
1

Ajude o nosso
Clube participando

47.º LEILÃo gEraL do
cLubE fILatéLIco dE portugaL

 01 abrIL dE 2023 * LEILÃo EM SaLa

31 dE MarÇo 2023 * LEILÃo por corrEIo

coLEÇÃo cErVEIra* 3.ª partE
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47.º LEILÃo 
do cLubE fILatéLIco dE portugaL

01 de Abril de 2023 * 10H00
31 de Março de 2023 * 18H00 * Lotes pelo correio

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 31.03.23

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) ou na plataforma Bidspirit.

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 01.04.23 * A partir das 10H00 

  1 - COLEÇÃO CERVEIRA * 2.ª PARTE
 1.1 - D. Luís I. Fita direita       0001 - 0141
 1.2 - Madeira         0142 - 0145
 1.3 - Angola         0146 - 0191
 1.4 - Moçambique, Distritos Postais      0192 - 0207

  2 - História Postal         0208 - 0267
  
  3 - Inteiros Postais         0268 - 0306

  4 - Porteados          0307 - 0369

  5 - Postais Ilustrados         0370 - 0382

  6 - Fiscais e Vinhetas         0373 - 0382

  7 - Correio aéreo, Marítimo e Ferroviário      0383 - 0427

  8 - Correio Militar, Censuras e Isentos de franquia     0428 - 0433

  9 - Provas e Ensaios         0434 - 0567

10 - Selos e Corrrespondências * Portugal. Açores e Madeira   0568 - 0782

 DIA 01.04.2023 * A partir das 15H00

11 - Selos e Correspondências * Colónias Portuguesas    0783 - 1626

12 - Marcofilia          1627 - 1785

13 - Literatura          1786 - 1793

14 - Reimpressões         1794 - 1816

15 - Estrangeiro         1817 - 1818

16 - Lotes e acumulações        1819 - 1869

 DIA 31.03.23 * A partir das 18H00

17 - LEILÃO PELO CORREIO        1870 - 2606



6

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 * 3.ª Parte

     D. Luís I * Fita direita

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

30.00

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

120.00

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

200.00

4 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36/36k, 5 réis preto, papel liso, denteado 12 ¾. Estudo 
de variedades de cunho, tipos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI e XII (faltando o selo do cunho 
X, substituído por um segundo exemplar do cunho II), novos, com goma original e charneira, 
com exceção dos selos dos cunhos V e VI sem goma e o selo do cunho XII com goma não 
original, sem defeitos assinaláveis, nem reparações, com boa cor e relevo. Selos dos cunhos 
III e VIII, ex-Santos Viegas. Valor de catálogo € 993.00++++.

200.00

5 F CNT 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36a, 5 réis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, em cin-
ta de jornal circulada de Lisboa (24.03.74) para Melgaço, com trânsito pelo Porto (25.03.74) 
para pagar o porte interno simples de jornal com peso até 40g, de acordo com a tabela de por-
tes do Decreto de 23.08.70, em vigor a partir de 01.10.70. Selo sem reparações, com alguns 
dentes curtos, 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.

25.00

6 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito de reduzidas dimensões (cartões de visita), cir-
culado aberto em Lisboa (23.06.??) com selo de 5 réis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
III, MF36b, para pagar o porte interno simples de um impresso com peso até 40g. Selo sem 
defeitos nem reparações com boa cor e relevo.

20.00

7 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36e, 5 réis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo VI. Sobrescrito 
circulado de Lisboa para Castelo de Vide, com trânsito por Portalegre, com dois pares verticais, 
parcialmente sobrepostos e selo isolado sobreposto aos pares (condições não regulamentares e 
como tal deveria ser porteada como não franqueada), sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo, para pagar o porte interno simples de uma carta com peso até 20g. Sobrescrito obliterado 
com carimbos nominais, batidos a preto de “PORTALEGRE” e “CAST.º DE VIDE”. B e R.

75.00

8 IMP 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36c, 5 réis preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo IV, em 
impresso de Contribuições Predial e de Renda de Casas, circulado em Lisboa (07.07.76), 
para pagar o porte interno simples de um impresso com peso até 40g, 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 numérico da 2.ª reforma postal, 
batido a preto “1” de Lisboa.

20.00

9 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36d, 5 réis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo V. Quadra, 
nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 346.00.

70.00
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10 F CNT 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36d, 5 réis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo V, em 
cinta de jornal circulado em Lisboa (22.07.72), para pagar o porte interno simples de um 
impresso com peso até 40g, 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, obli-
terado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa. No verso 
carimbo batido a preto “4.ª EXPEDIÇÃO”.

25.00

11 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Capa de carta circulada de Lisboa (20.02.79) para Madrid / 
Espanha, com selo de 5 réis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo VII, MF36f e selo de 20 
réis, bistre, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF39, para pagar o porte interno simples de uma 
carta com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo 
n.º 143 de 30.06.75, em vigor a partir de 01.07.75. Selos sem reparações, com ligeiro óxido 
no denteado, com boa cor e relevo, ambos com boa cor e relevo, obliterado com carimbo 
numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa.

40.00

12 F FRG 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36g, 5 réis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo VIII. Pequeno 
fragmento com tira horizontal de 4 selos, usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor e re-
levo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “46 – PORTO”. B e R.

25.00

13 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36g, 5 réis, papel liso, denteado 12 ¾, tipo VIII, em so-
brescrito de reduzidas dimensões (cartões de visita), circulado de Portalegre para Lisboa 
(06.06.187?), para pagar o porte interno simples de um impresso com peso até 40g. Selo 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo e muito leve REPINTE, obliterado com 
carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “183” de Portalegre e sobrescrito com 
a marca nominal, batida a preto “PORTALEGRE”.

25.00

14 F IMP 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36h, 5 réis preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo IX, em impresso 
de Contribuições Predial e de Renda de Casas, circulado em Lisboa (19.07.78), para pagar o porte 
interno simples de um impresso com peso até 40g, 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 numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa.

25.00

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

30.00

16 F CNT 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36i, 5 réis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo X, em cinta de 
jornal circulado em Lisboa (22.07.72), para pagar o porte interno simples de um impresso com peso 
até 40g, 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 carimbo numérico da 2.ª 
reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa. No verso carimbo batido a preto “4.ª EXPEDIÇÃO”.

25.00

17 F IMP 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36j, 5 réis preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo XI, em 
impresso de Contribuições Predial e de Renda de Casas, circulado em Lisboa (01.09.74), 
para pagar o porte interno simples de um impresso com peso até 40g, de acordo com a ta-
bela 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 “1” de Lisboa.

25.00

18 F IMP 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36j, 5 réis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo XI. 
Exemplar isolado em impresso circulado do Porto (31.07.73) para Caminha, para pagar o 
porte interno simples de um impresso com peso até 40g, 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 o denteado da 
margem esquerda ligeiramente curto (corte à tesoura), com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “46” de Porto.

25.00

19 F IMP 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36n, 5 réis, preto, papel liso, denteado 13 ½, tipo II. Exem-
plar em impresso circulado em Lisboa (31.08.77), para pagar o porte interno simples de um 
impresso com peso até 40g, 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, obli-
terado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa. No verso 
carimbo batido a preto da “5.ª EXPEDIÇÃO”.

20.00

20 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36n/36t, 5 réis preto, papel liso, denteado 13 ½. Estudo de 
variedades de cunho, tipos II, III, IV, VII, IX e XI (faltando o selo do cunho VI, substituído por 
um segundo exemplar do cunho IV),  seis deles novos, com goma original e charneira, com 
exceção dos selos dos cunhos II e um do cunho IV, sem goma, selo do cunho IX com goma 
não original e do cunho XI usado, sem defeitos assinaláveis (pontos de óxido num dos selos), 
nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 516.00.

100.00

21 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada de Lisboa (03.09.76) para a Figueira da Foz com 
selo de 5 réis, preto, papel liso, denteado 13 ½, tipo IV, MF36p e selo de 20 réis, bistre, papel liso, 
denteado 12 ¾, tipo I, MF39, para pagar o porte interno simples de uma carta com 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. Selos 
sem reparações, com um canto curto no selo de 20 réis, ambos com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa.

40.00

22 F CNT 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36k, 5 réis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo XII, em cinta de 
jornal circulado em Lisboa (23.07.72), para pagar o porte interno simples de um impresso com peso 
até 40g, 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 carimbo numérico da 2.ª 
reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa. No verso carimbo batido a preto “4.ª EXPEDIÇÃO”.

25.00
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23 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36o, 5 reis, preto, papel liso, denteado 13 ½, tipo III em 
carta circulada em Lisboa (26.12.75) para pagar o primeiro porte de impressos circulados 
internamente com peso até 50g, segundo tabela de portes do Decreto  de 23.08.1870. Exem-
plar obliterado com carimbo nominativo batido a preto “LUMIAR” no período da 2.ª reforma 
postal como distribuidora de correio de Lisboa. B e R.

20.00

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

30.00

25 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta datada da Covilhã (24.01.79) para o Porto (26.01.79) 
com selo de 5 réis, preto, papel liso, denteado 13 ½, tipo VII, MF36r e selo de 20 réis, bistre, 
papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF39, para pagar o porte interno simples de uma carta com 
peso até 15g, de acordo com a tabela de portes da Carta de Lai de 21.02.76, em vigor a partir 
de 01.07.76. Selos sem reparações, com afloramentos de óxido no denteado, com boa cor e 
relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “170” e a carta 
marcada com carimbo nominal a preto “COVILHÃ”.

40.00

26 F () 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36u, 5 réis, preto, papel liso, denteado 14, tipo I. Exemplar 
novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 300.00.

30.00

27 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote com dois selos usados, em papel liso, denteado 14: um deles 
tipo II, com três dentes mais curtos, MF36v e outro tipo XII, com alguns dentes mais curtos na mar-
gem inferior, MF36w, ambos sem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 510.00.

55.00

28 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36x, 5 réis preto, papel liso, denteado 11 ½, tipo VI. Exemplar 
usado, com anotações a lápis no verso, sem defeitos nem reparações, 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.

100.00
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29 F ()/ 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote com dois selos de 5 réis, preto, denteado 12 ¾, em 
PAPEL COSTELADO e em estado de novos: um do tipo V, MF 36z, com goma não original e 
outro do tipo X, MF36ab, sem goma. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo. B e R. Valor de catálogo € 270.00.

40.00

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

50.00

31 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta datada de Nelas (21.03.72) e circulada para a Figueira da 
Foz, com selo de 5 réis, preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, MF36a e par horizontal de 10 réis, 
amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF37, 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. Selos sem reparações, com um canto curto no selo de 5 réis e no 1.º selo 
do par de 20 réis, com boa cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal 
“144 – NELAS”, batido a preto, e com carimbo nominal “NELLAS”. MB e R.

50.00

32 F IMP 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Impresso circulado do Porto (24.04.72) para Poole / Inglater-
ra, com selo de 10 réis, amarelo-laranja, papel liso, denteado 12 ½, tipo I, MF37 e selo de 20 
réis. Bistre, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF39, para pagar o porte simples (30 réis) de 
um impresso para Inglaterra com peso até 40g quando remetidos via Espanha e França, pe-
los paquetes franceses da linha de Bordéus, de acordo com a tabela de portes publicada no 
Diário de Lisboa n.º 171 de 01.08.66, em vigor a partir dessa data. Selos sem defeitos  nem 
reparações, com oxidação da cor no selo de 10 réis e bom relevo nos dois selos. MB e MR.

200.00

33 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada de Vila Real (16.03.76) para o Porto (17.03.76) 
com selo de 5 réis, preto, papel liso, denteado 13 ½, MF36 e par vertical de 10 réis, amarelo, 
papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF37, 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. Selos sem reparações, com falta parcial do denteado no 1.º selo  do par 
de 10 réis e falta parcial do selo de 5 réis de origem, obliterado com carimbo numérico da 2.ª 
reforma postal, batido a preto “106” de Vila Real.

50.00

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

600.00

35 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37e, 10 réis, amarelo, papel liso, denteado 12 ¾, denteado 
14, tipo I. Exemplar usado, sem reparações, com pequenas irregularidades nos denteado das 
margens direita e esquerda, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 540.00.

50.00

36 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37d, 10 réis, amarelo-laranja, papel liso, denteado 13 ½, tipo II. 
Exemplar novo, 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 € 165.00.

25.00

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

30.00

38 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado de Santo Tirso paro o Rio de Janeiro 
(30.11.72) com trânsito por Lisboa (08.11.72), com selo de 10 réis, amarelo, papel liso, den-
teado 12 ¾, tipo I, MF37 + selo de 20 réis, bistre, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF38 + 
selo de 50 réis, verde, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF41, para pagar o porte português, 
simples (80 réis), de uma carta para o Brasil com peso até 10g, quando transportada pelos 
paquetes não subsidiados, de acordo com a tabela de portes publicada no D. G. n.º 187 de 
23.08.70 e com o porte brasileiro de 300 réis, manuscrito a lápis azul. Selos sem defeitos 
nem reparações, com exceção de dois ou três dentes mais curtos, com boa cor e relevo, 
obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma “70” de Santo Tirso. Sobrescrito com alguns 
defeitos com a marca nominativa “S.TO THYRÇO” batida a preto.

