenço Marques.

20.00

3224 * 1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue”. MF SCA4, preto s/ azul, papel 
liso, denteado 11 ½ de linha em três margens (bordo esquerdo de folha) em sobrescrito 
circulado de Moçambique (15.12.37) para Winterthur / Suíça com o porte manuscrito de 
3$30 para pagar o primeiro porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas remetidas para 
a Suíça via Londres com peso até 5g. Tabela publicada no BOM n.º 36 de 08.09.37 * II série 
para entrar em vigo5 a 10.09.37. Etiqueta M/13 com 9/6 pontos.

25.00

3225 8 1918  - Imposto Postal. Taxa de Guerra. Cercaduras com fundo cheio. MF IP4, 5c, carmim-
-rosa, papel pontinhado vertical leve, denteado 11, com variedade “1910” em vez de “1916”. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e NÃO DENTEADO na mar-
gem direita, obliterado com carimbo circular datado “TELOS DA ZAMBEZIA / CHINDE”.

10.00

3226  1964/72 – Imposto postal. Assistência Pública. Novo tipo. MF IP66, $50, preto, vermelho e 
ocre. Par horizontal, novo, canto superior esquerdo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com IMPRESSÃO RETRO-VERSO por decalque.

5.00
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3227  Lourenço Marques * 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF3, 10 réis, violeta-vermelho, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Folha completa, nova, sem goma, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 30.80.

6.00

3228  Lourenço Marques * 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF10a, 100 réis, castanho s/ 
amarelo, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, 
sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 294.00.

22.00

3229  Lourenço Marques * 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique, com sobrecarga 
“CENTENARIO DE S. ANTONIO”, tipografada localmente. MF22, 300 réis, laranja, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Quadra, margem esquerda de folha, nova, sem goma como 
emitida, sem reparações com afloramentos de óxido no verso, com boa cor e relevo. Valor 
de catálogo € 440.00.

80.00

3230  Lourenço Marques * 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF43, 200 réis, lilás s/ rosa, papel le-
vemente pontinhado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem repa-
rações, com leves defeitos no denteado de dois selos, com boa cor. Valor de catálogo € 207.20.

18.00

3231  Lourenço Marques * 1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa, tipografada lo-
calmente. MF48b, 25 réis s/ 10 réis, verde e amarelo, papel liso, não denteados. Exemplar 
novo, sem goma como emitidos geralmente, sem reparações, com adelgaçamento, com bo 
cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

3232 / Lourenço Marques * 1918 – Ceres, com sobrecarga “Cruz Vermelha” e sobretaxa. MF 
159/170. Série completa, nova, com goma original e charneira, com exceção do selo de 5c 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 82.00.

20.00

3233 8 Companhia de Moçambique * 1916 – Elefantes com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda e sobretaxa em centavos. MF97, 2 ½ c s/ 25 réis, carmim, papel pontinhado horizon-
tal, denteado 11 ¾. Folha completa usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
ligeiro “repinte” da taxa “25” na maioria dos selos.

15.00

3234 8 Companhia de Moçambique * 1916 – Elefantes com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda e sobretaxa em centavos. MF101, 11 ½ c s/ 115 réis, castanho s/ rosa, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Folha completa usada, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, com “traço de fração curto” no 28.º selo, e 4 selos com “1” de “115” com “ponta curta”. 
Variedades não catalogadas.

15.00

3235 * Companhia de Moçambique * 1925 – Motivos locais. Novas cores. Sobrescrito circulado da Beira 
para Zululand / África do Sul, com dois selos de 1E, azul-escuro e preto, MF160 e 2E, violeta-
-claro e preto, MF161 a franquear sobrescrito comemorativo do 1º voo oficial “Beira – Salisbúria.

20.00

3236  Companhia do Niassa * 1901 – D. Carlos I. Girafa e Camelo. MF 27/39. Série completa, nova, com 
goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 73.00.

15.00

3237  Companhia do Niassa * 1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobretaxa “PROVISORIO”. 
MF48/49. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, com DUPLA sobrecarga horizontal no selo de 25 réis, ambos com as 
SOBRECARGAS FALSAS.

25.00

3238 8 Companhia do Niassa * 1903 – D. Carlos I (Girafa e Camelo), com sobrecarga “PROVISO-
RIO”, tipografada localmente. MF49, 25 réis, laranja. Exemplar usado, sem reparações, com 
grandes manchas de óxido e defeitos no denteado. Valor de catálogo € 210.00.

18.00

3239 PI Companhia do Niassa * 1921/23 – Motivos diversos. Postal ilustrado a preto e branco “n.º 
10 – Cotton for export”, franquiado com selos de 20 réis, preto e azul-esverdeado, MF119 e 
30c, preto e castanho-claro, MF120, mas não circulado, obliterados com carimbo hexagonal 
de Lago (01.11.26). Não se garante que este postal seja relativo a território português.

12.00

3240  Companhia do Niassa * 1921 – D. Manuel II, com sobretaxa, litografada em Londres. MF 
94/105. Série completa, nova, com goma original e leve sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

12.00

3241  Inhambane * 1914 – Ceres. MF78, 7 ½ c bistre + MF81, 15c lilás-vermelho + MF82, 20c 
verde-claro + MF83, 30c chocolate s/ verde. Lote com 4 selos em papel porcelana, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com variedade de 
cliché MM XLVIII em todos os selos. B e MR.

20.00

3242 /« Quionga * 1916 – Selos de D. Carlos I, tipo Mouchon, de Lourenço Marques, com sobretaxa, 
tipografada localmente. MF 1/4. Série completa, nova, com goma original e charneira nos 
dois primeiros selos e sem goma os restantes, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 92.00.

24.00

3243  Zambézia * 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF9, 80 réis, verde-claro, papel porce-
lana, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 252.00.

22.00

3244 /() Zambézia * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF 14/28. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, com exceção de 6 selos com goma não original, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor. Valor de catálogo € 147.00.

35.00

3245  Zambézia * 1903 – D. Carlos I, Mouchon. Novas cores e valores. MF53, 400 réis, azul s/ 
amarelo, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, sem goma, sem repa-
rações, com um dente curto no 1.º selo, com boa cor. Valor de catálogo € 48.00.

6.00
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     S. Tomé e Príncipe

3246 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF27, 2 ½ s/ 5 reis, 
preto, papel porcelana, denteado 13 ½, sobretaxa tipo (1) a verde. Exemplar usado, sem 
reparações, com a “cabeça parcialmente aberta”, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

3247  1938 – Império Colonial Português. Legenda S. TOMÉ. MF 298/315. Série completa com 
goma original e sinal de charneira em alguns selos. Exemplares sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

20.00

3248  1938 – Primeira Viagem Presidencial ao Ultramar. MF 316/318. Série completa com goma original 
e charneira. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

12.00

3249 8 1938 – Império Colonial Português. Legenda “S. Tomé e Príncipe”. MF 319/336. Série com-
pleta, usada, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 43.00.

12.00

3250 / 1948 – Frutos de S. Tomé e Príncipe. MF338, $10, preto, salmão e castanho, papel esmalte, 
denteado14. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira no segundo selo, sem repa-
rações, com afloramentos de óxido, COM DUPLO DENTEADO VERTICAL. Erro não catalogado.

15.00

3251 Lote 1952/67 – Navegadores + IV Centenário da Cidade de S. Paulo + Modalidades desportivas 
+ Centenário do BNU + Uniformes do Exército + 40.º Aniversário da Revolução Nacional + 
Cinquentenário Aparições de Fátima. Lote com 7 sobrescritos circulados por via aérea com 
selos MF356 e 388 + 356 e 391 + 365 (par horizontal) + 371 e 372 + 378 (par vertical) + 382 
(par horizontal) e 380 + 393 (par horizontal). Exemplares sem defeitos, bem conservados.

15.00

3252 Lote 1954/72 – IV Centenário da Cidade de S. Paulo + Erradicação do Paludismo + Centenário do 
BNU + Cinquentenário Aparições de Fátima + 5.º Centenário de Vasco da Gama + Viagem 
Presidencial + 20.ºs Jogos Olímpicos. Lote com 7 sobrescritos circulados por via aérea com 
selos MF365, 376, 378, 391, 394, 398 e 404. Exemplares sem defeitos, bem conservados.

10.00

3253  1913 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898/1901 com sobrecarga “REPUBLICA” zincogra-
vada localmente. MF146, 2 ½ réis, cinzento, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exem-
plar novo, sem goma como emitidos na maior parte, sem reparações, com óxido e denteado 
da margem esquerda irregular, com a SOBRECARGA INVERTIDA. Erro não catalogado.

8.00

3254 8 1925 – Imposto Postal Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP2, 15c, amarelo laranja 
(Plano), papel pontinhado leve, denteado 12 ¾ de linha. Par horizontal, usado como selo de 
recurso do Porteado no Continente, obliterado com marca do Porto e carimbo linear “POR-
TEADO”, ambos batidos a preto.

10.00

3255 () 1938 – Correio aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho, papel ponti-
nhado leve, denteado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, com goma não original, sem 
reparações, com leves pontos de óxido e com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

25.00

     Timor

3256  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografada lo-
calmente. Valores em moeda local. MF40c, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾, com 
variedade “AYOS”. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, com pontos 
de óxido no verso, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 25.00.

8.00

3257 BLC 1948 - Indígenas (1.º grupo). MF BLC1. Exemplar novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

40.00

3258  1938 – Correio aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 50 avos, castanho-vermelho, papel pontinha-
do leve, denteado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e charneira, sem 
reparações, com alguns pontos de óxido e com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

25.00

3259  1969 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa, tipografadas localmen-
te. MF IP 18/20. Série completa, nova, sem goma como emitidos os selos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

25.00

MARCOFILIA

3260 FRG Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal. Lote com 7 fragmentos com selos isolados ou em 
pares + dois pares de selos, das emissões desde D. Pedro V, cabelos anelados a D. Luís I, 
fita curva, não denteados, obliterados com carimbos batidos a preto ou sépia.