100.00

39 F * 1870/83 – D. Luís I. Fita curva + D. Luís I, de frente. Capa de carta circulada de Lisboa 
(04.05.83) para o Porto (05.05.83) com selo de 15 réis, castanho-claro, papel liso, denteado 
12 ¾, tipo I, MF38 e dois selos de 5 réis, cinzento, papel porcelana, denteado 13 ¾, MF56a, 
para pagar o porte interno simples (25 réis) de uma carta com peso até 15g, de acordo com 
a tabela de portes da Carta de Lei de 12.07.80, em vigor a partir de 15.10.80. Selos sem re-
parações, com vestígios de óxido no denteado, com boa cor e  bom relevo no selo de 15 réis.

75.00

40 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada de Lisboa (05.03.78) para Cincinnati / EUA 
(22.05.78) com trânsito por Nova York (21.05.78), com par horizontal de 15 réis, castanho, 
papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF38 e selo de 20 réis, bistre, papel liso, denteado 13 ½, tipo 
I, MF39d, para pagar o porte simples (50 réis) de uma carta para os EUA com peso até 15g, 
de acordo com a tabela de portes publicada no D. G. N.º 143 de 30.06.75, em vigor a partir 
de 01.07.75. Selos sem reparações, com denteado parcial na margem superior do 2.º selo do 
par de 15 réis, de origem, com boa cor e relevo.

125.00
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41 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote com três selos de 15 réis, castanho, em denteado 12 ¾, 
dos quais dois em papel liso, um do tipo I, MF38 e outro do tipo II, MF38a, ambos com goma 
original e charneira e o terceiro em papel porcelana, do tipo I, MF38e, sem goma. Exemplares 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 460.00.

60.00

42 F * 1870/83 – D. Luís I. Fita curva + D. Luís I, de frente. Novos valores. Sobrescrito circulado 
de Lisboa (07.09.87) para Coimbra (08.09.87) com selo de 15 réis, castanho-claro, papel 
porcelana, denteado 13 ½, tipo I, MF38j e selo de 10 réis, verde, papel porcelana, denteado 
13 ½, MF61b, para pagar o porte interno simples (25 réis) de uma carta com peso até 15g, 
de acordo com a tabela de portes da Carta de Lei de 12.07.80, em vigor a partir de 15.10.80. 
Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e também bom relevo no selo de 15 réis. 
Sobrescrito com algumas manchas.

50.00

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

75.00

44 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote com três selos de 20 réis, bistre a bistre-claro, todos em 
papel liso, denteado 12 ¾, dois deles do tipo I em bistre e bistre-claro, MF39 e ou terceiro 
do tipo II em bistre-claro, MF39a. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem 
reparações, com três ligeiros pontos de óxido num dos selos do tipo I, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 405.00.

60.00

45

41373635

47

4342

403433

38
39

32
31
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45 F PRV/R Reimpressões de 1885 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39, 20 reis. Folha completa com 28 
provas de reimpressões de 1885, sem goma como emitidas em bistre-amarelo, tipo VI, em pa-
pel das reimpressões de 1855 – liso, muito branco, espesso e de textura compacta e uniforme, 
não denteadas. Exemplar sem reparações com 4 furos de alfinete nas margens e um pequeno 
vinco num canto, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 

400.00

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

20.00

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

400.00

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

150.00

49 F FRG 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Frente de carta circulada de Lisboa  (22.11.72) para Plymouth / 
Inglaterra com selo de 5 réis preto, tipo II, MF36a + dois selos de 10 réis, amarelo, tipo II, MF37a 
+ selo de 20 réis, bistre-esverdeado, tipo I, MF39 + selo de 25 réis, carmim-rosa, tipo II e 50 réis, 
verde, tipo I, MF41, todos em papel liso, denteado 12 ¾, suficiente para pagar o primeiro porte 
de uma carta para Inglaterra com peso até 7 ½ g quando remetidas por via de França de acordo 
com a tabela de portes publicada no D. G. n.º 171 de 01.08.66, em vigor a partir dessa data. Por 
excesso de peso para o porte pago foi a carta marcada com carimbo batido a vermelho “FRAN-
QUIA INSUFFICIENTE” e porteada à chegada à Inglaterra com o dobro do porte em falta com 10p 
em selo fixo batido a preto. Exemplar raro, com alguns ligeiros defeitos nos denteados dos selos, 
obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batida a preto “1” de Lisboa.

300.00

50 F IC 1879 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I, de perfil. OM1b, 25 réis, azul-escuro, formato B, papel 
liso com fios de seda, circulado do Funchal (23.08.81) para Dresden (31.08.81) com selos 
adicionais de 20 réis, bistre-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, MF39a e 5 réis, preto, 
papel liso, denteado 12 ¾, tipo II, MF52a (no verso), para pagar o porte de um sobrescrito-
-inteiro para a Alemanha, de acordo com a tabela de portes publicada no D. G. N.º 143 de 
30.06.75, em vigor a partir de 01.07.75. Selos sem reparações, com um dente curto no selo 
de 5 réis, ambos com boa cor e bom relevo no selo de 20 réis. MB e R.

75.00

51 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39a, 20 réis, bistre-esverdeado, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo II em sobrescrito circulado aberto, de Portalegre para Lisboa (31.03.75) para pagar o por-
te interno simples (20 réis) de um manuscrito com peso até 40 réis de acordo com a tabela de 
portes do Decreto de 23.08.70, em vigor a partir de 01.10.75. Selo sem reparações, com aflo-
ramentos de óxido no denteado, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, ba-
tido a preto “183” de Portalegre e o sobrescrito com marca nominal a preto “PORTALEGRE”.

40.00

52 F * 1867/76 – D. Luís I. Fita curva, denteados + D. Luís I- Fita direita. Carta circulada de Lisboa 
(27.10.71) para Berlim / Prússia (02.11.71) com selo de 240 réis, violeta-claro, papel liso, den-
teado 12 ¾, MF35a + dois selos de 20 réis, bistre-esverdeado, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
II, MF39a, para pagar o segundo porte português (280 réis) de uma carta para a Prússia, com 
peso entre 10 e 20g, de acordo com a tabela da Convenção Postal entre Portugal e a Prússia, 
publicada no D. G. n.º 132 de 12.06.67, em vigor a partir de 01.07.67. Selos sem reparações, 
com um canto curto em cada selo de 20 réis, com boa cor e relevo, obliterados com carimbo 
numérico da 2.ª reforma, batido a preto “1” de Lisboa. MB e MR.

1.000.00

53 F IMP 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39a, 20 réis, bistre-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II 
em parte de documento manuscrito, circulado de Lisboa (03.09.75) para Cuba, para pagar o 
porte interno simples de um manuscrito com peso até 40g, 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 o denteado 
farpeado, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, bati-
do a preto “1” de Lisboa. Exemplar RARO com porte de manuscritos.

250.00

54 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF39h, 20 réis, bistre, PAPEL COSTELADO no verso, tipo I. 
Exemplar usado, sem reparações, com um pequeno corte na margem superior e dois cantos 
quebrados, 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 € 200.00.

30.00

55 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Lote 
com 4 selos usados, sem reparações e com leves defeitos no denteado de dois selos, com 
boa cor e relevo, obliterados com carimbos nominais, batidos a preto: um do tipo VIII com 
“ARMAMAR”, outro do tipo XIV com “CASTRO DAIRE”, outro do tipo XVII com “PENALVA DO 
/ CASTELO” e outro do tipo VIII com “S.TA COMBADÃO”.

20.00

56 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½. Lote 
com 3 selos usados, sem reparações e com pequenos defeitos no denteado de um dos selos, 
com boa cor e relevo, obliterados com carimbos nominais e oval datado, batidos a preto: um 
do tipo I com “D. DO C. / DE / PINHEL”, outro do tipo V com “15-10 / VILLA REAL / 7?” e outro 
do tipo XIV com “AVEIRO”.

15.00
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57 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, rosa, papel liso, denteado 13 ½, tipo I. Tira 
horizontal de 3 selos, usada, sem reparações, com muito ligeira transparência no 3.º selo, 
com boa cor e relevo, com alguma oleosidade da tinta das marcas obliteradoras. 

15.00

58 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote com 4 selos de 25 réis, carmim-rosa, PAPEL COSTELA-
DO, denteado 12 ¾, tipo XVI (no verso), tipo X (no verso), ambos com certificado de perita-
gem de J. Miranda da Mota + tipo II (verso) e tipo VII (na frente). Exemplares sem reparações, 
com ligeiros defeitos, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 180.00.

40.00

59 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote composto por uma carta circulada de Évora (12.12.78) 
para Lisboa (13.12.78) com selo de 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, tipo IX, 
MF36h, variedades a), b), g), h) e l) + sobrescrito circulado de Lisboa (20.07.7?) para Bar-
celos, com selo de 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, tipo VIII com variedades 
b), e), f) e g), MF40z. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterados 
respetivamente com carimbos numéricos da 2.ª reforma postal, batidos a preto “197” de Évo-
ra e “1” de Lisboa.

30.00

60 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF 40/40p, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾. 
Estudo com 17 selos, um por cada cunho conhecido (I ao XVII), usados, sem reparações, e 
alguns dos selos com ligeiro óxido, com boa cor e relevo. B e R.

100.00

61 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF 40/40p, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾. 
Estudo com 17 selos, um por cada cunho conhecido (I ao XVII), novos, com goma original e 
charneira, com exceção dos selos dos cunhos II, V, IX, XIII e XV, sem goma, sem reparações, 
com leve transparência no selo do cunho VIII e corte reparado no selo do cunho XVI, com li-
geiros pontos de óxido os selos dos cunhos XV, XVI e XVII, todos com boa cor e relevo. B e R.

200.00

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

20.00

71666562586160 63
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63 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40f, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
VII. Bloco com 6 selos usados (2x3), sem reparações, com ligeiros defeitos no denteado de 
dois selos, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma, batido a 
preto “22 – GRANDOLA”. MR.

120.00

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

100.00

65 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40g, 25 reis, carmim, papel liso, 
denteado 12 ¾, tipo VIII. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e rele-
vo, obliterado com carimbo batido a preto “ARMAMAR”.

15.00

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

20.00

67 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40i, 25 réis, carmim-rosa, denteado 12 ¾, tipo X. Dois selos 
em carta circulada do Porto (27.12.71) para Lisboa (28.12.71), para pagar o segundo porte 
interno de uma carta com peso entre 10 a 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 reparações, com boa cor 
e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “46” do Porto.

35.00

68 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40j, 25 réis, carmim-rosa, denteado 12 ¾, tipo XI, em carta 
circulada de Ponte do Lima (02.01.78) para o Porto (03.01.78), para pagar o porte interno 
simples de uma carta com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes do decreto de 
09.01.1877, 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 “67” de Ponte 
do Lima. Carimbos circular datado, batido a preto “PONTE / DO / LIMA”. B.

25.00

69 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40k, 25 réis, carmim-rosa, denteado 12 ¾, tipo XII, em carta 
circulada de Santo Tirso (12.12.73) para o Porto (13.12.73), para pagar o porte interno simples 
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, obliterado 
com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “70” de Santo Tirso.

20.00

70 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40k, 25 réis, rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo XII. Três 
selos em carta circulada de Vila Real de S. António (05.08.73) para Lisboa (07.08.73), com 
trânsito por Faro (06.08.73), para pagar o 3.º porte interno de uma carta com peso entre 20 e 
30g, de acordo com o Decreto de 23.08.70, em vigor a partir de 01.10.70. Selos sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, 
batido a preto “220” de Vila Real de S. António e marca nominal a preto “VA R. DE S. ANT.º”. B e R.

30.00

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

20.00

72 F 8 Carimbos nominativos. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40m, 25 reis, carmim, papel liso, 
denteado 13 ½, tipo XIV. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e rele-
vo, obliterado com carimbo batido a preto “PENALVA DO / CASTELO”.

20.00

73 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40o, 25 réis, carmim-rosa, denteado 12 ¾, tipo XVI, em 
carta circulada de Moura para Lisboa (28.08.71), com trânsito por Beja (22.08.71), para pagar 
o porte interno simples 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, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “200” 
de Moura e carimbo nominal também a preto “MOURA”..

20.00

74 F //8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF 40s/40ai, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 
½. Lote com 14 selos, um por cada cunho neste denteado, faltando o cunho XII e o cunho V 
(com segundo selo do cunho VI no seu lugar), novos, com exceção do selo do cunho XVI em 
usado, com goma original e charneira, sem goma os selos dos cunhos IX e X, com goma não 
original o selo do cunho XIV. Exemplares sem reparações, com vestígios de óxido em alguns 
exemplares, com boa cor e relevo.

125.00

75 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF 40s/40ai, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 
½. Lote com 15 selos, um por cada cunho neste denteado, incluindo o raro cunho V, usados, 
sem reparações com alguns pequenos defeitos no denteado e alguns selos, com boa cor e 
relevo. B e R.

75.00

76 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40al, 25 reis, rosa, papel liso, denteado 14, tipo VII, em 
carta circulada de Lisboa (19.03.74) para o Porto (20.03.74) para pagar o primeiro porte inter-
no de uma carta com peso até 10g, de acordo com a tabela de portes do Decreto de 23.08.70. 
Selo sem defeitos nem reparações com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 240.00.

40.00

77 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40z, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, tipo 
VIII. Tira horizontal de 3 selos, canto superior direito de folha, nova, com goma original sem 
charneira, sem reparações, com pontos de óxido no primeiro selo e na margem superior da 
folha, não afetando os outros selos, com boa cor e relevo. MB e MR. Ex-Robert Huggins. 
Valor de catálogo € 550.00.

150.00
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78 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ad, 25 reis, carmim-rosa, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo XII, em carta circulada de Nelas (16.04.77) para a Figueira da Foz para pagar o primeiro 
porte interno de uma carta com o peso até 15g, segundo tabela da Carta de Lei de 21.02.76. 
Selo sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo nominativo a preto de “NELLAS” 
marca numérica da 2.ª reforma postal “144”. B e R.

20.00

79 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40at, 25 réis carmim-rosa, papel liso, denteado 11 ½, tipo 
XVI. Exemplar usado, assinado a lápis no verso, sem reparações, com alguns dentes curtos, 
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.

100.00

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

15.00

81 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote com 3 selos de 25 réis, carmim-rosa, papel liso, dentea-
do 14 dos tipos XVI, XVII e X, usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 180.00.

40.00

82 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40at, 25 réis carmim-rosa, papel liso, denteado 11 ½, tipo 
XVI. Exemplar usado, assinado no verso, sem reparações, com um canto curto, com irregu-
laridades 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

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

20.00

84 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40au, 25 réis, carmim-rosa, PAPEL COSTELADO na 
frente, denteado 12 ¾, tipo II, em carta circulada de Lisboa (29.08.72) para a Figueira da Foz, 
para pagar o porte interno simples de uma carta com peso até 10g, de acordo com o Decreto 
de 23.08.70, em vigor a partir de 01.10.70. Selos sem defeitos nem reparações, 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. B e R.

50.00

807977757472
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85 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ax, 25 reis, carmim-rosa, papel COSTELADO na frente, 
denteado 12 ¾, tipo X, em sobrescrito circulado de Albergaria para Lisboa (19.11.72), para 
pagar o primeiro porte interno de uma carta com peso até 10g, de acordo com a tabela de 
portes do Decreto de 23.08.70. Selo sem reparações com dentes curtos na margem esquer-
da, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a 
preto “80 – ALBERGARIA – A – VELHA” + nominativo “ALBERGARIA”. MB. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 180.00

30.00

86 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41, 50 réis, verde-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo 
I. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com duas 
pequenas aderências acastanhadas no verso, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem 
de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 255.00.

30.00

87 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Capa de carta circulada do Porto (22.05.76) para Pernambuco 
(05.06.76) com trânsito por Lisboa (23.05.76) com selo de 50 réis, verde, papel liso, denteado 
13 ½, tipo I, MF41c e selo de 100 réis, lilás-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF43, para 
pagar o primeiro porte de uma carta para o Brasil com peso até 10g, quando transportadas por 
paquete subsidiado de acordo com a tabela em vigor a partir de Fevereiro de 1871 e com o porte 
brasileiro de 80 réis, manuscrito a vermelho. 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. 
Transportada pelo vapor “Hypparchus” da Lampard & Holt Lines que saiu de Lisboa a 23.05.76 
com destino aos portos do Rio da Prata e Brasil. Carta com dobra vertical ao centro.

200.00

88 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41, 50 réis, verde, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, em 
sobrescrito circulado da Figueira da Foz para Poole / Inglaterra (04.10.76) com trânsito por 
Lisboa (29.09.76), para pagar o porte simples de uma carta para Inglaterra com peso até 15g, 
de acordo com a tabela de portes publicada no D. G. N.º 143 de 30.06.75, em vigor a partir 
de 01.07.75. Selo sem reparações, com um canto quebrado, com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “93” da Figueira da Foz, e o so-
brescrito com carimbo nominal, batido a preto “FIGUEIRA / DA FOZ”.

40.00

89 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada do Porto (20.04.74) para Viana do Minho 
(21.04.74) com selo de 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo XII, MF40k e selo 
de 50 réis, verde, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF41, para pagar o 3.º porte interno de 
uma carta com peso entre 20 e 30g, de acordo com o Decreto de 23.08.70, em vigor a partir de 
01.10.70. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterados com carimbo 
numérico da 2.ª reforma postal, batidos a preto “46” do Porto. Exemplar bem conservado.

40.00

90 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada de Lisboa (26.03.73) para Fluntern / Suíça 
(01.04.73), com trânsito por Paris (31.03.73) e Zurique (01.04.73) com dois selos de 20 réis, 
bistre-esverdeado, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I e dois selos de 50 réis, verde, papel liso, 
denteado 12 ¾, tipo I, MF41, para pagar o primeiro porte de uma carta remetida para a Suíça 
via França, de acordo com a tabela de portes n.º 2 publicada no D. G. n.º 188 de 22.08.66, em 
vigor a partir de 01.09.66. Selos sem reparações, com afloramentos de óxido, com algumas 
irregularidades no denteado e com dobra horizontal num dos selos de 50 réis, obliterados 
com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa. MB.

400.00

91 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada do Porto (14.06.77) para o Rio de Janeiro 
(05.07.77), com trânsito por Lisboa (15.06.77) com selo de 50 réis, verde-claro, tipo I, MF41 e 
selo de 100 réis lilás, tipo I, MF43, ambos em papel liso, denteado 12 ¾, para pagar o primeiro 
porte de uma carta para o Brasil com peso até 10g, quando transportadas por paquete subsi-
diado de acordo com a tabela em vigor a partir de Fevereiro de 1871 e com o porte brasileiro 
de 300 réis, por selo fixo a preto. Transportada pelo paquete Rubens da Lampard & Holt Lines, 
que saiu de Lisboa a 19 de Junho para os postos do Brasil. Carta com dobra vertical reparada. 

200.00                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                

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

60.00

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

240.00

94 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF41f, 50 réis, verde, PAPEL COSTELADO, denteado 12 ¾, 
tipo I. Exemplar usado, com anotações a lápis no verso, com u canto quebrado, com boa cor 
e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 170.00.

30.00

95 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote com 3 selos de 80 réis, laranja, papel liso, todos do tipo I, usados: 
um em denteado 12 ¾, MF42, outro em denteado 13 ½, tipo I, MF42c e outro em denteado 13 ½, tipo 
II obliterado com carimbo da telegrafia elétrica batido a preto “TELEGRAPHIA ELECTRICA / BEJA”.. 
Exemplares sem reparações, com defeitos no denteado no selo do tipo II, com boa cor e relevo.

25.00

96 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote composto por 3 selos usados de 80 réis, laranja a 
laranja-vermelho, em denteado 12 ¾. Um do tipo I, papel liso, com denteado irregular, obli-
terado com marca nominal oval, a preto “MONDIM”, MF42, outro do tipo II, papel porcelana, 
obliterado com marca nominal oval, a preto “VILLA / DO / CONDE”, MF42k e outro do tipo II, 
papel porcelana, obliterado com marca nominal oval, a preto “V.A DO CONDE”, MF42k.

25.00
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97 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 réis, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, em sobrescrito cir-
culado de Arcos de Valdevez para o Rio de Janeiro (02.11.76), com trânsito por Lisboa (12.10.76), 
para pagar o porte simples (80 réis) de uma carta para o Brasil com peso até 15g, quando trans-
portada por paquetes não subsidiados de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 
Junho de 1876 (transportada pelo vapor Douro da Royal Mail Steam Packet Company, que saiu 
de Lisboa a 14.10.76 com destino aos portos do Rio da Prata e Brasil) e com o porte fixo brasilei-
ro de 300 réis, batido a preto. Selo sem reparações, com um canto curto, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “48” de Arcos de Valdevez.

40.00

98 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42, 80 réis, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, em sobrescrito 
circulado de Lisboa (28.06.76) para o Pará (02.11.76), para pagar o porte simples (80 réis) de 
uma carta para o Brasil com peso até 15g, quando transportada por paquetes não subsidiados, 
de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de Junho de 1876 (transportada pelo vapor 
Cearense da Red Cross Line, que saiu de Lisboa a 28.06.76 com destino ao Pará) e com o porte 
brasileiro de 300 réis, manuscrito a azul. Selo sem reparações, com denteado irregular, com boa 
cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa.

50.00

99 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42f, 80 réis laranja, papel liso, denteado 11 ½, tipo I. 
Exemplar usado, com anotações a lápis no verso, sem reparações, com um canto curto, 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.

125.00

100 F * 1870/87 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. De frente. Novos valores. Sobrescrito circulado 
registado de Lisboa (28.07.90) para Narbonne / França (30.07.90) com 3 selos de 80 réis, 
laranja-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo II, MF42j e selo de 10 réis, verde, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, MF61a, para pagar o 4.º porte (200 réis) de uma carta para 
França, com peso entre 45 e 60g e 50 réis pelo prémio de registo, de acordo com a tabela de 
portes n.º 1 publicada no D. G. n.º 74 de 02.04.79. Selos sem reparações, com irregularida-
des no denteado, com bom relevo os da emissão em relevo e todos com boa cor.

250.00
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101 F * 1870/87 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. De frente. Sobrescrito circulado registado de Ca-
lhariz / Lisboa (09.11.90) para Narbonne / França (30.07.90), com trânsito pela ambulância 
ferroviária de Irun a Bordéus (11.11.90) com selo de 80 réis, laranja, papel porcelana, dentea-
do 12 ¾, tipo II, MF42h, dois selos de 10 réis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF61b, 
selo de 50 réis, azul, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF58 e outro de 50 réis, papel liso, 
denteado 13 ½, para pagar o 3.º porte (150 réis) de uma carta para França, com peso entre 
30 e 45g e 50 réis pelo prémio de registo, de acordo com a tabela de portes n.º 1 publicada no 
D. G. n.º 74 de 02.04.79. Selos sem reparações com dois dentes mais curtos em dois selos, 
com bom relevo os da emissão em relevo e todos com boa cor. MB e R.

300.00

102 F / 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF42l, 80 réis, laranja a laranja-vermelho, papel porcelana, 
denteado 13 ½, tipo II. Lote com dois selos novos, um sem goma na cor laranja e outro com 
goma original e charneira na cor laranja-vermelho, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo. Valor de catálogo € 525.00.

80.00

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

15.00

104 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43, 100 réis, lilás-castanho, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo I + MF43b, 100 réis, lilás-cinzento, papel liso, denteado 13 ½, tipo I. Exemplares novos, 
com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 485.00.

75.00

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

30.00

106 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada de Lisboa (01.03.73) para Livorno / Itália 
(09.03.73) com trânsito pela ambulância ferroviária Modena a Torino (08.03.73) com selo 
de 20 réis, bistre-esverdeado, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF39 e selo de 100 réis, 
lilás-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF43, para pagar o primeiro porte de uma carta 
para Itália com peso até 10g, de acordo com a tabela de portes publicada no D. G. n.º 221 de 
30.09.71. Selos sem reparações, com irregularidades no denteado do selo de 20 réis, com 
boa cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” 
de Lisboa. Exemplar bem conservado.

150.00

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

1.000.00

108 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Capa de carta circulada de Lisboa (23.07.73) para o Rio de 
Janeiro (08.08.73) com selo de 50 réis, verde, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF41 e selo de 
100 réis, lilás-claro, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, MF43, para pagar o primeiro porte de uma 
carta para o Brasil com peso até 10g, quando transportadas por paquete subsidiado de acordo 
com a tabela da Circular n.º 88 da DGC de 30.12.72, a vigorar a partir de 14.01.73, e com o 
porte brasileiro de 300 réis, manuscrito a azul. Selos sem reparações, com vestígios de óxido no 
denteado, com boa cor e relevo, obliterados com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido 
a preto “1” do Lisboa. Transportada pelo vapor “Cuzco” da Pacific Steam Navigation Company 
que saiu de Lisboa a 23.07.73 com destino aos portos do Brasil e Pacífico (Diário do Governo 
n.º 164 de 24.07.73). Carta com dobra vertical ao centro, bem conservada.

200.00

109 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43b, 100 réis, lilás-castanho, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo I, em carta datada do Porto (31.12.79) para o Rio de Janeiro (23.01.80) com trânsito por 
Lisboa (03.01.80) para pagar o primeiro porte de uma carta para o Brasil com peso até 15g, 
desde que transportada pelos paquetes da Royal Mail e de navegação do Pacífico, de acordo 
com a tabela de portes (mapa 3) publicada no D. G. n.º 74 de 02.04.79. Selo sem reparações, 
sem denteado na margem direita (cortado à tesoura de origem) e um canto curto, com boa 
cor e relevo. Carta muito bem conservada, transportada pelo vapor Masklyne da Lamport & 
Holt Line que saiu de Lisboa a 04.01.80 (D. G. n.º 4 de 07.01.80).