20.00

3261 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37, 10 réis, amarelo, 
papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “12 – AZAMBUJA”.

15.00

3262 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾. Lote com 2 selos usados, sem defeitos assinaláveis 
nem reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “75 – VILA NOVA DE GAIA” e 
“77 – VILAVERDE”, com as marcas ligeiramente avivadas a lápis. Exemplares montados 
sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

12.00
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3263 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾. Lote com 2 selos usados, sem defeitos assinaláveis 
nem reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “81 – ALCOBAÇA” e “82 – AL-
VAIAZERE”, com a primeira marca ligeiramente avivada a lápis. Exemplares montados so-
bre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

15.00

3264 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾. Lote com 3 selos usados, sem defeitos assinaláveis nem 
reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “106 – VILA REAL”, “111 – CHAVES” e 
“120 – MONTALEGRE”, com as marcas bem batidas, ligeiramente avivadas a lápis em duas 
delas. Exemplares montados sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

20.00

3265 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/81 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. De perfil. 
Lote com 3 selos: 2xMF40, 25 reis, carmim, papel liso, denteado 12 ¾, obliterados com carim-
bos batidos a preto “129 – VISEU” e “133 – CASTRO DAIRE” + MF54, 25 reis, cinzento, dentea-
do farpeado, obliterado com carimbo batido a preto “134 – SEIA”. Exemplares sem reparações, 
com canto curto no selo com carimbo “133”, com as marcas bem batidas e avivada a lápis no 
“133”, montados sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

20.00

3266 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾. Lote com 2 selos usados, sem defeitos assinaláveis 
nem reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “138 – LAMEGO”, e “139 – 
LAPA”, com as marcas bem batidas, a muito ligeiramente avivadas a lápis. Exemplares 
montados sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

20.00

3267 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1880/81 – D. Luís I. de perfil. MF54, 25 réis, cin-
zento a lilás-vermelho, papel liso, denteados 12 ¾. Lote com 2 selos usados, sem defeitos 
reparações, com defeitos diversos, obliterados com carimbos batido a preto “155 – TÁBUA”, 
e a azul “156 – TONDELA”, com as marcas bem batidas. Exemplares montados sobre dese-
nho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

15.00

3268 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma. 1867/70 – D. Luís I, fita curva, denteados + D. Luís I, fita 
direita. Lote com dois selos usados: MF30, 25 réis, carmim rosa , com carimbo batido a preto 
“166 – CASTELO BRANCO” e MF40, 25 réis, carmim-rosa, denteado 12 ¾, com carimbo 
batido a preto “173 – ESTREMOZ”.

20.00

3269 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 3 selos usados, sem reparações, 
com defeitos em dois selos, obliterados com carimbos batidos a preto “180 – NIZA”, “182 – 
PONTE DE SÔR” e “183 – PORTALEGRE”, com as marcas ligeiramente avivadas a lápis. 
Exemplares montados sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

20.00

3270 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾. Lote com 4 selos usados, sem defeitos assinaláveis nem 
reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “184 – REDONDO”, “187 – TOMAR”, 
“188 – TORRES NOVAS” e “190 – VILA VIÇOZA”, com três marcas ligeiramente avivadas a 
lápis. Exemplares montados sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

20.00

3271 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 3 selos usados, sem defeitos assi-
naláveis nem reparações, obliterados com carimbos batidos a preto “196 – CUBA”, “197 – 
ÉVORA”, e “201 – ODEMIRA”, com as marcas bem batidas, uma delas ligeiramente avivada 
a lápis. Exemplares montados sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

15.00

3272 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 3 selos usados, sem reparações e 
com alguns pequenos defeitos, obliterados com carimbos batidos a preto “219 – VILA NOVA 
DE PORTIMÃO”, e  dois exemplares “220 – VILA REAL DE S. ANTÓNIO”, eventualmente 
de tipos diferentes ou provocado pelo desgaste da marca. Exemplares com as marcas bem 
batidas, montados sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

15.00

3273 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim, papel liso, denteados 12 ¾. Lote com 2 selos usados, sem reparações e com alguns 
defeitos num dos selos, obliterados com carimbos batidos a preto “235 – REGUENGOS”, e 
“238 – ERICEIRA”, com uma das marcas ligeiramente avivada a lápis. Exemplares monta-
dos sobre desenho do carimbo em fragmento de cartolina branca.

15.00

3274 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF57d, 25 réis castanho, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado 
com carimbo batido a preto “BELLAS”. Raridade 2.

12.00

3275 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF56a, 5 réis, cinzento, papel porce-
lana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, oblitera-
do com carimbo batido a preto “CONDEIXA”. Raridade 2.

5.00

3276 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF57e, 25 réis, castanho, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado 
com carimbo batido a azul “CORVO” (Gordon R15). B e R.

15.00

3277 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF53a, 25 réis, azul-cinzento, papel 
liso, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com afloramentos de óxido e dois 
dentes curtos, obliterado com carimbo batido a preto “FIGUEIRA / DA FOZ”. Raridade 5.

10.00
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3278 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF57e, 25 réis castanho, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado 
com carimbo batido a preto “FRONTEIRA”. Raridade 5.

12.00

3279 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF53a, 25 réis, azul-cinzento, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com vestígios de óxido e dois dentes curtos 
e pequeno adelgaçamento, obliterado com carimbo batido a preto “LAZARETO”. Raridade 10.

12.00

3280 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF54a, 25 réis, cinzento, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com ligeiro óxido e denteado deslocado, 
obliterado com carimbo batido a preto “LAZARETO”, um pouco oleoso. Raridade 10.

10.00

3281 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36f, 5 réis, preto, papel liso, den-
teado 12 ¾, tipo VII. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo 
batido a preto “PENALVA DO / CASTELLO”. Raridade 3.

10.00

3282 8 Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF54a, 25 réis, lilás-vermelho, papel 
liso, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem reparações, com vestígios de óxido, obliterado 
com carimbo batido a preto “PONTE / DA / BARCA”. Raridade 3.

10.00

3283 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF57a, 25 réis, castanho, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com denteado irregular, com boa cor, 
com carimbo batido a preto “RANHOLLAS”.

12.00

3284 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF57e, 25 réis castanho, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar usado, com canto curto e outro também curto e reparado, com 
boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “SOUZEL”. Raridade 7.

12.00

3285 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF56a, 5 réis, cinzento, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Dois exemplares, fragmento de papel, usados, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, fixados para completar carimbo batido a preto de “THOMAR”. Raridade 2.

10.00

3286 8 Carimbos nominativos. 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF68, 5 réis, laranja, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
obliterado com carimbo batido a preto “VILLA / FRANCA / DE XIRA”. Raridade 7.

10.00

3287 8 Carimbos circulares datados tipo 1842 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42g, 80 réis, laranja, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com um vinco num canto 
e um dente curto, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “Vª Nª GAYA”.

12.00

3288 TLG Carimbos da telegrafia elétrica. Telegrama remetido de Olhão (13.10.84) para Faro oblitera-
do com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / LAGOS”. B.

12.00

3289 TLG Carimbos da telegrafia elétrica. Lote com dois telegramas: um de Paris para Lisboa 
(07.06.1887) com carimbo oval “ESTAÇÃO TELEGRAPHICA PRINCIPAL / DE / LISBOA” 
e outro de Tomar para Belém (13.08.1893), com carimbo batido a preto “TELEGRAPHIA 
ELECTRICA / BELEM”.

6.00

3290 8 Carimbos da telegrafia elétrica * 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF64, 25 réis, cinzento, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com óxido e um dente curto, oblite-
rado com carimbo batido a violeta “TELEGRAPHIA ELECTRICA / PENAMACOR”.

14.00

3291 FRG/8 Carimbos de dupla oval. Lote composto por selo isolado de 25 réis, violeta azul, papel porce-
lana, denteado 11 ¾, MF63 obliterado com carimbo batido a preto “CORREIO / DOIS POR-
TOS” + selo isolado s/ fragmento de 25 réis, castanho, papel liso, denteado 13 ½, MF57b 
com carimbo a preto “CORREIO / DE MAFRA”.

10.00

3292 Lote Carimbos circulares datados, tipo 1880 + carimbos de dupla oval e outros tipos de carimbos. 
Lote com 23 selos obliterados com marcas batidas a preto, incluindo entre outros: BRITIAN-
DE, GRIJÓ, S. GREGÓRIO, SENHORA APARECIDA.

30.00

3293 FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e va-
lores. Lote com 6 fragmentos com selos de 25 réis, carmim, MF141, obliterados com carimbos 
batidos a preto “LOULÉ”, “ALMODOVAR”, “MERTOLA”. “LEIRIA”, “TABOA” e “MOURA”.

15.00

3294 FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e 
valores. Lote com 6 fragmentos com selos de 25 réis, carmim, MF141, obliterados com ca-
rimbos batidos a preto “VILLA R. STO ANTÓNIO”, “LAGOA”, “SILVES”. “ALCOBAÇA”, “BAIR-
RO ALTO (COIMBRA)” e “CARTAXO”.

15.00

3295 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42g, 80 réis, 
laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com grande 
transparência, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “FAFE”.

10.00

3296 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. 
MF62, 20 réis, rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “PORTO DE AVE”.

10.00

3297 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1882/83 – D. Luís I. De frente. MF57, 25 réis, 
castanho-vermelho, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “LAZARETO”.

15.00

3298 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF70, 25 
réis verde, papel porcelana, denteado 11 ¾. Lote com 4 selos usados, sem defeitos significa-
tivos, nem reparações, com boa cor, obliterados com carimbos batidos a preto “ALMEIRIM” 
(R1), “VILLAR FORMOSO” (R5), “CORTEGANA” (R4) e “ANGEJA” (R4).

12.00
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3299 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. 
Sobrecarga tipo  (c). MF84, 15 reis, castanho, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto 
“ESTRADA DE SACAVEM”.