75.00

110 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43c, 100 réis, lilás, 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 postal, batido a preto “99 – OLIVEIRA DE AZEMÉIS”. Valor de catálogo € 1.600.00.

160.00

111 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43c, 100 réis, lilás-claro, papel COSTELADO na frente, 
denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “78 – COIMBRA”. Valor 
de catálogo € 210.00.

40.00

112 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Lote com 4 selos de 100 réis, usados, MF43. Dois exemplares 
em papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I, obliterados com carimbos nominais batidos a pre-
to “BALTAR” e “CAMINHA + exemplar em papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo III, obliterado 
com carimbo nominal, batido a preto “NAZARETH” e exemplar em lilás-cinzento, papel porce-
lana, denteado 12 ¾, tipo III, obliterado com carimbo nominal, batido a preto “S. PEDRO DO 
SUL”. Exemplares sem reparações, com transparência no 1.º selo e canto curto no 3.º selo.

30.00
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113 F * 1870/83 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. De frente. Sobrescrito circulado registado de Lisboa 
(11.03.87) para Berlim (15.03.87), com selo de 100 réis, lilás-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
tipo II, MF43g e selo de 50 réis, azul, papel liso, denteado 13 ½, MF58d, para pagar o segundo porte 
(100 réis) de uma carta para a Alemanha com peso entre 15 e 30g e o prémio de registo (50 réis), 
de acordo com a tabela de portes publicada no D.G. n.º 74 de 02.04.79. Selos sem reparações, com 
pequenos defeitos, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

114 F * 1870/93 – D. Luís I. Fita direita + D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobrescrito circulado registado 
de Coimbra (31.05.92) para Berlim (04.06.92), com trânsito pela ambulância ferroviária Beira  
Alta I (01.06.92), com selo de 100 réis, lilás-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo III, 
MF43h e par horizontal de 25 réis, verde, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF71, para pagar 
o segundo porte (100 réis) de uma carta para a Alemanha com peso entre 15 e 30g e o prémio 
de registo (50 réis), de acordo com a tabela de portes publicada no D.G. n.º 74 de 02.04.79. 
Selos sem reparações, com pequeno corte no canto superior direito do selo de 100 réis, todos 
com boa cor e bom relevo no selo de 100 réis.

100.00

115 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43g, 100 réis, lilás-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
tipo II, em sobrescrito circulado registado de Lisboa (13.12.90) para Trieste / Áustria (18.12.90) 
e reexpedido sem nova franquia para Pola (19.12.90) e com nova reexpedição para Krems 
(21.12.90) para pagar o primeiro porte (50 réis) de uma carta para a Áustria com peso até 15g 
e o prémio de registo (50 réis), de acordo com a tabela de portes publicada no D.G. n.º 74 de 
02.04.79. Selo com alguns dentes curtos na margem direita, com boa cor e relevo.

40.00

116 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada de Lisboa (20.05.85) para o Rio Grande do 
Sul, com trânsito pelo Rio de Janeiro (16.06.85) com selo de 100 réis, lilás-claro, papel por-
celana, denteado 12 ¾, tipo IV, MF43i, para pagar o primeiro porte de uma carta para o Brasil 
com peso até 15g, desde que transportada pelos paquetes da Royal Mail e de navegação do 
Pacífico, de acordo com a tabela de portes (mapa 3) publicada no D. G. n.º 74 de 02.04.79. 
Selo sem reparações, com alguns defeitos no denteado, com boa cor e relevo.

50.00
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117 F () 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF44, 120 réis, azul, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, assinado no verso, com goma não original, sem reparações e com pontos de óxido no 
verso, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 210.00.

30.00

118 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada de Lisboa (26.06.75) para Nápoles / Itália (03.07.75) 
com trânsito pela ambulância ferroviária Modena a Torino (02.07.75) com selo de 120 réis, azul, 
papel liso, denteado 12 ¾, MF44, para pagar o primeiro porte de uma carta para Itália com peso 
até 10g, de acordo com a tabela de portes publicada no D. G. n.º 221 de 30.09.71. Selo sem 
reparações, com defeitos no denteado da margem direita, com boa cor e relevo, obliterados com 
carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa. Exemplar bem conservado.

125.00

119 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43i, 100 réis, lilás-claro, papel porcelana, denteado 12 
¾, tipo IV. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Certificado de peritagem do NFACP. Valor de catálogo € 125.00.

25.00

120 F  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF43f + MF43g + MF43h + MF43i, 100 reis, lilás-claro e lilás-
-castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipos I, II. III e IV. Quatro selos novos, um por 
cada cunho, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 515,00.

100.00

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

320.00

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

120.00

123 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF45, 150 réis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, em carta circulada 
do Porto (12.01.76) para o Rio de Janeiro (31.01.76) com trânsito por Lisboa (13.01.76) para pagar 
o primeiro porte de uma carta para o Brasil com peso até 10g, desde que transportada pelos pa-
quetes não subsidiados, de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de Fevereiro de 1871 
e o porte brasileiro de 300 réis, manuscrito a azul. Selo sem reparações, com dois dentes mais 
curtos, com boa cor e relevo. Carta muito bem conservada, transportada pelo vapor Montevideo 
da Hamburg-Sudamerikanichen Dampfschiffarts Gesellschaft que saiu de Lisboa a 13.01.76, com 
destino aos portos do Rio da Prata e Brasil (D. G. n.º 10 de 14.01.76).

250.00

124 F FRG 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF46, 240 réis, lilás-claro, papel liso, denteado 12 ¾. Exem-
plar usado sobre pequeno fragmento de carta, sem reparações, com um canto curto e dois 
dentes mais curtos, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto e 
ilegível. Valor de catálogo do selo € 1.600.00.

175.00

125 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF46a, 240 réis, lilás, PAPEL COSTELADO no verso, den-
teado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no verso, sem reparações, com dois dentes curtos, 
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.

500.00

126  1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF47a, 300 réis, violeta-claro, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo I + MF47d, 300 réis, violeta-escuro, papel porcelana, denteado 13 ½, tipo I. Exemplares 
novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 691.00.

100.00

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

25.00

128 R/R Reimpressões de 1885 + Reimpressões de 1905. 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF 
49/51. Lote composto por série completa de reimpressões de 1885, sem goma como emitidas em 
denteado 13 ½ + série completa de reimpressões de 1905, com goma original e charneira, denteado 
13 ½. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 390.00.

50.00

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

400.00

130  1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF49i, 10 réis, verde-amarelo, denteado 12 
¾ + MF49j, 10 réis verde-amarelo, denteado 13 ½. Exemplares novos, com goma original e 
charneira,  sem defeitos nem reparações, com exceção de um dente curto no 2.º selo, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 475.00.

65.00
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131 F  1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50b, 50 reis, azul-claro, papel liso, denteado 13 
½, tipo I. Tira horizontal de 3 selos, bordo direito de folha, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 5.400.00.

1.200.00

132 F /() 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50 + MF50a, 50 réis, azul-claro a azul, papel 
liso, denteado 12 ¾. Lote com dois exemplares, um do tipo I e o outro do tipo II, novos, com 
goma original e charneira o primeiro e goma não original o segundo, sem reparações e com 
muito ligeira transparência o 1.º selo, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 500.00.

75.00

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

300.00

134 F 8 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50 + MF50a, 50 réis, azul, papel liso, dentea-
do 12 ¾. Lote composto por dois selos usados, sem reparações e com denteados irregulares, 
com boa cor e relevo, um do tipo I obliterado com marca nominal a preto “P. D’ARCOS” e 
outro do tipo II, com marca nominal a preto “S. PEDRO DO SUL”.

35.00

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

30.00

136 F () 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50c, 50 réis, azul, papel liso, denteado 13 ½, 
tipo II. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 250.00.

40.00

137 F * 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50c, 50 réis, azul, papel liso, denteado 13 
½, tipo II em sobrescrito circulado de Oliveira de Azeméis para o Pelotas / Brasil (31.05.80) 
com trânsito por Lisboa (19.04.80) e Rio de Janeiro (18.05.80), para pagar o porte simples de 
uma carta para o Brasil com peso até 15g, quando transportada por vapores não subsidia-
dos, de acordo com a tabela de portes n.º 1 publicada no D. G. n.º 74 de 02.04.79. Selo sem 
reparações, com dois dentes curtos, obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal 
“99” de Oliveira de Azeméis e sobrescrito marcado com carimbo nominal a preto “OLIVEIRA”. 
Transportada pelo paquete Gironde da Compagnie des Services Maritimes des Messegeries 
Imperiales, que saiu de Lisboa a 23.04.80 para Dakar, portos do Brasil e do Rio da Prata (D.G. 
n.º 92 de 24.04.80).

100.00

138 F /() 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF51d, 150 réis, amarelo, tipo II (com goma 
não original) + MF 51c, 150 réis, amarelo, tipo III (com goma original e charneira). Exemplares 
novos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 325.00.

50.00
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139 F * 1870/84 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I. Fita direita. Nova cor. Sobrescrito circulado registado do 
Funchal (10.08.86) para Kekl / Alemanha (18.08.86) com trânsito por Londres (16.08.86), com selo 
de 80 reis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo II, MF42j + selo de 20 reis, carmim-rosa, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo VI, MF66, para pagar: 50 reis pelo porte simples de uma 
carta da Madeira para a Alemanha com peso até 15g + 50 reis pelo prémio de registo. Selos sem 
reparações, com canto curto no de 80 reis e sem denteado direito o de 20 reis. R.

100.00

140 F  1884 – D. Luís I. Fita direita. Novas cor e valor. MF66a, 20 réis, carmim-rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, tipo VII. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. MB. Valor de catálogo € 600.00.

60.00

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

100.00

     Madeira

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

25.00

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

75.00

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

75.00

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

600.00

     Angola

146 F R Reimpressões de 1905 * 1870/77 – Coroa. MF1/4 + 6/7. Lote com 6 reimpressões de 1905, 
dos valores de 5, 10, 20, 25, 50 e 100 réis, sem goma, sem reparações, com pequenos de-
feitos no denteado, com boa cor e todos com a sobrecarga “SPECIMEN” horizontal a preto. 
Valor de catálogo € 420.00.

90.00

147 F  1870/77 – Coroa. MF5b, 40 réis, azul-escuro, papel liso médio, denteado 13 ½, tipo II. Exem-
plar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 430.00.

90.00

148 F 8 1870/77 – Coroa. MF6b, 50 réis, verde, papel liso fino, denteado 13 ½, tipo I. Exemplar usado, 
com anotações a lápis no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com 
carimbo de dupla oval “CORREIO DE MOSSAMEDES”. Valor de catálogo € 600.00.

60.00

149  1870/77 – Coroa. MF7b, 300 réis, lilás-cinzento, papel liso médio, denteado 13 ½. Folha com-
pleta com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 448.00.

40.00

150  1870/77 – Coroa. MF8a, 200 réis, laranja-claro, papel liso médio, denteado 13 ½. Folha com-
pleta com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com ligeiros 
defeitos na goma de dois selos, com boa cor. Valor de catálogo € 308.00.

30.00

151  1870/77 – Coroa. MF9c, 300 réis, castanho-amarelo, papel liso médio, denteado 13 ½. Folha 
completa com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações e ligeiras 
falhas na goma de alguns selos, com boa cor. Valor de catálogo € 420.00.

40.00

152 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Série completa de reim-
pressões de 1885, sem goma como emitidas, sem reparações, com pequenos defeitos no 
denteado, com boa cor. Valor de catálogo € 175.00.

35.00

153 F /() 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF 15/23 + 15a/17a. Série completa em denteado 12 ¾ e os 3 
valores em denteado 13 ½. Exemplares novos, com goma original e charneira, com exceção 
selos de 10 réis (12 ¾), 200 réis e 10 réis (13 ½) sem goma  e selos de 20 e 100 réis com goma 
não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 490.00.

100.00
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154 F FRG 1886 – D. Luís I. Fita direita. Frente de carta circulada de Luanda (07.08.93) para Munique / 
Alemanha com 3 selos de 5 réis, preto + 2 selos de 10 réis, verde + selo de 25 réis, violeta + 
selo de 40 réis, castanho-claro, MF15, 16, 18 e 19, todos em papel porcelana, denteado 12 ¾, 
com a franquia total de 100 réis, para pagar o segundo porte de uma carta para a Alemanha 
com peso entre 15 e 30g, desde que remetidas por embarcações portuguesas de vela ou de 
vapor, ou estrangeiras que transportem gratuitamente as malas de correio portuguesas, de 
acordo com a tabela de portes do Aviso da Direção dos Correios da Província de Angola de 
05.08.1892. Selos sem reparações, com pequenos defeitos no denteado. Sobrescrito trans-
portado de Luanda até Lisboa pelo Paquete Casengo da Empresa Nacional de Navegação.