8.00

3300 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I Mouchon. MF127, 5 reis 
laranja. Três exemplares sem reparações, dois deles com carimbo batido a preto “S. MARTº 
/ GONDOMAR” e outro com “TORROSELLOS”. MB e MR.

12.00

3301 IC/8 Carimbos circulares datados. Lote composto por selo de 25 réis, carmim, tipo D. Carlos 
Mouchon, MF141 e inteiro postal tipo Caravela, com sobretaxa, de $50 s/ $30, série F, n.º 
1, OM128, obliterados com carimbos batidos a preto “CORR.º E TEL.º / SANTA CRUZ DA 
TRAPA” e “CTT / SANTA CRUZ DA TRAPA”.

8.00

3302 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 141, 25 réis, 
carmim, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto PIAS, (raridade 8).

16.00

3303 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 141, 25 
réis, carmim, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “S. GREGÓRIO”.

8.00

3304 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF 145, 115 
réis, laranja s/ rosa, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “STA ISABEL”.

8.00

3305 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLI-
CA” e ASSISTÊNCIA. MF IP1, 10 reis verde. Exemplar sem reparações e mancha no verso, 
obliterado com carimbo batido a preto “VALLE DE BORDALLO”. B e MR.

15.00

3306 PI Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1917/20 – Ceres. Novas cores e taxas. Postal ilus-
trado circulado do Bogio (15.06.20) para o Porto, com tira de 3 selos de 1c, castanho, papel 
pontinhado, denteado 15x14, para pagar o porte de um postal ilustrado circulado interna-
mente. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e obliterados com carimbo batido 
a preto “BOGIO” (raridade 8). Escasso.

10.00

3307 * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1930 – Ceres. Gravura retocada. Sobrescrito cir-
culado de Cabanas de Gões (30.09.30) para Warcester / EUA com 4 selos de 40c, verde, 
papel pontinhado, denteado 12x11 ½, MF503, para pagar o porte simples (1$60) de uma 
carta para os EUA com peso até 20g. Carimbo batido a preto de “CABANAS”. 

10.00

3308 * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1926 – Ceres. Emissão Londres. MF408, 50c, 
amarelo cidrão, papel pontinhado, denteado 13 ½, em sobrescrito circulado de Santana da 
Serra (02.05.29) para Cardigos, com trânsito por Ourique (02.05.29), obliterado com carim-
bo batido a preto de “SANT’ANNA DA SERRA” para Cardigos.

10.00

3309 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1925 – Imposto Postal. Padrões da Grande Guerra. 
MF IP17, 25c, carmim. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, oblite-
rado com carimbo batido a preto “FEBRES”. 

12.00

3310 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1918/20. Ceres. Aumento de porte. OM61b, 2c, 
laranja, cartolina, circulado de Pedrogão Grande (10.01.21) para o Porto (13.01.21) com 
selo adicional, tipo Ceres de 4c, verde, papel liso, denteado 15x14, MF 226, obliterado com 
carimbo batido a preto de “PEDROGÃO GRANDE”.

8.00

3311 PI Carimbos circulares datados, tipo 1880. Postal ilustrado circulado de Valezim (17.09.48) 
para Lisboa com selos de $30 tipo Caravela. Carimbo batido a preto “VALLEZIM”.

8.00

3312 Lote Carimbos circulares datados com legenda “CTT”. Lote com 3 sobrescritos com selos MF 
768, 1022 e 1612, obliterados com carimbos batidos a preto de “AVELÃS DO CAMINHO”, 
“CONTENÇAS – GARE” e “COSTA DO VALADO”.

10.00

3313 Lote Carimbos circulares datados, tipo 1880 e Carimbos numéricos volantes. Lote composto por 
postal ilustrado com selo de D. Manuel II de 10 réis com carimbo a preto “CONSTANCIA”, 
sobrescrito com 40c tipo Ceres, emissão Londres, com “PINHEIRO / DA BEMPOSTA”, a 
preto e sobrescrito do Uruguai para Vila Franca de Xira com numérico “73”, a preto.

5.00

3314 IC Carimbos circulares datados. 1936/39 – Tudo pela Nação. OM83, $25, azul. Três bilhetes-
-postais simples circulados internamente e obliterados com carimbos batidos a preto “S, 
PEDRO DE ALVA”, “LADOEIRO” e “LORIGA”. Exemplares sem defeitos nem reparações, 
com exceção de ligeiras manchas num deles.

10.00

3315 * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1931 – Lusíadas. MF517, 15c, preto, em sobrescri-
to de pequeno formato, circulado de Fataunços (22.08.31) para S. Pedro do Sul (23.08.31) 
com trânsito por Vouzela (23.08.31) para pagar o porte simples interno de um impresso com 
peso até 50g. Carimbo batido a preto de “FATAUNÇOS”.

7.00

3316 Lote Carimbos circulares datados com legenda “CTT” e “CORR.º E TEL.º”. Lote com 6 sobrescri-
tos e um inteiro postal com carimbos batidos a preto “ALDEIA DE PAIO PIRES”, “FREIXE-
DA DO TORRÃO”, “MOURISCA DO VOUGA”, “NADADOURO”, “SINTRA – ESTEFANIA”, 
“VALLADARES” e “VILA PRAIS DE ÂNCORA” 

10.00

3317 * Postos de Registos particulares. Sobrescrito circulado em Lisboa (04.07.62), com franquia 
mecânica publicitária do ACP de 2$50, batida a vermelho e carimbo também batido a ver-
melho “R. P. nº 25”. 

8.00
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3318 * Carimbos ovais de registo. 1931 – Lusíadas. Sobrescrito circulado registado de S. Tirso 
(31.01.32) para Lisboa (01.02.32) com selos de 40c, laranja, MF520 e 80c, verde-esmeral-
da, MF524, para pagar o 2.º porte interno (80) de uma carta com peso entre 20 e 40g e o 
prémio de registo ($40). Carimbo batido a preto. “REGISTADA / ST THYRÇO”.

10.00

3319 8 Carimbos nominativos. Lote composto por 3 selos usados do Continente com sobrecarga 
“AÇORES”: MF36, 25 reis, castanho com carimbo a preto “CALHETA” + MF52a, 5 reis, 
preto, com carimbo a preto “LAGE” e MF41c, 80 réis, amarelo, porcelana, com defeitos no 
denteado com carimbo a preto “NORDESTE”.

20.00

3320 8 Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I. De frente. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES”, tipo D. MF49c, 25 réis castanho, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “FLORES”.

20.00

3321 8 Carimbos nominativos. 1884/87 – D. Luís I. De frente. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES”. MF55, 25 réis, violeta-azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado 
sem reparações, com dentes curtos, obliterado com carimbo batido a preto “NORDESTE”.

12.00

3322 8 Carimbos nominativos. 1876 – Jornaes. Selos do Continente, com sobrecarga “AÇORES”, 
tipo D. MF46b, 2 ½ réis, bistre, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “V.A DA POVOAÇÃO”.

10.00

3323 FRG/8 Marcofilia diversa. Lote com selo tipo Coroa de 5 réis, MF1 com carimbo dupla oval de Luanda + 
dois selos isolados e um fragmento com dois selos de 5 réis, tipo D. Luís I, MF15, com CCD de 
Cabinda, mudo de 8 barras a azul e dupla oval da Direção dos Correios / Província de Angola.

6.00

3324 8 Carimbos circulares datados. 1886 – D. Luís I, fita direita. MF20, 50 réis, azul, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Dois selos usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, retirados 
da mesma carta completando o carimbo, batido a preto “ESTAÇÃO POSTAL / CABINDA”.

10.00

3325 8 Carimbos numéricos volantes. 1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” 
da Casa da Moeda. MF93, 25 réis, carmim, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Dois 
exemplares usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterados com carimbo 
n.º 17, à data atribuído à estação postal de N’DALATANDO.

10.00

3326 8 Obliterações manuscritas. 1921/22 – Ceres. MF209, 80c, carmim-rosa, com obliteração ma-
nuscrita “Dundo / 19/11/926. B.

10.00

3327 8 Marcofilia diversa. 1912/22 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. Quadra de 15c, lilás-malva, 
denteado 12x11 ½, MF152d, usada, obliterada com carimbo mudo, oval de 9 barras, batido a preto 
+ selo isolado de 6c, lilás, usado, obliterado com carimbo numérico volante, batido a preto “100”.

6.00

3328 8 Marcofilia diversa. 1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. Lote com 12 selos de diversas taxas, obliterados com carimbos diferentes.

5.00

3329 Lote Guiné – Carimbos circulares datados. Lote com 11 selos isolados e um par, a maioria da emis-
são de D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda, obliterados 
com carimbos a preto de “BISSAU”, “FARIM”, “BOLAMA” e “CACHEU” e a violeta de “BOLAMA”.

12.00

3330 8 Carimbos de duplo círculo * Serviço de Vales. Par horizontal de selos de 1$00 tipo Defesa 
Nacional, MF IP14, obliterado com carimbo batido a preto de “BISSORÁ”.

5.00

3331 8 Obliterações manuscritas. 1898/1903 – D. Carlos I, Mouchon. Lote com três selos: um de 15 
réis, verde, MF94 e outro de 25 réis, carmim, MF95, ambos obliterados em “IBRAHIMO” EM 
20.11.09 E ??.09.09 + selo de 75 réis, carmim, obliterado com “E. POSTAL DE / JAGAIA” 
EM 21.03.909. B e R.

15.00

3332 8 Carimbos numéricos volantes. 1921 – Ceres. MF227, 6c, lilás-claro, papel pontinhado, den-
teado 12x11 ½. Dois selos usados, com alguns defeitos, obliterados com carimbo batido a 
preto “10” na data provavelmente atribuído à estação postal de VILA COUTINHO.