125.00

155 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF17, 20 réis, rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Dois pares hori-
zontais e um selo isolado, franquia total de 100 réis, em sobrescrito circulado da Humpata (03.04.94) 
para Dappedalle / França (18.06.94) com trânsito por Lisboa (15.06.94), para pagar o segundo porte 
de uma carta para a Alemanha com peso entre 15 e 30g, desde que remetidas por embarcações 
portuguesas de vela ou de vapor, ou estrangeiras que transportem gratuitamente as malas de cor-
reio portuguesas, de acordo com a tabela de portes do Aviso da Direção dos Correios da Província 
de Angola de 05.08.1892. Selos sem reparações, com pequenos defeitos no denteado. Sobrescrito 
transportado de Luanda até Lisboa pelo Paquete Cabo Verde da Empresa Nacional de Navegação.

500.00

156 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado registado de Moçâmedes (12.02.92) para 
Viena / Áustria, com trânsito por Lisboa (19.03.92) com selos de 5 réis, preto + 20 réis, rosa 
+ 25 réis, lilás e 100 réis, castanho-amarelo, todos em papel porcelana, denteado 12 ¾, com 
exceção selo de 20 réis em denteado 13 ½, MF15, 17a, 18 e 21, para pagar o segundo porte 
(100 réis) de uma carta para a Áustria, com peso entre 15 e 30g e o prémio de registo (50 réis) 
de acordo com as tabelas de porte aprovadas na Convenção Postal de Paris de 01.05.78. 
Percurso marítimo de Moçâmedes a Lisboa pelo paquete Cabo Verde da Empresa Nacional 
de Navegação. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo.

250.00

157 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF18, 25 réis, violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par horizontal 
em sobrescrito circulado de Luanda (16.02.88) para Pilot Point, com trânsito por Lisboa (16.03.88) 
e Nova York (31.03.88) para pagar o porte simples (50 réis) de uma carta para os EUA com peso 
até 15g, de acordo com a tabela de portes aprovada na Convenção Postal de Paris em 01.05.78. 
Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Sobrescrito transportado no percurso 
marítimo de Luanda para Lisboa pelo paquete Cabo Verde da Empresa Nacional de Navegação.

150.00
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158 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF18, 25 réis, violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Dois 
pares horizontais em sobrescrito circulado de Luanda (16.08.87) para La Ferriére / Suiça 
(23.09.87), com trânsito por Lisboa (19.09.87) para pagar o duplo porte (100 réis) de uma car-
ta para a Suíça com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes aprovada na Convenção 
Postal de Paris em 01.05.78. Selos reparações com cantos curtos em dois selos, com boa cor 
e relevo. Sobrescrito transportado no percurso marítimo de Luanda para Lisboa pelo paquete 
Portugal da Empresa Nacional de Navegação.

200.00

159 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF20, 50 réis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par hori-
zontal em sobrescrito circulado de Luanda (11.07.88) para Pilot Point (05.09.88), com trânsito 
por Lisboa (16.08.88) e Nova York (01.09.88) para pagar o duplo porte (100 réis) de uma carta 
para os EUA com peso entre 15g e 30g, de acordo com a tabela de portes aprovada na Con-
venção Postal de Paris em 01.05.78. Selos sem reparações com ligeiro defeito no denteado 
do 2.º selo, com boa cor e relevo. Sobrescrito transportado no percurso marítimo de Luanda 
para Lisboa pelo paquete Angola da Empresa Nacional de Navegação, que saiu de Luanda a 
16.07 e chegou a Lisboa a 15.08.

125.00

160 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF20, 50 réis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar em 
sobrescrito datado de Quifandongo (16.06.88) e circulado de Luanda (18.06.88) para Ballinger 
(08.08.88), com trânsito por Lisboa (19.07.88) e Nova York (04.08.88) para pagar o porte sim-
ples (50 réis) de uma carta para os EUA com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes 
aprovada na Convenção Postal de Paris em 01.05.78. Selo sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, obliterado com carimbo mudo, oval de 9 barras), batido a azul e carimbo de 
dupla oval, também batido a azul “DIRECÇÃO DOS CORREIOS / PROVÍNCIA DE ANGOLA”. 
Sobrescrito transportado no percurso marítimo de Luanda para Lisboa pelo paquete Cabo Verde 
da Empresa Nacional de Navegação, que saiu de Luanda a 16.06 e chegou a Lisboa a 19.06.

200.00

161 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF20, 50 réis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
isolado em sobrescrito datado de Cunga (14.07.89) e circulado de Luanda (20.07.89) para 
Pilot Point (05.09.89), com trânsito por Lisboa (20.08.88) e Nova York (01.09.88) para pagar 
o duplo porte (100 réis) de uma carta para os EUA com peso entre 15g e 30g, de acordo com 
a tabela de portes aprovada na Convenção Postal de Paris em 01.05.78. Selos sem repara-
ções com ligeiro defeito no denteado do 2.º selo, com boa cor e relevo. Carta transportada 
no percurso marítimo de Luanda para Lisboa pelo paquete Portugal da Empresa Nacional de 
Navegação, que saiu de Luanda a 21.07 e chegou a Lisboa a 20.08.

100.00

162 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF21, 100 réis, castanho-amarelo, papel porcelana, dentea-
do 12 ¾. Exemplar isolado em sobrescrito circulado de Luanda (29.09.94) para Hanover 
(29.10.94), para pagar o duplo porte (100 réis) de uma carta para a Alemanha com peso 
entre 15g e 30g, desde que remetidas por embarcações portuguesas de vela ou de vapor, ou 
estrangeiras que transportem gratuitamente as malas de correio portuguesas, de acordo com 
a tabela de portes do Aviso da Direção dos Correios da Província de Angola de 05.08.1892.  
Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Sobrescrito transportado no per-
curso marítimo de Luanda para Lisboa pelo paquete Zaire II.

125.00

163 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF21, 100 réis, castanho-amarelo, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Par horizontal em sobrescrito circulado de Luanda (25.11.93) para Londres (29.10.94), 
com trânsito por Lisboa (22.11.93), para pagar o 4.º porte (200 réis) de uma carta para a Ingla-
terra com peso entre 45 a 60g, desde que remetidas por embarcações portuguesas de vela 
ou de vapor, ou estrangeiras que transportem gratuitamente as malas de correio portuguesas, 
de acordo com a tabela de portes do Aviso da Direção dos Correios da Província de Angola 
de 05.08.1892.  Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Sobrescrito com 
ligeiras manchas, transportado no percurso marítimo de Luanda para Lisboa pelo paquete 
Cazengo da Empresa Nacional de Navegação.

175.00

164 F 8 1894 – D. Carlos I * Jornaes, com sobretaxa local, aposta manualmente a azul. MF37, 25 réis, 
castanho, papel liso, denteado 13 ½. Bloco com 12 selos usados, parte superior de folha, sem 
reparações, com leves manchas, com boa cor. Valor de catálogo € 1.320.00.

125.00

165 F / 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF 38/52. Série completa, nova, com goma original sem 
charneira, com exceção dos valores de 20, 80, 100, 300 e 700 réis com leve sinal de char-
neira, 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 da série emitidos em 
1901 (500 e 700 réis). MB e MR.

250.00

166 F PRV 1898 – D. Carlos I, Mouchon. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. Quadra, canto superior 
esquerdo de folha de provas em carmim sobre papel pontinhado leve, não denteadas, com goma.

25.00

167 /() 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 53/61. Série completa, nova, com goma ori-
ginal sem charneira, com exceção selos de MF54/55 e 89/62 com goma não original e MF58 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo e com selos de 65 s/ 40 réis 
+ 400 s/ 5 réis e 400 s/ 25 réis do tipo II. Valor de catálogo € 594.00.

140.00

168 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF55a, 115 s/ 10 réis, verde + MF60b, 400 s/ 20 réis, 
rosa, ambos em papel porcelana, denteado 13 ½, tipo I. Exemplares novos, com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 705.00.

160.00

169 F / 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 62/73. Série completa, nova, com 
goma original e charneira, com exceção selos de 115 s/ 100 réis com goma não original e selo 
de 400 s/ 50 réis sem goma, sem reparações e com leve óxido em alguns selos. Selo de 65 
s/ 25 em papel pontinhado, denteado 13 ½. Valor de catálogo € 280.00.

60.00



25

170 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF63, 65 s/ 10 réis, violeta-vermelho, pa-
pel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com a DUPLA SOBRETAXA. Não catalogada.

60.00

171 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF63, 65 s/ 10 réis, violeta-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogada.

60.00

172 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF64, 65 s/ 20 réis, violeta-azul, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com a DUPLA SOBRETAXA. Não catalogada.

60.00

173 F 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF65, 65 s/ 25 réis, verde-azul, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
com a SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogado.

50.00

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

180.00

175 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF70a, 130 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.

30.00

176 F / 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 
88/102. Série incompleta (faltando os valores de 25, 75 e 100 réis), nova, com goma 
original e charneira (com exceção selo de 20 réis sem goma), sem reparações e com 
afloramentos de óxido em vários selos, com boa cor e com a sobrecarga manual “SPE-
CIMEN”, oblíqua a preto.

75.00
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177 F * 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF105, 10 réis, verde-
-oliva, papel esmalte, denteado 11 ¾. Tira horizontal de 4 selos + selo isolado em sobres-
crito circulado de Moçâmedes (09.06.13) para Accra / ex-Colónia Inglesa da Costa do Ouro 
(31.07.13), para pagar o porte simples (50 réis equivalente a 5c) de uma carta para a Costa do 
Ouro com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes do Aviso de 26.10.1907 da Repar-
tição Superior dos Correios, publicado no Boletim Oficial de Angola nº 45 de 09.11.1907, con-
vertida na nova moeda. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor. Destino muito raro.

40.00

178 F * 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF108, 50 réis, azul, 
papel esmalte, denteado 11 ¾. Par horizontal em sobrescrito circulado de Moçâmedes (19.05.14) 
para Brighton / Inglaterra (16.06.14), com trânsito por Lisboa (13.06.14) e Londres (16.06.14), 
para pagar o porte simples (50 réis equivalente a 5c) de uma carta para Inglaterra com peso até 
20g e o prémio de registo (50 réis), 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, 
convertida na nova moeda. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor. Transporte marítimo 
de Moçâmedes a Lisboa pelo paquete África II da Empresa Nacional de Navegação.

35.00

179 F * 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF110, 100 réis, 
castanho s/ verde, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar isolado em sobrescrito circu-
lado de Moçâmedes (23.06.14) para Brighton / Inglaterra (16.07.14), com trânsito por Lisboa 
(12.07.14) e Londres (16.07.14), para pagar o porte simples (50 réis equivalente a 5c) de uma 
carta para Inglaterra com peso até 20g e o prémio de registo (50 réis), 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, convertida na nova moeda. Selo sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Transporte marítimo de Moçâmedes a Lisboa pelo paquete Zaire II 
da Empresa Nacional de Navegação.

25.00

180 F 8 1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas local-
mente a violeta e preto. MF117 + 117b, 25 s/ 75 réis, castanho-violeta, papel pontinhado leve, 
denteado 11 ¾. Par horizontal usado, canto superior esquerdo de folha, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e variedade “REUPBLICA” no 1.º selo. Valor de catálogo € 98.00.

20.00

181 F / 1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas lo-
calmente a violeta e preto. MF117 + 117b, 25 s/ 75 réis, castanho-violeta, papel pontinhado 
leve, denteado 11 ¾. Quadra, nova, com goma original sem charneira no par superior e com 
charneira no par inferior, sem defeitos nem reparações, com boa cor e erro “REUPBLICA” no 
primeiro selo. Valor de catálogo € 266.00.

50.00

182 F * 1912 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas lo-
calmente a violeta e preto. Sobrescrito circulado registado em Ambriz (08.03.13) com bloco de 8 
selos (4x2), bordo superior de folha, de 25 réis s/ 75 réis, castanho-violeta, papel levemente ponti-
nhado, denteado 12 ¾, apresentando o primeiro selo do bloco a variedade “REUPBLICA”, MF117 
+ MF117b, para pagar: 150 reis pelo 6.º porte de uma carta circulada no interior da colónia com 
peso entre 75 a 90g + 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 defeitos nem reparações, com boa 
cor, obliterados com carimbo circular datado de “AMBRIZ”. MB e MR.

150.00

183 F  1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas localmente 
a violeta e preto. MF117, 25 s/ 75 réis, castanho-violeta claro, papel pontinhado leve, denteado 11 
¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem reparações, com leve óxido no verso, com 
boa cor e com a SOBRECARGA E SOBRETAXA INVERTIDOS. B e R. Não catalogado.

40.00

184 F  1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa vermelha. MF286, 5c s/ 80c, laranja, 
papel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Bloco horizontal com 10 selos, canto inferior 
esquerdo de folha, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e COM DUPLA SOBRECARGA DAS BARRAS. Não catalogado.

50.00

185 F  1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa vermelha. MF287, 50c s/ 1,75Ags, 
azul, papel levemente pontinhado, denteado 13 ½. Bloco horizontal com 10 selos, margem 
esquerda de folha, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e COM DUPLA SOBRECARGA DAS BARRAS. Não catalogado.

50.00

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

50.00

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

50.00

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

50.00
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189 F * 1945/46 – Império Colonial Português, com sobretaxa a preto. MF289, 50c s/ 1,75A, azul, papel 
levemente pontinhado, denteado 13 ½. Par horizontal em sobrescrito circulado registado de Sá da 
Bandeira (15.02.47) para Luanda (27.02.47) para pagar; 50c pelo porte simples do correio ordiná-
rio de uma carta circulada internamente com peso até 20g + 50c pelo prémio de registo. Exemplar 
sem defeitos nem reparações com “DUPLA SOBRETAXA INVERTIDAS” nos dois selos. MB e MR.

50.00

190  1949 – Centenário da Fundação de Moçâmedes. MF 318/319. Série completa em quadras, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo €  204.00.

40.00

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

30.00

     Moçambique e Distritos Postais

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

35.00
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193 F FRG 1886 – D. Luís I. Fita direita. Frente de carta circulada de Lourenço Marques (24.08.??) para 
Chaux-de-Fonds / Suíça com selos de 5 réis, preto + 20 réis, rosa + 25 réis, violeta, todos em 
papel porcelana, denteado 12 ¾, MF15, 17 e 18, eventualmente para pagar o porte simples 
de uma carta para a Suíça com peso até 15g. 

75.00

194 * 1886 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (23.11.91) para Hambur-
go, com selo de 10 réis, verde, papel porcelana 12 ¾, MF16 + selo de 40 réis, castanho-vermelho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, MF19, insuficiente para pagar o porte simples de uma carta para 
a Alemanha com peso até 15g. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Sobres-
crito insuficientemente franquiado, pois pela tabela em vigor à data (Circular nº 385  da Secretaria 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar) o porte deveria ser de 100 réis. Segundo refere 
Juvenal Elvas, a capacidade profissional e a literacia dos funcionários dos correios de Lourenço 
Marques, era muito baixa, pelo que se cobravam os portes aleatoriamente.

200.00

195 F * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF20b, azul-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par horizon-
tal em sobrescrito circulado de Moçambique (04.12.91) para Budapeste / Hungria (23.12.91) 
com trânsito por Zanzibar (06.12.91) e Aden (15.12.91), para pagar o porte simples (100 réis) 
de uma carta para a Hungria, com peso até 15g, de acordo com a Circular nº 385  da Secre-
taria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, publicada no B.O.M de 23.07.77). Selos 
sem reparações, com defeito na porcelana do segundo selo do par, com boa cor e relevo.

150.00

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

120.00

197 F / 1903 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF68/76. Série completa, nova, mista com goma 
original e charneira e sem goma (115 s/ 5 réis, 115 s/ 50 réis e 400 s/ 100 réis), sem reparações 
e com vestígios de óxido nos selos de 65 s/ 20 réis, 115 s/ 5 réis e 115 s/ 50 réis, com boa cor e 
relevo. Selos originais com a sobrecarga a preto, oblíqua no canto superior esquerdo, distribuídos 
com as reimpressões de 1905, com exceção do valor de 115 s/ 50 réis que é uma reimpressão.

150.00

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

160.00

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

40.00

200 F * 1898/1903 – D. Carlos I Mouchon + D. Carlos I Mouchon. Novas cores. Sobrescrito circulado 
registado de Lourenço Marques (15.01.05) para Brighton (04.02.05) com trânsito por Londres 
(04.02.05) com selos de 2 ½ réis, cinzento + 5 réis, laranja + 10 réis, verde-amarelo + 15 réis, 
verde + 20 réis, violeta + 25 réis, carmim e 50 réis, castanho, todos em papel leve pontinhado, 
denteado 11 ¾, MF 32/34, 36, 69/71. Franquia total de 127 ½ réis, para pagar o porte simples 
(65 réis) de uma carta para Inglaterra com peso até 15g, o prémio de registo (50 réis) e com 
excesso de porte de 12 ½ réis, de acordo com a tabela de portes do Decreto de 24.12.1901 
(B.O.M de 26.04.1902). Selos sem reparações, com ligeiro óxido em alguns dentes.

30.00

201 / 1901 – D. Carlos I. Girafa e Camelo. MF 27/39. Série completa em quadras. Exemplares 
novos, com goma original sem charneira nos selos inferiores e com leve charneira nos selos 
superiores, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 246.00.

60.00

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

280.00

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

280.00

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

300.00

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

250.00

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

40.00
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207  1917 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF 
90/102. Série completa, nova, sem goma, sem reparações, com vestígios de óxido no verso 
de dois selos e com canto curto no selo de 25 réis, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

40.00

HISTÓRIA POSTAL

     Portugal

208 F * Correios-Mores do Reino e das Cartas de Mar Hereditários * Manuel José da Maternidade 
da Mata de Sousa Coutinho, 11.º e último Correio-Mor do Reino e 7.º e último Correio-Mor das 
Cartas do Mar de 1790 a 1797 e 1.º Conde de Penafiel por Carta de 17 de Dezembro de 1798, 
em compensação pela perda dos cargos hereditários. Reinado de D. Maris I. Carta datada de 
Aviz (30.06.1798) para Fronteira, isenta de porte (Do serviço de sua Magestade). Exemplar 
sem defeitos nem reparações.

60.00

209 F * Correios-Mores do Reino e das Cartas de Mar Hereditários * José António da Mata Couti-
nho, 10.º Correio-Mor do Reino e 6.º Correio-Mor das Cartas de Mar. Carta datada do Palácio 
de Nossa Senhora da Ajuda (30.10.1771), assinada pelo Rei D. José I para o Vice-Reitor da 
Universidade de Coimbra solicitando o pagamento de 4 contos de réis à Imprensa Régia por 
conta da impressão de livros. Fechada com selo branco régio.

100.00

210 F * Correios-Mores do Reino de Nomeação Régia * Vago depois da morte do 4.º correio-
-mor do Reino Manuel de Gouveia. Carta régia, datada de Lisboa em 28 de Julho de 1605, 
pela qual o Rei Filipe II de Portugal faz mercê a Pero Perestrelo da Quinta da Ermigeira, termo 
de Torres Vedras. MB e MR.

150.00

211 F * Albergaria-a-Velha – A preto, LF ALB2 em carta datada de Mina do Braçal (07.01.53) para 
Coimbra, com o porte de 20 réis, manuscrito a sépia, para pagar o porte de uma carta com 
peso até duas oitavas * 1.ª distância. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca 
bem batida. Valor de catálogo € 500.00.

60.00
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212 F * Alcobaça / Franca – A sépia / azul, LF ACB2 + LSB-PP5 em carta datada de Alcobaça 
(24.07.50) para Lisboa (25.07.50) com o porte de 25 réis batido a preto, anulado em Lisboa 
com a marca “FRANCA” porque o destinatário estava isento de porte. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, bem conservado, com as marcas bem batidas.

40.00

213 F * Almeida – A vermelho, LF ALD2 em carta datada de Almeida (05.10.31) para o Porto, com o 
porte de 30 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conserva-
do com a marca bem batida. Valor de catálogo € 90.00.

30.00

214 F * Alvito – A preto / albino, LF AVT1, em carta datada de Alvito (05.07.35) para Lisboa (06.07.35) 
com o porte de 25 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem 
conservado. Valor de catálogo € 200.00.

30.00

215 F * Amarante / Franca – A azul e sépia, LF AMT4 + LF AMT-PPms1 em carta datada de Amarante 
(24.03.45) para o Porto com o porte pago de 40 réis, batido a preto e a menção “Franca” manus-
crita a sépia correspondente a uma carta com peso de 2 a 4 oitavas e à 2.ª distância. No verso 
menção manuscrita a sépia “P.g.” e a assinatura “Gonçalves”. Marca batida a azul “FRANCA” apli-
cada no Porto, LF PRT-PP5. Exemplar sem defeitos nem reparações, com as marcas bem batidas.

60.00

216 F * Amarante – A vermelho, LF AMT3 em carta datada do Porto (12.07.25) para Lisboa, com o 
porte de 70 réis, manuscrito a vermelho. Exemplar sem reparações com ligeiros defeitos na 
capa da carta, bem conservado, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 250.00.

75.00

217 F * Bemposta (Pinheiro da) – A sépia, LF BPT3 (sem cercadura), em carta datada de Pinheiro 
da Bemposta (28.09.45) para Lisboa (03.10.45) com o porte de 35 réis, manuscrito a sépia. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conservado. Valor de catálogo € 180.00.

45.00

218 F * Braga – A azul, LF BRG4 em carta datada de Braga (05.08.40) para Lisboa (10.08.40), com 
o porte de 40 réis, batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conservado, 
com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 350.00.

70.00

219 F * Braga – A sépia, LF BRG5 em carta datada de Braga (01.04.47) para o Porto (02.04.47), com 
o porte de 20 réis, batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conservado, 
com a marca levemente batida, porém rara nesta cor. Valor de catálogo € 350.00.

50.00

220 F * Castelo Branco – A azul, LF CTB3 em carta datada de Castelo Branco (02.05.37) para o 
Porto, com o porte de 30 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
bem conservado, com a marca bem batida.

40.00

221 F * Lisboa / Distritos de Distribuição Domiciliária / Coimbra – A sépia, LF LSB-Dd2 (letras simples) 
+ LF CBR5 a preto em carta datada de Coimbra (27.10.17) para Lisboa, com o porte manuscrito 
de 115 réis para pagar o porte de uma carta com peso 1 onça e 2 oitavas pela 4.ª distância e com 
a marca “P” manuscrita a sépia do distrito de distribuição domiciliária. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

222 F * Coimbra / Seguro – A preto, LF CBR-S3 em carta datada de Coimbra (27.08.42) para Pom-
bal, isenta de porte (S. N.). Exemplar raro bem conservado, com as suficientemente bem 
batidas. Valor de catálogo € 200.00..

35.00

223 F * Elvas / Segura – A sépia, LF ELV-S2 em carta datada de Elvas (14.05.34) para Santarém, 
isenta de porte (R.S.). Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conservado e com 
a marca bem batida. Valor de catálogo € 700.00.

160.00

224 F * Fafe – A sépia, LF FAF1, em carta datada de Fafe (22.07.48) para Guimarães com o porte de 
20 réis batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, com as marcas bem batidas. 
Valor de catálogo € 400.00.

60.00

225 F * Figueiró / Seguro – Manuscrita a sépia, LF FVN-Sms1 em carta datada de Pedrogão Grande 
(27.08.42) para Leiria, isenta de porte (S. N.). Exemplar raro bem conservado, com as marcas 
bem batidas. Valor de catálogo € 350.00..

60.00

226 F * Fundão – A sépia, LF FND1 em carta datada do Fundão (22.11.19) para Lisboa, com o porte 
de 35 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conserva-
do, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 250.00.

40.00

227 F * Guarda / Segura – A sépia / preto, LF GRD-S2 em carta datada da Guarda (16.05.38) para 
Seia, isenta de porte (S. N. R.). Exemplar bem conservado com as marcas bem batidas. Valor 
de catálogo € 250.00.

40.00

228 F * Guimarães / Franca + Porto / Franca – A verde LF GNR + a azul, LF PRT-PP5, em carta 
datada de Sobradelo da Goma (20.10.44) para o Porto (22.10.44) com o porte pago de 20 
réis batido a verde e manuscrito a sépia, mas com a inscrição manuscrita a sépia “FRANCA”, 
reforçada por marca de receção do Porto “FRANCA” a azul. Exemplar sem defeitos nem re-
parações, com as marcas bem batidas. Porte pago de Guimarães referido por Luís Frazão e 
Guedes de Magalhães e não valorizada a sua raridade.

80.00

229 F * Lamego – A preto, LF LMG2, em carta datada de Sendim (03.06.22) para Braga, com o porte 
de 25 réis batido a preto. Data mais antiga conhecida desta marca. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 500.00.

50.00

230 F * Leiria / Seguro – A azul, LF LRA-S2 em carta datada de Leiria (01.09.34) para Peniche, 
isenta de porte (S.N.R.), sem defeitos nem reparações, com a marca bem batida. Valor de 
catálogo € 400.00.

60.00

231 F * Estremoz / Lisboa – Azul / esverdeado, LF ETZ8 em carta datada de Estremoz (15.03.53) 
para Lisboa (17.03.53) com o porte de 30 réis manuscrito a sépia. Carimbo datado de Lisboa, 
aplicado à chegada tipo LF LSB-CMd3, batido a azul. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções, com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 400.00.

60.00
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232 F * Lisboa / Marcas do Correio Mor – A preto, LF LSB-DIV2 em carta datada de Faro 
(14.08.1798) para Lisboa, sem porte marcado. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem 
conservado, com marca leve. Valor de catálogo € 2.600.00.