12.00

3333 * Carimbos hexagonais. Lote com dois sobrescritos, um registado com selos tipo Lusíadas e 
carimbo a preto “LOURENÇO MARQUES”, tipo AP M5.7-HX e outro com par de selos de 
2 ½ c, tipo Ceres e carimbo a preto “LOURENÇO MARQUES – GARE”, tipo AP M5.3-HX.

10.00

3334 Lote Moçambique – Lote com 13 sobrescritos circulados nos anos 50 a 70, com selos de diver-
sas emissões, com alguma marcofilia interessante. Lote a ver.

25.00

3335 * Carimbos circulares datados + provisórios de borracha – Lote com dos sobrescritos: um com 
selo MF411 obliterado com carimbo a preto “LOURENÇO MARQUES (5)”, tipo M8.1-C60 e outro 
com selos MF 483 e IP69, com carimbo batido a violeta de ESTAÇÃO L.M. 3, tipo AP.6.2A.

10.00

3336 * Carimbos circulares datados. Sobrescrito circulado registado de Carreira de Tiro (12.08.54) 
para o Porto (16.08.54), com selos MF364 e 411. Carimbo batido a preto “CARREIRA DE 
TIRO” e etiqueta de registo de Lourenço Marques, com sobrecarga a violeta “BAIRRO 3”.

10.00

3337 * Marcofilia diversa. Lote com dois sobrescritos: um circulado com selos MF387 (x2) e 414 
e outro com selos MF273 (x2), 275, 276, 278 e 290 (x5), obliterados respetivamente com 
carimbos ccd  e nominal de “QUELIMANE”, a preto e hexagonal a violeta de “MOCUBA”.

6.00

3338 FRG Carimbos circulares datados. Fragmento com selo MF436, obliterado com carimbo batido a 
preto “CONDUÉ”, tipo AP M7.1A-C40. Raro.

10.00

3339 * Carimbos circulares datados. Lote com dois sobrescritos: um com par vertical de selos de 
1$50, MF506 obliterado com carimbo batido a preto “LOURENLO MARQUES 5”, tipo AP 
M8.1B-C60 e outro com par vertical de selos de 1$50 MF CA24, com carimbo batido a preto 
“LOURENÇO MARQUES 5”, tipo AP M82A-C60.

8.00
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3340 * Carimbos circulares datados. Lote com duas cartas: um registado com 6 selos MF CA24 e 
um selo MF414, com carimbo batido a preto de “MONAPO”, tipo AP M8.5-C60 e outro cir-
culado de Portugal com carimbo batido a preto à chegada “GONDOLA”, tipo AP M8.6-C60.

8.00

3341 * Carimbos circulares datados. Lote com dois sobrescritos: um com para de selos de $15, 
MF518  + 2$00 CA25, obliterado com carimbo batido a preto “LOURENÇO MARQUES / L. 
M. 10”, tipo AP M8.4-C60 + outro com selos com dois selos de 1$50, MF521, com carimbo a 
preto “LOURENÇO MARQUES / LM8”, tipo AP M8.4-C60.

8.00

3342 FRG Carimbos circulares datados. Lote com dois fragmentos: um com selo do IP70 obliterado 
com carimbo batido a preto “LOURENÇO MARQUES”, tipo AP M8.15-C60 e outro com selos 
IP71 e 482, com carimbo batido a preto “NAMPULA”, tipo AP M815.1A-C60.

10.00

3343 FRG Carimbos circulares datados de borracha. Tipo VI – Provisórios. Lote composto por frag-
mento 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 + par vertical de selos 
MF530 obliterado com carimbo batido a azul “C. T. T. / MOÇAMBIQUE / 10 JUN 1975 / LIM-
BUÉ”, tipo AP M6.2.A-P. MB e MR.

8.00

3344 Lote Moçambique * Marcofilia – Lote com diversas frentes de cartas anos 50 e 60, com selos de 
diversas emissões, obliterados com diversas marcas. Lote a ver.

12.00

3345 IC Marcofilia diversa — Lote com 4 inteiros postais com carimbos diferentes, alguns de corte-
sia: OM1, 10 reis com circular datado de TETE: OM1, 10 reis com circular datado “CORREIO 
/ R / LOURENÇO MARQUES: OM2, 20 reis com circular datado “CORREIO / CHEGOU / 
TARDE / LOURENÇO MARQUES” e OM2 de África (Centenário da Índia) com circular data-
do “CORREIO / MOÇAMBIQUE”.

12.00

3346 * Carimbos circulares datados. Lote com duas cartas circuladas respetivamente com selos 
de 1$00, Mf415 e 2$50, Mf512 para Inhaminga e obliteradas com marcas de sai a preto de 
“VILA JUNQUEIRO” e “MOÇAMBIQUE”.

8.00

3347 * Carimbos circulares datados. Lote com 3 sobrescritos obliterados com carimbos batidos a 
preto: “BEIRA”, tipo AP8.1B + “LOURENÇO MARQUES 1 / POSTA AÉREA”, tipo AP MCA.5-
-C60 e “BEIRA / CORREIO AÉREO”, tipo AP MCA.4-C60.

8.00

3348 8 Carimbos hexagonais. 1907 – Elefantes. Novas cores. MF52, 25 réis, carmim, papel porce-
lana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, oblitera-
do com carimbo batido a preto “SPUNGABERA”.

10.00

3349 FRG Carimbos circulares datados. Fragmento com dois selos da carta Geográfica de Timor, com 
sobretaxa de $30 s/ 24 avos e selos de 2$00 (2) e 10$00 dos Uniformes do Exército, MF343 
e 347, obliterados com carimbo batido a preto “ESTAÇÂO / MAUBISSE”.

8.00

LITERATURA

3350 & Assistentes do Correio-Mor do Reino de Viseu, de Godofredo Ferreira, 1960. 10.00

3351 & A Corte Episcopal de Braga e os seus Correios-Mores, de Godofredo Ferreira, 1956. 12.00

3352 & Dos Correios-Mores do reino aos Administradores Gerais dos Correios e Telégrafos, de Go-
dofredo Ferreira, 3.ª edição, 1963.

20.00

3353 & O Convento de Santo António da Convalescença * Padroado dos Correios-Mores, de Godo-
fredo Ferreira, 1962.

10.00

3354 & Assistentes do Correio-Mor do Reino em Coimbra, de Godofredo Ferreira, 1966. 12.00

3355 & Paquetes a Vapor para o Brasil (1851-1877), de Armando O. Vieira. 20.00

3356 & Subsídios para a História dos Transportes Terrestres em Lisboa no Século XIX. 8.00

3357 & Três palácios dos Correios na Rua de S. José, de Godofredo Ferreira, 1953. 12.00

3358 & Cavaleiro Medieval, de Armando O. Vieira. 3.00

3359 & Os Correios Portugueses entre 1853-1900, de Pedro Vaz Pereira. Dois volumes. 20.00

3360 & História do Selo Postal Português, de Oliveira Marques. Três volumes 25.00

3361 & Selos Clássicos de Portugal * Coleção Albertino Figueiredo, de J. Miranda da Mota. 25.00

3362 & Carimbos do Porto * 1.ª reforma, 2.ª reforma e carimbos de data completa, de Oliveira Pinto. 10.00

3363 & Colecção FELINO. Catálogo do Leilão. Afinsa. 8.00

3364 & Reimpressões de Bilhetes-Postais de Relevo, de Hernâni Matos. 3.00

3365 & Os Selos Coroa da Guiné, de Oliveira Pinto. 10.00

3366 & Lote com 3 livros: Contribuição Industrial (Decreto de 16.07.1896) + “Os Selos Nativos da Índia 
Portuguesa de J. Ell + “Os Selos Nativos da Índia Portuguesa de Joaquim Leote, Outubro 1971.

5.00

3367 & Macau. Brochura editada pela Agência Geral do Ultramar em 1964, com diversa informação 
útil. Tiragem de 10.000 exemplares. Bem conservada.

15.00
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3368 & Catálogo de Selos de Portugal de 1947. Oitava edição de Eládio dos Santos. Um volume. 
Bem conservado com algumas manchas na capa.

6.00

3369 & Catálogo Eládio dos Santos. Selos de Portugal (Continente). 12.ª Edição. 1951. 8.00

3370 & Catálogos de Leilões do Núcleo Filatélico do Ateneu Comercial do Porto. Lote com 3 catálo-
gos dos 12.º, 13.º e 14.º leilões.

5.00

3371 & O Meu Álbum de Selos. Edição dos CTT. Lote composto por 10 volumes dos anos de 2012 
a 2021, de autoria de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada os anos de 2012, 2013, 2014 e 
2015 e de Maria Inês Almeida e Micky os restantes anos. Livros SEM OS SELOS. 

20.00

3372 & Ceres, de Albertino Figueiredo. Edição de Afinsa. 10.00

3373 & Correspondência do Século XIX que passou pelo correio de Viana do Castelo antes da cria-
ção da UPU, de J. Miranda da Mota.

5.00

3374 & 1983 – Livros anuais. Portugal em selos 1983. Edição em capa mole com os selos. 25.00

3375 & 1985 – Livros anuais. Portugal em selos 1985. Edição em capa mole com os selos. 20.00

3376 & 1985 – Livros anuais. Portugal em selos 1985. Valor de catálogo € 225.00. 22.00

3377 & 1987 – Livros anuais. Portugal em selos 1987. Valor de catálogo € 142.00. 14.00

3378 & 1992 – Livros anuais. Portugal em selos 1992. Valor de catálogo € 165.00. 15.00

3379 & 1994 – Livros anuais. Portugal em selos 1994. Valor de catálogo € 142.00. 14.00

3380 & 2008 – Livros anuais. Portugal em selos 2008. Valor de catálogo € 270.00. 25.00

3381 & 2009 – Livros anuais. Portugal em selos 2009. Valor de catálogo € 260.00. 25.00

3382 & 2010 – Livros anuais. Portugal em selos 2010. Valor de catálogo € 260.00. 60.00

3383 & 2010 – Livros anuais. Portugal em selos 2010. Valor de catálogo € 260.00. 50.00

3384 & 2011 – Livros anuais. Portugal em selos 2011. Valor de catálogo € 240.00. 50.00

3385 & 2011 – Livros anuais. Portugal em selos 2011. Valor de catálogo € 240.00. 60.00

3386 & 2012 – Livros anuais. Portugal em selos 2012. Valor de catálogo € 230.00. 60.00

3387 & 2012 – Livros anuais. Portugal em selos 2012. Valor de catálogo € 230.00. 50.00

3388 & 2013 – Livros anuais. Portugal em selos 2013. Valor de catálogo € 220.00. 60.00

3389 & 2013 – Livros anuais. Portugal em selos 2013. Valor de catálogo € 220.00. 50.00

3390 & Livros temáticos CTT. Os Jogos Olímpicos. Bem conservado. Valor de catálogo € 52.00. 10.00

3391 & Livros CTT – Portugal nos Jogos Olímpicos de 1912 a 2008. Coleção “Meu Selo”, incluindo 
24 selos.