200.00

233 F * Lisboa / Segura – A vermelho, LF LSB-S2 em carta datada de Lisboa (26.05.32) para Mes-
sejana, isenta de porte (R.S.). Exemplar raro, com algumas manchas com as marcas razoa-
velmente bem batidas. Valor de catálogo € 600.00.

80.00
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234 F * Lisboa – A sépia, LF LSB-PPPBms2 em carta datada  de Lisboa (01.02.47) para o Porto, com 
o porte manuscrito de 135 réis, pelo paquete britânico durante a Guerra da Patuleia. Exem-
plar sem reparações com pequeno rasgão, bem conservado. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

235 F * Correio marítimo. Paquete Britânico do Mediterrâneo. Sobrescrito circulado de Lisboa 
(11.05.56) para Sevilha (15.05.56) com trânsito por Cádis (13.05.56) com pré-pagamento do 
porte marítimo pelo paquete britânico do Mediterrâneo de 240 réis, manuscrito sobre carimbo 
batido a preto “PAGOU DE FRANQUIA PELO PAQUETE”. Porteado à chegada com 3 reais 
de vellon, batido a verde-azul, posteriormente anulado por a carta dirigida a D. Fernando II, 
marido de D. Maria II e cunhado do Imperador do Brasil, D. Pedro I, estar isenta de franquia 
foi o porteado anulado. Marca do paquete britânico batido a preto “LISBON”, tipo LF LX7 e 
marca batida a verde-azul “ESTRANGERO / CADIZ”. B e R.

50.00

236 F * Lisboa / Paquete Britânico + Ley do Selo – A azul LSB-PB2 + a vermelho LF LSB-Ley2 em 
carta datada da Baía (17.04.52) para o Porto (13.05.52) com trânsito por Lisboa (12.05.52) onde 
foi porteada com 180 réis batido a azul e o imposto do selo devido no período de 5 réis, batido a 
vermelho. No Porto foi porteado com mais 40 réis para pagar o porte territorial de uma carta com 
peso até duas oitavas, pela 5.ª distância, e indevidamente marcada com o porte 40/200, poste-
riormente emendado para 40/220, ambos batidos a verde-azul. Carta com cortes da desinfeção, 
transportada pelo paquete inglês SEVERN da Royal Mail Steam Packet Company.

50.00

237 F * Lisbon * Marca do Agente Postal Britânico em Lisboa – A preto, LF LX1 em carta datada de 
Lisboa (27.06.35) para Paris com encaminhamento por Londres (14.07.35), porteada à chegada 
com 2s6d, manuscrito a sépia (posteriormente anulado) correspondente ao porte de uma carta 
com peso até ½ oz e encaminhada de Londres para Paris por Calais (16.07.35) com o porte 
inglês de 1s2d e o porte francês de 29 centimes, ambos manuscritos a sépia. Carimbo batido a 
vermelho “ANGLETERRE PAR CALAIS” e “F. P. O.” (French Post Office), batido a sépia MB e MR.

40.00

238 F * Mértola – A preto, LF MTL1, em carta datada de Mértola (02.11.51) para Lisboa (05.11.51) 
com o porte de 30 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com a 
marca bem batida. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

239 F * Miranda – A sépia, LF MDR1 em carta datada de Miranda (09.10.51) para o Porto (14.10.51 
com o porte inicial de 25 réis, manuscrito a sépia, emendado à chegada ao Porto 
para 30 réis, duplamente batido a verde. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 250.00.

40.00

240 F * Montemor o Velho – A sépia, LF MMV1 em carta datada de Montemor (26.03.1809) para o 
Porto, com o porte de 25 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
com a marca bem batida. Valor de catálogo € 350.00.

50.00

241 F * Odemira – A preto, LF ODM3 em carta datada de S. Teotónio (28.09.49) para Lisboa 
(10.10.49) com o porte de 30 réis batido a preto. Exemplar sem reparações, com ligeiros 
defeitos originados pela utilização de tinta ferrogálica, e com marca bem visível. Valor de 
catálogo € 400.00.

40.00

242 F * Porto / Ley do Selo / Barra do Porto – A vermelho e verde-azul, LF PRT-Ley2 e LF PRT BA6 
em carta datada de Liverpool (05.03.51) para o Porto (26.03.51), porteada à chegada com 
160 réis, batido a verde-azul, para pagar o porte de uma carta do estrangeiro com o peso de 
uma oitava, entrada pela Barra do Porto. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 160.00.

30.00

243 F * Oliveira de Azeméis / Porte pago – A sépia, LF OAZ2 + OAZ-PPms1 em carta datada de 
Oliveira de Azeméis (17.09.22) para Coimbra. Inscrição manuscrita pelo expedidor “vai o porte 
pago” e quando da entrada da carta no Correio, foi aplicada a marca do correio e inscrito “Pg” 
seguido do porte de 25 réis, batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem 
conservado com as marcas razoavelmente bem batidas. MB e MR. Valor de catálogo € 700.00.

150.00

244 F * Pombal – A preto, LF PBL2 em carta datada de Pombal (31.05.37) para Lisboa (03.06.37) 
com o porte de 30 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a 
marca bem batida. Valor de catálogo € 90.00.

20.00

245 F * Pombalinho – A sépia, LF PLN1 em carta datada de Pombalinho (17.03.33) para Coimbra 
com o porte parcialmente manuscrito a sépia de 20 réis. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções com a marca muito bem batida. Data mais antiga conhecida, muito anterior à arrolada 
por Luís Frazão. Valor de catálogo € 600.00.

90.00

246 F * Porto – A preto, LF PRT2A em carta datada de St. Croix / Ilhas Virgens (24.07.18) para San 
Sebastian / Espanha, encaminhada por Liverpool (29.09.18) e pelo Porto (12.11.18) e com a 
anotação manuscrita de ter sido recebida em San Sebastian a 05.12.18, bem como para ser 
encaminhada via Valença e Tui, foi porteada em Espanha com o porte manuscrito de 10 reais 
e 28 maravedis. Marca tripla de denominação de origem “PORTVGAL” aplicada em Espanha. 
Rara origem da correspondência e muito interessante encaminhamento.

75.00

247 F * Porto * Emenda de porte. Carta remetida de Lisboa (27.09.41) para o Porto (30.09.41) com 
o porte de 80 réis, batido em azul, correspondente a uma carta com peso de 4 a 6 oitavas e 
5.ª distância (mais de 40 léguas), emendado à chegada para 40 réis, batido a azul, corres-
pondente ao peso até 2 oitavas para a mesma distância.

25.00

248 F * Porto / Barra do Porto – A preto, LF PRT-BA2 em carta datada de Lisboa (01.02.34) para o 
Porto (10.02.34), com o porte de 80 réis batido a preto, pelos paquetes britânicos. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, bem conservado, com a marca bem batida.

50.00
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249 F * Santa Combadão – A sépia, LF SCD1 em carta datada de Guarita (17.09.24) para o Porto, 
com o porte de 25 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, muito 
bem conservado, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

250 F * Tomar / Sigura S.L. – A preto / manuscrita a sépia, LF TMR-Sms1 em carta datada de Tomar 
(27.06.1812) para Lisboa, isenta de porte (Real Serviço). Exemplar sem defeitos nem repa-
rações, muito bem conservado e com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 700.00.

160.00

251 F * Valadares – A azul, LF VLD1 em carta datada de Valinha (27.10.48) para o Porto, com o porte 
de 25 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca bem 
batida. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

252 F * Valença / Franca – A sépia, LF VLN-PPms1 em carta datada de Arão (18.02.34) para Coim-
bra, com o porte pago de 35 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções, bem conservada. Valor de catálogo € 600.00.

80.00
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253 F * Viana do Minho / Segura – A preto, LF VCT-S3 em carta datada de Viana (19.06.35) para 
Santo Estevão, isenta de porte (S.N.R.). Exemplar sem defeitos nem reparações com a mar-
ca bem batida. Valor de catálogo € 750.00.

100.00

254 F * Viana do Minho / Franca – A azul, LF VCT-PP2 em carta datada de Viana (27.09.43) para 
Valença, com o porte pago de 30 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem repa-
rações, muito bem conservado e com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 750.00.

150.00

255 * Vila Franca da Restauração / Segura – A azul, LF VFX-S2 em carta datada de Vila Franca 
de Xira (04.11.34) para Azambuja, isenta de porte (S.N.R.). Exemplar sem reparações, com 
ligeiras manchas e com a marca muito bem batida. Valor de catálogo € 200.00.

30.00

256 * Vila Pouca / Segura – A sépia, LF VPA-S1 em carta datada de Vila Pouca de Aguiar (22.07.12) 
para Lisboa, isenta de porte (R.S. S.L.). Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem 
conservado e com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 800.00.

175.00

257 * Vila Real – A azul, LF VRL5 em carta datada de Vila Real (23.09.43) para Vigo (03.10.43) 
com trânsito pelo Porto (29.09.43) e com a indicação manuscrita via Valença e Tui, com o 
porte de 60 réis, batido a azul.

25.00

258 * Viseu / Seguro – A preto, LF VIS-S1 em devassa remetida pelo escrivão do Juízo Geral de 
Viseu (30.09.25) para o Porto, isenta de porte (Por bem da Justiça). Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 600.00.

60.00

259 * Viseu – A sépia, LF VIS3 em carta datada de Povolide (03.09.19) para Coimbra, com o porte 
de 40 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca bem 
batida. Valor de catálogo € 500.00.

75.00

260 * Viseu / Porte Pago / Franca (Porto) – A sépia / azul, LF VIS7 + VIS-PPms1 + PRT-PP5, em 
carta datada de Viseu (19.10.44) para o Porto (24.10.44) com o porte pago de 25 réis, manuscrito 
a sépia. Á chegada ao Porto foi marcada com “FRANCA” a azul. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, muito bem conservado, com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 700.00.

150.00

261 * Viseu / Franca – A azul, LF VIS-PP3, em carta datada de Viseu (21.02.53) para Coimbra, 
com o porte pago de 25 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
muito bem conservado, com as marcas bem batidas. Exemplar muito raro, único referenciado 
por Luís Frazão. Não cotado.

200.00

     Madeira 

262 * Madeira – Carta circulada de Gutenberg / Prússia (18.08.50) para a Madeira, com trânsito por 
Helsingor (24.08.50), Hamburgo (25.08.50), Valenciennes (29.08.50) e Londres (30.08.50), 
porteada à chegada com 160 réis, batido a preto. Rara circulação.

50.00

263 * Madeira – Carta datada de Londres (15.12.42) para a Madeira com o porte inglês de 3s/2d, 
manuscrito a sépia para pagar o porte de uma carta com o peso de 1lb e o porte português 
de 320 réis também manuscrito a sépia para pagar o porte correspondente a uma carta do 
estrangeiro vinda por navio com o peso entre 6 e 8 oitavas.

25.00

264 * Madeira – Carta datada de Londres (01.12.45) para a Madeira com o porte inglês de 1s/10d, 
manuscrito a sépia para pagar o porte de uma carta com o peso de 11oz e o porte português 
de 160 réis batido a sépia para pagar o porte correspondente a uma carta do estrangeiro 
vinda por navio com o peso entre 2 e 4 oitavas.

25.00

     Angola

265 * Correio Central de Loanda / Cor.º Maritimo – A preto e sépia, LF LOA 3A e LSB CM1 em 
carta datada da Huíla (13.11.58) para Valpaços, com trânsito por Lisboa (01.06.59) e Porto 
(03.06.59) com o porte de 40 réis, manuscrito a sépia e o porte territorial de 40 réis, batido a 
sépia. Exemplar com alguns defeitos no papel e com algumas manchas.
 

75.00

     Brasil

266 * Brasil * Lisboa / Correio Marítimo / Guarda Mor da Saúde – A preto, LF LSB-CM1 e LSB-
-G.M. em carta datada da Baia (12.01.22) para o Porto, com trânsito por Lisboa com o porte 
de 80 réis batido a preto correspondente a uma carta com o peso de 1 a 4 oitavas, vinda das 
colónias portuguesas de acordo com a tabela da Carta de Lei de 7 Dezembro de 1798 e com 
o porte manuscrito de 120 réis correspondente ao porte marítimo crescido de 40 réis do porte 
territorial pelo percurso terrestre de Lisboa ao Porto. Marca do Guarda Mor da Saúde no ver-
so da carta. Exemplar sem defeitos nem reparações com boa cor.

100.00

267 * Brasil * Porto / Correio Marítimo – A preto, LF PRT-CM2 em carta datada de Per-
nambuco para o Porto, porteada em 120 réis, manuscrito a sépia para pagar a franquia 
de uma carta com peso entre 4 e 6 oitavas de acordo com a tabela de portes da Carta 
de Lei de 7 de Dezembro de 1798. Exemplar sem defeitos nem reparações com a 
marca bem batida. Menções manuscritas “Brigue Deos ti guarde” e “P. Vigo”. Valor de 
catálogo € 350.00.