10.00

3392 & Livros CTT – Colombo, MF LT12. Valor de catálogo € 317.00. 30.00

3393 & Livros CTT – Conservação da Natureza, MF LT24. Valor de catálogo € 78.00. 6.00

3394 & Livros CTT – Para a História da Astronomia em Portugal, MF49. Valor de catálogo € 62.00. 5.00

3395 & A Filatelia da Madeira + Catálogo de Pagelas + Inteiros Postais Portugueses + 150 Anos do 
Selo de Correio Português + 100 Selos Famosos + Correios de Portugal + A Cidade do Porto 
Através do Bilhete Postal, etc.. Lote com 9 publicações. Lote a ver.

8.00

3396 & A Campanha contra os Namarraes. Relatórios do Comissário Régio da província de Moçam-
bique. Lisboa 1897. Capa com defeitos, necessita ser encadernada.

20.00

3397 & Lote com 4 livros de filatelia francesa: Les mémoires de Footix – 70 ans de Coups du Monde 
+ Sports de glisse + Un siècle de transports + Un sìecle de sports.

20.00

3398 & Catálogo de selos de França, tomo 1 de 2011, editado por Yvert & Talliers. Usado. 8.00

3399 & A Arte na Gravura (The Art of Engraving), de Czeslaw Slawia / Lennart Bernadette. Funda-
ção Caloute Gulbenkian, Lisboa, 1994.

15.00

3400 & Catálogos de Leilões de António Torres, Londres. Lote com 3 catálogos com coleções de 
Portugal, incluindo Macau, Brasil e México Imperial.

5.00

ESTRANGEIRO

3401 Lote Alemanha Reich / Alemanha Federal. Lote com duas cartas, uma circulada registada em Vie-
na com quadra, canto de folha, de 25+15pf (rockets * Grande Império Alemão) + FDC com série 
completa comemorativa da Feira de Leipzig de 1947, circulado para a Argentina (07.09.47).

20.00

3402  Alemanha * Reich. 1924 – Correio aéreo * Águia e globo terrestre. Yv PA 43/53. Série com-
pleta, filigrana E, nova, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 115.00.

20.00
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3403  Alemanha * Reich. 1924 – Correio aéreo * Zeppelin. Yv PA 52/53. Os dois valores, filigrana
E, novos, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 67.00.

10.00

3404  Alemanha * Bizona. 1949 – 75.º aniversário da União Postal Universal. Yv 85. Série com-
pleta, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 90.00.

15.00

3405  Alemanha * Bizona. 1949 – 75.º aniversário da União Postal Universal. Yv 85. Série com-
pleta, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 40.00.

6.00

3406  Alemanha Federal. 1958 – Europa CEPT. Yv166. Quadra, canto inferior esquerdo de folha, nova, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 32.00.

4.00

3407  Angola * Palop’s * 1977 – Conchas de Angola, com sobrecarga. AR13a, 25$00. Quadra, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

3408  Angola * Palop’s – 1985 – XXV Aniversário da União dos Trabalhadores de Angola * UNTA. 
AR118, 77kx. Folha completa com 10 selos, nova, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 75.00.

15.00

3409  Áustria. 1934 – Arquitetos. Yv 460A/465. Série completa, nova, com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 105.00.

16.00

3410  Áustria. 1935 – Grandes chefes militares. Yv 471/76. Série completa, nova, com goma ori-
ginal e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 105.00.

16.00

3411  Áustria. 1936 – Campeonato do Mundo de Ski. Yv 477/480. Série completa, nova, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

30.00

3412  Áustria. 1948/49 – Costumes austríacos. Yv 738A/754A. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 82.00.

12.00

3413  Áustria. 1949 – Armas da Áustria. Yv 773/776. Série completa, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

10.00

3414  Áustria. 1949 – Profissões. Yv 794/797. Série completa, nova, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

15.00

3415  Bélgica. 1930 – Correio aéreo. Avião sobrevoando paisagens diversas. Yv PA 1/5. Série 
completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 45.00.

6.00

3416 * Brasil * 1850 – Numerais. Olho de cabra. Carta circulada de Angra dos Reis (12.08.60) para 
Margaride com trânsito pelo Porto (01.10.60) com par vertical de selos de 30 réis, preto, não 
denteados, Yv13 para pagar o porte territorial, porteada com 150 réis com selo fixo batido a 
preto pelo porte do paquete transatlântico subsidiado. Par de selos com defeito no primeiro 
selo, na abertura da carta e sobrescrito com diversos rasgões e manchas.

50.00

3417 FRG Brasil * 1850 – Numerais. Olho de cabra. Yv14, 60 réis, preto, não denteados, sobre peque-
no fragmento, obliterado com carimbo circular datada do CORREIO GERAL DA CORTE”. 
Selo com pequeno defeito na margem inferior.

15.00

3418 * Brasil. 1882/85 – Imperador D. Pedro II. Yv55, 200 réis, rosa-claro, papel vergê, denteado 13, 
em sobrescrito circulado da Baía (27.01.90) para Lisboa (12.02.90) pelo paquete “Aconcagua”.

20.00

3419 * Brasil * 1882/85 – Imperador D. Pedro II. Yv55, 200 réis, rosa-claro, papel vergê, denteado 
12. Par horizontal em carta remetida registada de Lapa de Capivary (28.02.90) para Lisboa 
(29.03.90) com trânsito pelo Rio de Janeiro (28.02.90).

20.00

3420  Cabo Verde * Palop’s. 1997 – Campeonato do Mundo de Futebol, com sobretaxa. Lote com 
dois selos novos, com goma original sem charneira, bordo de folha: AR365, 37$ s/ 4$00 com 
“cifrão incompleto” + AR366, 38$00 s/ 7$50 com “3” de “38” incompleto.

5.00

3421 Lote Canadá – Lote com um sobrescrito inteiro de 3c, Rainha Vitória + dois tipo Eduardo VII de 
1c e 2c, todos circulados com dois ou três selos adicionais.

5.00

3422 PM Canadá * 1937 - Comemoração da Coroação de Jorge VI. Postal ilustrado, colorido, come-
morativo do evento com retratos de Jorge VI e rainha Elizabeth, concordante com selo do 3c, 
carmim, Yv196, obliterado com carimbo comemorativo de Norman / Ontário (12.05.37). MB.

16.00

3423  Daomé * Correio Aéreo * Aves. Yv CA 37/41. Exemplares novos, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

5.00

3424 8 Dinamarca – 1854/64 – Coroa Real com filigrana tipo A. Yv3, 2s azul + Yv6, 16s, violeta-
-cinzento. Exemplares usados, com margens normais a curtas, obliterados com carimbo de 
círculos concêntricos “1”, batido a preto, com leve óxido, Valor de catálogo € 336.00.

60.00

3425 Lote Estados Unidos da América. Lote composto por um inteiro postal e 5 sobrescritos inteiros 
+ um sobrescrito das Filipinas, datados de 1902 a 1953, todos com 1 a 3 selos adicionais.

5.00

3426  França. 1930 – Em benefício do Fundo de Amortização. Yv256, 1F50+3F50, lilás. Exemplar novo com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

3427 Lote França – Sobrescrito circulado sem franquia e porteado em 1F40 + postal ilustrado circulado 
para Lisboa com 3 selos Yv719, todos obliterados com carimbo nominativo, batido a preto 
“PARIS GARE AUSTERLITZ”.

16.00
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3428  Geórgia do Sul – Aves e animais marinho. Lote com 12 selos de ½ d a £1, Yv9, 11/16, 18 e 20/23. 
Exemplares novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

15.00

3429 8 Colónias Francesas. Lote com 15 selos tipo Sage e um de porteado, de diversas colónias 
francesas: Caledónia de Dependências, Obock, Reunião, S. Pierre e Miquelon, Senegal e 
Dependências, Soudar Francês, Thaiti e Indochina. Exemplares usados.

15.00

3430 IC Índia Inglesa - Inteiro postal do 1 anna s/ 1 ½ anna, azul, circulado de ADEN (05.11.94) 
para o Porto, via linhas marítimas francesas com a marca na frente a vermelho pouco nítida.

10.00

3431 8 Suíça. 1849/50 - “Poste Locale”. Yv6, 5c. Exemplar usado, não denteado. 10.00

3432 CNT Natal * Colónia Inglesa – Cinta de Jornal de ½ p, castanho-vermelho, com selo adicional 
de 1p, verde-cinzento, Rainha Vitória, Yv43, circulado do Natal (19.02.1895) para França.

8.00

3433 / S. Tomé e Príncipe * Palop’s. 1976 – V Centenário da Morte do Infante D. Henrique + Uni-
forme Militares + Navegadores. Emissões com sobrecarga a preto. AR15, $40, com sobre-
carga deslocada + AR17, 2$50, com sobrecarga deslocada + AR24, $50 (dois exemplares, 
um com “c” partido e outro com “p” partido + AR26, 3$50, com data quase omissa + BLC80 
com sobrecarga azul (NÃO CATALOGADA).

10.00

3434 BLC Suíça. 1955 – Exposição Nacional de Filatelia. Yv BLC15. Exemplar novo, com goma origi-
nal sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

15.00

3435 8 Turquia – 1938 – Correio aéreo. Selos de 1930 com sobretaxa. Yv CA7, 9k s/ 15k, laranja. 
Exemplar usado sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 40.00.

5.00

3436  Alemanha * Reich. 1926/27 – Compositores. Yv 379/389 + 379a + 380a. Série completa + 
duas variedades em denteado 14. Exemplares novos, com goma original e leve charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

25.00

3437  Alemanha * Bizona. 1949 – 100.º aniversário do selo postal alemão. Yv 76/78. Série com-
pleta, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 70.00.

10.00

3438  Alemanha * Berlim. 1949 – 75.º Aniversário da União Postal Universal. Yv 21/27. Série 
completa, nova, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 350.00.

50.00

3439 Lote Estados Alemães, Bélgica e Espanha. Lote com 23 selos falsos, sem do 11 dos estados 
Alemães, 2 da Bélgica e 10 de Espanha, a maioria em estado de novo.

15.00

DIVERSOS

3440 Lote Material filatélico – Conjunto completo de folhas para álbum editado pelos CTT do ano 
de 2016 para selos, blocos e etiquetas, com tiras tipo Hawid. Conjunto novo sem defeitos.

10.00

3441 Lote Material filatélico – Conjunto completo de folhas para álbum editado pelos CTT do ano 
de 2017 para selos, blocos e etiquetas, com tiras tipo Hawid. Conjunto novo sem defeitos.

10.00

3442 Lote Material filatélico – Conjunto completo de folhas para álbum editado pelos CTT do ano 
de 2018 para selos, blocos e etiquetas, com tiras tipo Hawid. Conjunto novo sem defeitos.

10.00

3443 Lote Material filatélico – Conjunto completo de folhas para álbum editado pelos CTT do ano 
de 2019 para selos, blocos e etiquetas, com tiras tipo Hawid. Conjunto novo sem defeitos.

10.00

3444 Lote Material filatélico – Conjunto completo de folhas para álbum editado pelos CTT do ano 
de 2020 para selos, blocos e etiquetas, com tiras tipo Hawid. Conjunto novo sem defeitos.

10.00

3445 Lote Material filatélico – Conjunto completo de folhas para álbum editado pelos CTT do ano 
de 2021 para selos, blocos e etiquetas, com tiras tipo Hawid. Conjunto novo sem defeitos.

10.00

3446 Lote Material filatélico – Dois classificadores usados com 30 folhas cada em muito bom estado 
de conservação.

20.00

3447 Lote Material filatélico – Lote com 4 classificadores usados em bom estado de conservação, dos 
quais 3 com 8 folhas e 1 com 15 folhas (dois da marca Lindner e os restantes de outras marcas).

20.00

3448 Lote Material filatélico – Dois classificadores usados com 15 folhas “Postzegels” em bom estado 
de conservação.

15.00

3449 NT Moçambique * Palop’s – Lote com 3 notas, novas ou belas: uma de 50Mt de 1980, uma de 
100Mt de 1989 e outra de 50.000Mt de 1992.

5.00

3450 NT Angola * Palop’s – Lote com 7 notas novas: uma de 500Kzs de 1991, três de 1.000Kzs 
de 1984, 1991 e 2012, uma de 2.000Kzs de 2012, uma de 5.000Kzs de 1991, uma de 
100.000Kzs de 1991.

7.00

3451 CDL Cuba, Câmara Municipal. MA805, 10c, violeta, com selo branco, nova. 5.00

3452 CDL Moimenta da Beira, Câmara Municipal. MA1393, 4c, verde, número com 5mm. Nova. 5.00

3453 CDL Santa Comba Dão, Câmara Municipal. MA1947, 10c verde, com numeração manuscrita 
(1426). Nova.

7.00

3454 CDL Sintra (Câmara Municipal). MA2146, 1c, dupla face, verde / azul, sem data e sem selo branco. Nova. 10.00
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3455 CDL Casa da Moeda . Lote  com 22 cédulas MBC+: uma MA2, 10c série Am: uma MA6b, 10c, 
série AR; três MA7 e 7ª, 5c, séries M, DD e EF (com pequeno corte): seis MA8b, 10c, séries 
BM, CS, DI, EO, FI e FS; seis MA9, 20c, séries I, G, AJ(3) e uma série AH falsa; quatro 
MA10, 10c, séries A6, A9, A22 e A60 e uma MA11, 20c, série A3.

25.00

3456 IMP Portugal. Lotarias. Cautela representativa de um quadragésimo do bilhete de lotaria da Mi-
sericórdia de Lisboa com o n.º 0307, no valor de 4$00, da extração de 19.01.29.

12.00

3457 Lote Portugal. Lotarias. Lote com 4 cautelas, representativas de décimos da 47.º extração em 
05.12.52, 26.ª extração em 16.07.54, 18.ª extração em 04.05.56 e 12.ª extração em 20.03.64.

10.00

3458 IMP Espanha. Lotarias. Décimo de um bilhete com o n.º 17063 do 34.º sorteio de 23.12.1896, no 
valor de 50 pesetas.

5.00

3459 DOC Companhias Reunidas Gaz e Electricidade. Título de ½ acção no valor de 22$500 réis, 
datada de 31.12.1891.

10.00

3460 DOC Portugal – Companhia Carris Ferro de Lisboa. Cartão de Identificação para utilização nos 
carros elétricos da Companhia.

8.00

3461 Lote Material filatélico – Álbum Lindner de cor preta com caixa, com folhas tipo Lindner para as 
etiquetas dos anos de 2010 a 2014, em muito bom estado de conservação, com exceção de 
pequeno defeito reparável na caixa.

40.00

LOTES E ACUMULAÇÕES

3462 Lote Portugal – Lote com 19 sobrescritos e cartas de Portugal desde pré-filatelia, até anos 50, 
algumas com defeitos nos selos. Inclui ainda 3 telegramas e um sobrescrito circulado de 
Angola. Lote a ver.

25.00

3463 Lote Portugal * Marcofilia – Lote com um inteiro postal e sete sobrescritos circulados, incluindo 
3 com selos perfurados (BNU e PF * papelaria Fernandes) e outros com carimbos circulares 
datados de Azinhaga, Abrunhosa do Mato, Dafundo, etc.

5.00

3464 Lote Portugal – Lote com 5 sobrescritos, circulados registados com selos MF733 e 740; 751/52; 
1201/02; 1209 e1211 e 1744/46 e comemorativo do Centenário do Selo Postal Português 
com selo tipo caravela de 1$00, MF697, todos obliterados com carimbos comemorativos.

12.00

3465 Lote Portugal — Classificador com selos novos dos anos de 1992 a 1997 (parte), praticamente 
completos (excepto blocos). Inclui ainda blocos e selos soltos de anos anteriores. Valor 
aproximado de catálogo de € 790,00. Lote a ver.

60.00

3466 FDC Portugal – Lote com 32 FDC’s de 1958 a 1969. Valor de catálogo € 270.00. 20.00

3467 Lote Portugal * Álbum Eládio dos Santos em caixa com coleção de selos, carteiras e blocos (a 
partir de 1976), desde 1943 a 1987, nova, selos com goma original com e sem charneira. 
Bom valor de catálogo. Lote a ver.

200.00

3468 Lote Portugal – Lote composto por largas centenas de FDC’s, postais máximos e inteiros postais 
de Portugal, sem repetições. Lote a ver.

40.00

3469 Lote Portugal – Classificador com selos de Portugal novos, com goma original sem charneira de 
1965 a 1977 em séries completas. Valor de catálogo superior a € 1.050.00.

45.00

3470 Lote Portugal – Classificador com selos novos de Portugal dos anos 2000 a 2004 em séries comple-
tas a grande maioria em pares. Valor de catálogo de 2018 € 826.00 e valor facial de € 288.28.

60.00

3471 Lote Portugal – Álbum com folhas Eládio dos Santos contendo 160 blocos desde 1991 a 2006, 
montados em tiras Hawid, novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor.  Lote a ver.

100.00

3472 Lote Portugal – Coleção completa de 1993 a 1997 em dois álbuns CTT, com selos novos, com 
goma original e charneira, incluindo todos os blocos e cadernetas e também algumas etique-
tas. Valor de catálogo € 1.255.00.

120.00

3473 Lote Portugal * Álbum Leuchtturm de cor vermelho-escuro, com caixa, contendo todos os selos 
e blocos novos com goma original sem charneira de 2000 a 2003, incluindo alguns selos e 
blocos usados com carimbo de 1.º dia. Lote a ver.

100.00

3474 Lote Portugal – Classificador contendo 67 blocos diferentes dos anos de 1991, 2011, 2012 e 
2013 e uma folha miniatura de 1998. Valor de catálogo € 409.40.

40.00

3475 Lote Portugal * Álbum Leuchtturm de cor vermelho-escuro, com caixa, contendo todos os selos 
folhas miniaturas e blocos novos com goma original sem charneira de 1996 a 1999, incluindo 
alguns selos e blocos usados. Lote a ver.

100.00

3476 CRT 1998 – Expo’98 Oceanos * Expo’98 Pavilhões + Expo’98. Lote composto por duas carteiras 
contendo os blocos MF BLC193A, 198A e 200A. Valor de catálogo € 100.00.

15.00

3477 Lote Portugal * Álbum Leuchtturm de cor vermelho-escuro, com caixa, contendo todos os selos e blocos 
novos com goma original sem charneira de 2004 a 2006, incluindo alguns selos usados. Lote a ver.

100.00

3478 Lote Portugal * Álbum Leuchtturm de cor vermelho-escuro, sem caixa, contendo todos os selos 
folhas miniatura e blocos novos com goma original sem charneira de 2007 a 2009. Lote a ver.

100.00

3479 Lote Portugal, Açores e Madeira – Lote com 24 carteiras anuais desde 1992 a 1999, uma por 
cada ano e por cada região, com os respetivos selos.

150.00
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3480 Lote Portugal – Lote com 6 carteiras anuais (2 conjuntos) emitidas em 1998, incluindo selos, 
blocos, cadernetas e folhas miniaturas. Valor facial € 160.00.

90.00

3481 Lote Portugal, Açores e Madeira – Lote com 9 carteiras anuais do ano de 2001, três por cada 
uma das regiões, incluindo selos, cadernetas, folhas miniatura e blocos. Valor facial € 275,19.

150.00

3482 Lote Portugal – Conjunto com 9 carteiras anuais com selos, das quais 3 de Portugal dos anos de 1982, 
1983 e 2000, 4 dos Açores dos anos de 1983, 1984x2 e 2000 e uma da Madeira do ano de 2000.

30.00

3483 Lote Portugal – Conjunto de 5 dossiers com coleção de 533 FDC’s, 40 FDCB’s, 12 FDC’s com 
etiquetas e 17 FDC’s com moedas. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Bom lote a ver.

90.00

3484 Lote Portugal * Marcofilia – Classificador com cerca de 200 selos clássicos obliterados, incluin-
do algumas boas marcas filatélicas, principalmente da 2.ª reforma postal. Lote a ver.

60.00

3485 Lote Portugal  - Classificador com selos, pares e quadras obliterados com carimbos do 1.º dia 
de circulação. Inclui 71 selos isolados, 2 pares, 3 tiras de 3 selos e 36 quadras. Lote a ver.

30.00

3486 Lote Portugal – Lote com 4 dossiers com pagelas de Portugal dos anos de 1977 a 1991 com os 
selos obliterados com carimbos do 1.º dia de circulação. Lote a ver.

50.00

3487 Lote Portugal e Colónias – Grande lote incluindo 3 classificadores com milhares de selos a 
maioria em estado de novo, de Portugal e Colónias. Lote a ver.

40.00

3488 Lote Portugal * Marcofilia – Lote com cerca de 70 selos, com carimbos circulares datados (in-
cluindo Almuster, Agualva, Lazareto, Cabeceiras de Basto e Britiande), carimbos tipo francês 
(4), ambulâncias ferroviárias (5), e outros tipo como sejam Feira Popular, Soalheira, Touro, 
etc; selos de porteado com inscrições manuscritas “Reexpedido”

10.00

3489 Lote Carimbos circulares datados. Lote composto por sobrescrito inteiros, postais ilustrados e 
sobrescritos, todos circulados, obliterados com carimbos batidos a preto “CIDADELHE”, 
“PAREDES DO BAIRRO” em 1917, “TRAFARIA”, “ODIVELAS”, “ABRUNHOSA (CASA DE 
REPOUSO), “VALONGO DOS AZEITES e CELORICO DA BEIRA – GARE”, “CHACIM”, 
“PRADO”, “VALEZIM”, “AVANCA” e “MONSANTO”. Lote a ver.

20.00

3490 Lote Portugal * Postais máximos – Conjunto de 120 postais máximos, todos diferente e em 
séries completas. Lote a ver.

35.00

3491 Lote Portugal * Sobrescritos comemorativos – Caixa com coleção de sobrescritos comemora-
tivos editados pelo Clube Filatélico de Portugal dos n.ºs 6 ao 247 e 299 a 344, com algumas 
repetições, no total de 430 sobrescritos.

60.00

3492 Lote Portugal * Franquias mecânicas – Pasta contendo largas centenas de franquias mecâni-
cas de várias cidades, incluído correio azul. Lote a ver.

55.00

3493 Lote Ultramar * África * Emissões Gerais – Folhas de álbum Yvert com coleção completa, em novo, 
com exceção de um selo usado. Diversos selos com pontos de óxido, com qualidade bastante 
boa, boas cores. Selos marcados nas folhas com uma “X” e todas as páginas, frente ou verso, 
com um “traço” no canto inferior, indicam selos que não foram cotados por terem grandes defei-
tos, serem falsos ou variedades não cotadas. Valor aproximado de catálogo € 98.00. Lote a ver.

20.00

3494 Lote Açores, Madeira e ex-Colónias Portuguesas – Classificador Kabe com selos novos e 
usados dos Açores, Madeira e ex-Colónias. Lote a ver.

100.00

3495 Lote Ex – Colónias Portuguesas. Classificador com centenas de selos novos e usados das ex-
-colónias. Lote a ver.

100.00

3496 Lote Ex-Colónias Portuguesas – Dois classificadores com centenas de selos das colónias, usa-
dos. Lote a ver.

75.00

3497 Lote Ex-Colónias Portuguesas – Álbum Eládio dos Santos com caixa, com coleção de selos das 
várias colónias portuguesas, com selos novos e usados, incluindo 11 séries das emissões 
comuns, incluindo Macau, com folhas miniaturas e blocos.

110.00

3498 Lote Angola – Lote com 22 postais ilustrados circulados de Angola para Portugal em diversos perío-
dos, com selos tipo Ceres de variados valores. Alguns postais ilustrados muito interessantes, 
destacando-se um fotográfico dos primórdios do Estádio dos Coqueiros em Luanda. Lote a ver.

40.00

3499 Lote Angola – Lote com 9 sobrescritos e um aerograma circulados com selos dos anos 30 a 
60 com marcofilia com algum interesse, destacando-se a marca PR / LUANDA. Lote a ver.

30.00

3500 Lote Angola – Lote com 31 sobrescritos com selos de várias valores das emissões tipo Ceres, 
incluindo registos, imposto postal e marcofilia interessante. Lote a ver.

45.00

3501 Lote Angola – Lote com 6 sobrescritos e postais ilustrados circulados com selos tipo D. Carlos 
I, Mouchon e 3 inteiros postais de D. Luís I, D. Carlos I e Centenário da Índia. Lote a ver.

30.00

3502 Lote Angola – Lote com 25 sobrescritos circulados nos anos 50 a 70, com bons valores, incluindo 
um sobrescrito porteado, e marcofilia interessante. Lote a ver.

20.00

3503 Lote Angola – Lote com 4 sobrescritos circulados com selos do imposto postal (Assistência e 
Povoamento), destacando um sobrescrito com a marca de registo batida a preto de “V. J. 
ALMEIDA”. Lote a ver.

12.00

3504 Lote Ex-Colónias Portuguesas – Classificador com cerca de 800 selos do Ultramar, em grande 
maioria de Angola, com repetições, desde 1890 a 1930, com alguma marcofilia. Lote a ver.

45.00

3505 Lote Macau – Lote composto por sobrescritos circulados, alguns registados, FDC’s, FDCB e 
Postais Máximos, no total de 27 exemplares. Lote a ver.

15.00
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3506 Lote Moçambique – Classificador com centenas de selos usados de Moçambique, distritos pos-
tais e companhia do Niassa. Muitos valores em quadras, incluindo valores mais altos, fecho 
de séries. Inclui ainda alguma marcofilia. Lote a ver.

50.00

3507 Lote Moçambique – Lote com 20 sobrescritos circulados nos anos 60 e 70, com selos de diver-
sas emissões, algumas dos anos 50, com alguma marcofilia interessante. Lote a ver.

20.00

3508 Lote Moçambique – Lote composto por dois bilhetes-cartas com carimbos comemorativos do dia 
do selo + 8 FDC’s com série completa da emissão Acordo de Lusaka.

4.00

3509 Lote Quionga – Folha de álbum Yvert com duas séries completas, uma em novo e outra em usado + 
selo MF4 em estado de usado. Diversos selos com pontos de óxido, com qualidade bastante boa, 
boas cores. Selos marcados nas folhas com uma “X” e todas as páginas, frente ou verso, com um 
“traço” no canto inferior, indicam selos que não foram cotados por terem grandes defeitos, serem 
falsos ou variedades não cotadas. Valor aproximado de catálogo € 180.00. Lote a ver.

20.00

3510 Lote Macau – Dossier com pagelas desde 1993 a 1999, no total de 84 pagelas, das quais as 
primeiras 42 pagelas com selos, obliterados com carimbo do 1.º dia de circulação, e as 
restantes sem selos. Lote a ver.

25.00

3511 Lote Quelimane – Duas folhas de álbum Yvert com coleção completa, maioria em estado de novo 
(apenas dois selos usados). Diversos selos com pontos de óxido, com qualidade bastante boa, 
boas cores. Selos marcados nas folhas com uma “X” e todas as páginas, frente ou verso, com um 
“traço” no canto inferior, indicam selos que não foram cotados por terem grandes defeitos, serem 
falsos ou variedades não cotadas. Valor aproximado de catálogo € 200.00. Lote a ver.

20.00

3512 Lote Tete – Duas folhas de álbum Yvert com coleção completa, maioria em estado de novo. Diver-
sos selos com pontos de óxido, com qualidade bastante boa, boas cores. Selos marcados 
nas folhas com uma “X” e todas as páginas, frente ou verso, com um “traço” no canto inferior, 
indicam selos que não foram cotados por terem grandes defeitos, serem falsos ou varieda-
des não cotadas. Valor aproximado de catálogo € 180.00. Lote a ver.

20.00

3513 Lote S. Tomé e Príncipe * Palop’s + Guiné-Bissau * Palop’s + Macau-China – Lote composto 
por 5 folhas miniatura de S. Tomé e Príncipe + 1 bloco da Guiné-Bissau + 1 folha miniatura 
de Macau-China. Lote a ver.

8.00

3514 Lote Europa – Álbum Leuchtturn da temática Europa para os anos de 1990 a 1997 com selos a 
partir de 1993. Lote a ver.

40.00

3515 Lote Alemanha (República Democrática) – Classificador com centenas de selos novos e usa-
dos. Lote a ver.

45.00

3516 Lote Andorra – Lote com dezenas de selos novos com goma original sem charneira. Lote a ver. 15.00

3517 Lote Bélgica – Classificador com mais de 1.000 selos usados da Bélgica. Lote a ver. 40.00

3518 Lote Brasil – Lote com 35 sobrescritos circulados com selos de diversas emissões + 16 FDC’s 
diferentes. Lote a ver.

35.00

3519 Lote Checoslováquia e República Checa – Classificador com mais de 700 selos usados da 
Checoslováquia e da república Checa. Lote a ver.

35.00

3520 Lote Espanha – Coleção de selos em 4 álbuns EFILCAR desde 1950 a 1989, praticamente com-
pleta, com blocos, carteiras e inteiros postais. Alguns selos com sinal de charneira e com 
postos de óxido. Lote a ver.

125.00

3521 Lote Europa – Dois álbuns Leuchtturn com selos desde 1952 a 1989. Lote a ver. 120.00

3522 Lote Espanha – Lote com blocos e folhas miniaturas, FDC’s e postais máximos. Lote a ver. 25.00

3523 Lote Espanha – Lote com dezenas de inteiros postais, a maioria ilustrados com paisagens. Lote a ver. 15.00

3524 Lote França – Classificador com mais de 1.100 selos usados da França, com repetições. Lote a ver. 35.00

3525 Lote França – Lote com dois classificadores com largas centenas de selos novos de França, 
incluindo folhas de álbum separadas e pagelas. Lote a ver.

110.00

3526 Lote França – Lote com 7 aerogramas novos, todos diferentes. Lote a ver. 10.00

3527 Lote Hungria – Classificador com centenas de selos novos, alguns mais antigos em estado de 
usado. Lote a ver.

80.00

3528 Lote Ilhas Faroé – Classificador com de selos novos das Ilhas Faroé, incluindo algumas quadras. 
Lote a ver.

45.00

3529 Lote Itália, França, Vaticano e S. Marino – Lote com 114 FDC’s de Itália, 54 FDC’s de França, 
44 FDC’s do Vaticano e 58 FDC’s de S. Marino. Lote a ver.

40.00

3530 Lote Japão – Lote com 20 blocos novos e dezenas de selos novos e usados. Lote a ver 15.00

3531 Lote Macau – Álbum com pagelas de Macau com os respetivos selos obliterados com carimbos 
comemorativos do 1.º dia de circulação desde 1982 a 1990. Lote a ver.

30.00

3532 Lote Malásia – Classificador com dezenas de selos novos da Malásia. Lote a ver. 35.00

3533 Lote América Central e Sul – Classificador com cerca de 950 selos usados do México, El Salva-
dor, Haiti, Guatemala, Venezuela, Chile, Equador. Lote a ver.

40.00

3534 Lote Moçambique * Palop’s - Classificador com conjunto de mais de 300 provas de cor, a maio-
ria em quadras. Temática: fauna. Valor de catálogo António Romão € 1.500.77. Lote a ver.

90.00
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3535 Lote Polónia – Classificador com dezenas de selos, a maioria novos da Polónia. Lote a ver. 50.00

3536 Lote Rússia – 100.º Aniversário do Nacimento de Lenine. Lote com 10 blocos de 8 selos com 
vinhetas diferentes. Yvert 3613/3622. Valor de catálogo € 65.00.

25.00

3537 Lote S. Tomé e Príncipe * Palop’s – Classificador com 200 provas de cor, a maioria em quadras, 
muitas em “gutter pairs” com selos diferentes, incluindo muitas nas cores finais. Temáticas: 
aviação, barcos, borboletas, etc.. Lote a ver.

60.00

3538 Lote S. Tomé e Príncipe * Palop’s – Classificador com 26 folhas miniaturas diferentes, dentea-
das e não denteadas. Valor de catálogo António Romão € 2.374.00. Lote a ver

150.00

3539 Lote Suécia e Hungria – Classificador com mais de 1.250 selos usados da Suécia e Hungria. 
Poucas repetições. Lote a ver.

55.00

3540 Lote Singapura – Pequeno classificador com centenas de selos novos de Singapura. Lote a ver. 45.00

3541 Lote Vaticano – Classificador Kabe com centenas de selos novos do Vaticano. Lote a ver. 80.00

3542 Lote Mundiais – Centenário da UPU. Lote composto por dois álbuns oficiais editados pela União 
Postal Universal por ocasião do seu centenário (1874/1974) com todos os selos emitidos 
pelos diversos países aderentes. Lote a ver.

50.00

3543 Lote Mundiais – Álbum com centenas de selos usados de vários países organizados por 
temáticas, nomeadamente: personalidades, desporto, aves, cães, peixes, gatos, borboletas, 
flores, automóveis, etc.. Lote a ver.

45.00

3544 Lote Temáticas * Arte – Coleção em dois classificadores Lindner com centenas de selos novos, 
de diversos países sobre a temática de arte. Lote a ver.

125.00

3545 Lote Temática * Aves – Lote com 110 selos, a grande maioria da temática aves. Exemplares 
novos, com goma original sem charneira.

10.00

3546 Lote Temática * Aves – Lote com 63 selos e 7 blocos de colónias inglesas, incluindo Cook Island 
Yv 89/99 e Seychelles, Yv 293/98, Ilha Man, Yv 606/11, Ilhas Norfolk, Yv 335/339, Bahamas, Yv 
350/351 e Tristão da Cunha, Yv 116/119. Exemplares novos, com goma original sem charneira.

20.00

3547 Lote Temática * Aves – Lote com 117 selos de países de expressão inglesa, incluindo séries 
completas e bons valores, dos quais apenas 4 selos usados e os restantes novos, com 
goma original sem charneira.

10.00

3548 Lote Temáticas * Jogos Olímpicos – Classificador com centenas de selos de todo o Mundo em 
estado de usados. Lote a ver.

75.00

3549 Lote Europa * Álbum Leuchtturm de cor verde, com caixa de luxo, contendo todos os selos e blocos 
em estado de novo desde 1978 a 1985. Valor de catálogo Michel de € 1.200.00. Lote a ver

120.00

3550 Lote Europa * Álbum Leuchtturn de cor verde, com caixa de luxo, contendo todos os selos e blocos 
em estado de novo desde 1956 a 1977. Valor de catálogo Michel de € 2.469,00. Lote a ver.

250.00

3551 Lote Portugal * Álbum Leuchtturm, de cor vermelho-escuro com caixa de luxo contendo todos os 
selos e blocos novos com goma original sem charneira de 1959 a 1979. Folhas com algumas 
manchas, não afetando os selos. Lote a ver.

100.00

3552 Lote Portugal * Álbum Leuchtturm de cor vermelho-escuro, com caixa de luxo, contendo todos 
os selos e blocos novos com goma original sem charneira de 1980 a 1989, incluindo alguns 
selos e blocos usados. Lote a ver.

100.00

3553 Lote Europa * Álbum Leuchtturm de cor verde, com caixa de luxo, contendo todos os selos e 
blocos em estado de novo, com goma original sem charneira, desde 1986 a 1992. Valor de 
catálogo Michel de € 1.885.00. Lote a ver

190.00

3554 Lote Portugal * Álbum Leuchtturm de cor vermelho-escuro, com caixa de luxo, contendo todos 
os selos e blocos novos com goma original sem charneira de 1990 a 1995, incluindo alguns 
selos usados. Lote a ver.

100.00

3555 Lote Europa * Álbum Leuchtturm de cor verde, com caixa de luxo, contendo todos os selos e 
blocos em estado de novo, com goma original sem charneira, desde 1993 a 1998. Valor de 
catálogo Michel de € 1.618.00. Lote a ver

160.00

3556 Lote Europa * Álbum Leuchtturm de cor verde, com caixa de luxo, contendo todos os selos e 
blocos em estado de novo, com goma original sem charneira, desde 1999 a 2004. Valor de 
catálogo Michel de € 2.000.00. Lote a ver

200.00

3557 Lote Europa * Álbum Leuchtturm de cor verde, com caixa de luxo, contendo todos os selos e 
blocos em estado de novo, com goma original sem charneira, desde 2005 a 2008. Valor de 
catálogo Michel de € 1.473.00. Lote a ver

150.00

3558 Lote Europa * Álbum Leuchtturm de cor verde, com caixa de luxo, contendo todos os selos e 
blocos novos com goma original sem charneira de 2009 a 2012, com 1.ª folha vincada. Valor 
de catálogo Michel de € 1557.00. Lote a ver

160.00

3559 Lote Europa * Álbum Leuchtturm de cor verde, com caixa de luxo, contendo quase todos os selos 
e blocos em estado de novo, desde 2013/2016. Valor catálogo Michel € 1.573.00. Lote a ver

160.00

3560 Lote Europa * Álbum Leuchtturm de cor verde, com caixa de luxo, contendo selos e blocos em 
estado de novo com goma original sem charneira de 2017, com algumas faltas. Lote a ver.

50.00

3561 Lote Temática * Religião – Lote com 63 selos e vinhetas + um inteiro postal e 8 sobrescritos, 
circulados, todos com selos da temática religião.

5.00
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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 ...........................................................              10/11  Dezembro 2022
País / Country .........................................................                                       Data / date ............................
Código Postal / Zip Code ........................................
Telefone / Phone ....................................................                Fax ...........................................................
e-mail ....................................................................                  Assinatura / Signed .................................

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

Lote
Lot

Oferta
Bid

Lote
Lot

Oferta
Bid

Lote
Lot

Oferta
Bid

cLubE fILatéLIco dE portugaL

Avenida Almirante Reis, 70 - 5.º Dt.º
1150-020 Lisboa

    Telefone / Fax 218123936               SÓCIO N.º ................
     WEB: www.cfportugal.pt
     Email: geral.cfp@gmail.com

 

  Folha de oferta
 N.º............................
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47.º LEILÃo
do 

cLubE fILatéLIco dE portugaL

17.06.2023 * 10h00

EntrEga dE LotEs até 01.03.2023