125.00
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INTEIROS POSTAIS

     Portugal 

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

50.00

269 IC 1892/95 – D. Carlos I, tipo Mouchon. OM13, 10 réis, lilás-castanho, cartolina creme. Circulado 
de Algés de Cima / Belém (02.06.?4) para Alcântara / Lisboa (02.06.??) e devolvido ao reme-
tente, por o destinatário não ser conhecido na morada. Carimbo linear batido a preto “DEVOL-
VIDO AO REMETENTE” e anotação manuscrita a preto “Não é na estrada da / circunvalação 
n.º 9 / em Alcantara / C/n 175”

15.00

270 IC 1892/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. OM13, 10 réis lilás-castanho sobre cartolina camurça. 
Circulado de Coimbra (15.10.94) para Peterson / Nova Jérsia (27.10.94) com trânsito por 
Nova York (26.10.94), com par de selos adicionais de 5 réis, laranja, papel porcelana, dentea-
do 11 ¾, MF68, para pagar o porte de um bilhete-postal simples para o estrangeiro. Exemplar 
com um canto mais curto. MB e R

25.00

255

269
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265V
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271 F IC 1912 – Ceres, com Escudo Nacional à esquerda. OM59d, 1c, verde-escuro sobre cartolina 
camurça rosada, circulado de Tomar (05.08.16) para Lisboa (06.08.16), não tendo sido entre-
gue ser desconhecido o endereço do destinatário, conforme carimbo retangular batido a preto 
“DOMICILIO / DESCONHECIDO” e devolvido ao remetente em Tomar (08.08.16). Carimbo 
retangular, bilingue, batido a preto “RETOUR A L’ENVOYEUR / DEVOLVIDO AO REMETEN-
TE”. Exemplar sem defeitos nem reparações. B.

15.00

272 F IC 1912 – Ceres, com Escudo Nacional à esquerda. OM59d, 1c, verde-escuro sobre cartolina 
camurça rosada, circulado de Torres Vedras (23.05.17) para Lisboa, não tendo sido entregue 
por a empresa não sem conhecida na morada, conforme informação manuscrita pelo carteiro, 
tendo sido devolvido ao remetente e aposto o carimbo retangular batido a preto “RETOUR 
L’ENVOYEUR / DEVOLVIDO AO REMETENTE”. O remetente tendo verificado o erro no en-
dereço, alterou o destino para o Porto afixando nova franquia, com par horizontal de selos de 
½ c, tipo Ceres, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Exemplar interessante pela dupla 
circulação, com ligeiros defeitos na cartolina.

25.00

273 F IC 1921/22 – Ceres. Aumento de porte. OM68a, 6c, rosa, sobre cartolina creme, circulado de 
Coimbra (13.06.23) para Lousã (14.06.23) com tira horizontal de 3 selos de 3c, azul, papel 
liso, denteado 12x11 ½, para pagar o porte interno de um bilhete-postal simples, de acordo 
com a tabela de portes do Decreto n.º 8.576 de 11.11.23, em vigor a partir 12.01.23. Por ter 
utilizado espaços não destinados a correspondência deveria ter sido considerado como carte 
e porteado pelo valor em falta.

20.00

274 F IC 1921/22 – Ceres. Aumento de porte. OM68a, 6c, rosa sobre cartolina camurça. Circulado de 
Lisboa (03.02.22) para Leipzig / Alemanha, com selos adicionais tipo Ceres de 10c, laranja-
-vermelho, papel liso, denteado 12x11 ½, MF215g + dois selos de 1c, castanho e selo isolado 
de 6c, rosa, todos em papel pontinhado, denteado 15x14, MF221 e 228, perfazendo 24c 
para pagar o porte de um bilhete-postal simples remetido para o estrangeiro, de acordo com 
a tabela de portes do Decreto n.º 7736 de 12.10.21 em vigor a partir de 01.11.21. B e MR.

20.00

275 F IC 1921/22 – Ceres. Aumento de porte. OM68a, 6c, rosa sobre cartolina creme, circulado de 
Pombal (24.02.23) para Vila Nova de Gaia (25.01.23) com selos adicionais de 2 ½ c (par), 
violeta-claro, papel liso, denteado 12x11 ½, MF211g e selo de 4c, verde, papel liso, denteado 
12x11 ½, MF226d, com variedade de cliché MM L (x25), para pagar o porte interno de um 
bilhete-postal simples de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 8576 de 11.01.23, em 
vigor a partir de 12.01.23. Exemplar sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo 
tipo francês batido a preto “CORR.º E TEL.º / POMBAL”. MB.

25.00

276 F IC 1921/22 – Ceres. Aumento de porte. OM68a, 6c, rosa, sobre cartolina creme, circulado de Oli-
veira de Azeméis (13.03.23) para o Porto (14.06.23) com par horizontal de ½ c, preto, MF207f 
e selo de 8c, verde-azul claro, MF237, ambos em papel liso, denteado 12x11 ½, para pagar 
o porte interno de um bilhete-postal simples, de acordo com a tabela de portes do Decreto 
n.º 8.576 de 11.11.23, em vigor a partir 12.01.23. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

277 F IC 1921 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. Bilhete-postal de iniciativa particular circulado 
de Monção (18.07.21) para Viana do Castelo (19.07.21) com selos de ½ c (par), preto, papel 
azulado, denteado 15x14, 1c, castanho e 4c, verde-amarelo, ambos em denteado 12 x11 ½, 
MF207e, 221d e 226d, para pagar o porte de um bilhete-postal simples de acordo com o De-
creto 7220 de 31.12.20. O bilhete-postal tem as medidas máximas exigidas (14x9 cms) pelo 
Art.º 6 do Regulamento para os Serviços dos Correios, mas não contém todos os requisitos 
necessários para ser considerado como de iniciativa particular, pelo que deveria ser porteado 
como carta.

40.00

278 F IC 1923 – Ceres. Aumento de porte. OM73, 15c, preto sobre cartolina creme, circulado de Castelo 
de Vide (12.11.00 – erro de datador por falta de dígitos para o ano “24”) para Lisboa (13.11.24) 
com par vertical, adicional, de 5c, verde-amarelo da emissão do 4.º Centenário do Nascimento 
de Luís de Camões, MF302, para pagar o porte interno de um bilhete-postal simples de acordo 
com a tabela de portes do Decreto 9424 de 13.02.24. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
circulado no último dia do período normal de circulação dos selos adicionais.

50.00

279 F IC 1923 – Ceres. Aumento de porte. OM73b, 15c, preto, sobre cartolina creme-escura, circulado 
de Tomar (08.03.24) para Lisboa, com selos adicionais de 4c, verde-amarelo e dois pares hori-
zontais de 3c, azul-claro, todos em papel liso, denteado 12x11 ½, MF226d e 235, para pagar o 
porte de um bilhete-postal simples do serviço nacional (25c) e com excesso de porte de 6c, de 
acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 9424 de 13.02.24, em vigor a partir de 14.02.24.

20.00

280 F IC 1924/26 – Ceres. Aumento de porte. OM74b, 25c, preto sobre cartolina camurça, legenda “Endere-
ço”, circulado de Lisboa (30.03.27) para a Cidade da Praia / Cabo Verde (07.04.27) com selos adi-
cionais tipo Ceres * Emissão Londres de 4c, laranja (par) e 15c, preto, MF398 e 402, para pagar o 
porte de um bilhete-postal simples para as COLÓNIAS PORTUGUESAS, de acordo com a tabela 
de portes do Decreto 9613 de 23.04.24. Muito raro os bilhetes-postais circulados para as colónias.

50.00

281 F IC 1931 – Lusíadas. OM80d, 25c, carmim sobre cartolina branca, “Enderêço” e selo 28mm acima 
da 1.ª linha da direção, circulado registado com aviso de receção de Colares (25.09.34) para 
Azenhas do Mar, com selo adicional de 40c, tipo Lusíadas, para pagar o prémio de registo. Foi 
recusada a receção pelo destinatário e devolvido ao remetente Acompanha aviso de receção 
provisório, provavelmente por falta de impressos próprios franqueado com selo de 30c, tipo Lu-
síadas, para pagar o prémio do aviso de receção, de acordo com a tabela de portes do Decreto 
n.º 9424 de 13.02.24. Repicado no verso pelo “MINISTÉRIO DO COMÉRCIO E INDUSTRIA / 
ADEGA REGIONAL DE COLARES / (GRÉMIO DOS VITICULTORES). Por terem sido apensos 
a processo judicial foram ambos selados com estampilha fiscal de 2$50, PB1357. MR.

40.00
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282 F IC 1936/39 – Tudo pela Nação. OM83, $25, azul sobre cartolina branca, circulado de Coimbra 
(13.06.38) para a Áustria (18.06.38) com selo adicional de 80c, castanho, da emissão do 
Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco, MF348, usado como selo de recurso 
do correio ordinário em 2.º período de circulação, para pagar o porte de um bilhete-postal 
simples (1$00) para o estrangeiro e com excesso de porte de 5c.

15.00

283 F IC 1939 – Selo “Tudo pela Nação”. OM83, $25, azul-claro, cartolina branca. Exemplar por via 
aérea de Lisboa (19.01.40) para a Alemanha, via Roma com selos adicionais de $25 tipo Tudo 
pela Nação, MF570 + 25c, tipo Congresso do Vinho e da Vinha, MF580 + 50c tipo Lusíadas, 
MF522 + 1$50 tipo Hélice, MF CA1. Ligação Lisboa-Roma pela Alla Littoria.

20.00

284 F IC 1948 – Caravela, 5.ª Série S.P.P. Propaganda da Câmara Municipal de Lisboa (Armas da Ci-
dade). OM112A, $30 castanho, Castelo de S. Jorge em sépia e preto. Exemplar circulado de 
Ponte de Sor (10.01.49) para Santarém, insuficientemente franquiado, porque de acordo com 
a Portaria nº 12.610 de 03.11.48, o porte de uma bilhete-postal simples do serviço nacional 
passou para $50, sendo porteado com o dobro do porte em falta ($20) com dois selos tipo 
“Algarismo ladeado de ramos” de 20c, lilás-vermelho, MF POR56. MB.

15.00

285 F IC 2003 – Euro 2004. OM317. Série completa de 8 postais de propaganda ao EURO 2004, 
ilustrados no verso com vistas fotográficas, e na frente, selos cujos motivos são idênticos 
às ilustrações dos respetivos versos, de «taxa paga» e «válido para todo o mundo», todos 
circulados de Portugal para França, um deles registado. Muito raro este conjunto completo.

50.00
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286 F IC 1893 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobrescritos. OM3, 25 réis, verde sobre papel camurça-claro, 
circulado de Évora (08.10.96) para Leiden / Holanda (12.10.96), com selo adicional de 25 réis, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, MF70, para pagar o porte de um sobrescrito inteiro para países da UPU.

25.00

287 F IC 1912 – Ceres. Sobrescritos. OM11b, 2 ½ c, violeta sobre papel camurça rosado, circulado 
registado de Freixo de Espada à Cinta (26.06.14) para Palermo / Itália (03.07.14) com trânsito 
por Lisboa (28.06.14), com 3 selos adicionais de 2 ½ c, tipo Ceres, papel porcelana, dentea-
do 15x14 (um deles com ligeiro defeito), para pagar o porte de um sobrescrito inteiro para o 
estrangeiro (5c) e o prémio de registo (5c). MB e MR.

40.00

288 IC 1939 – Selo tipo “Hélice”. Sobrescritos de correio aéreo. OM1, 3$50, azul, papel fino, burila-
gem azul-clara, circulado de Lisboa (24.08.41) para S. Paulo / Brasil (05.09.41) com trânsito 
por Sevilha (25.08.41) com selos adicionais de $25 tipo Tudo pela Nação, MF570, de 5$00 e 
2x10$00, tipo Hélice, MF CA6 e CA7 no total de 28$75 para pagar o primeiro porte do correio 
ordinário (1$75) de uma carta para o estrangeiro com peso até 20g e o duplo porte da sobre-
taxa aérea via Lati de uma carta para o Brasil com peso entre 5 e 10g (mais cara do que via 
Nova York). Ligação Lisboa-Sevilha pela Aero Portuguesa com enlace na linha da LATI de 
Roma-Sevilha-Vila Cisneros-Sal-Recife e Rio de Janeiro.

25.00

289 IN 1956 – Carta Universal. Selo tipo “Caravela”. Bilhetes-cartas particulares. OM4, 1$00, violeta-
-vermelho, SÉRIE B2. Exemplar novo, sem reparações, com ligeira mancha na frente. B e R.

50.00

290 IC 1887 – D. Luís I Mouchon. Cartão-Postal. OM2, 50 réis, azul sobre cartolina azul-claro. Circu-
lado de Lisboa (11.02.95) para S. Paulo (01.03.95) com selo adicional de 50 réis da emissão 
de D. Carlos I, tipo Diogo Neto, em papel porcelana, denteado 12 ¾, MF71a, para pagar o 
porte de um cartão postal simples para o Brasil quando transportado pelos paquetes da Royal 
Mail e de navegação do Pacífico, de acordo com a tabela de portes publicada no D.G. n.º 74 
de 02.04.79. Selo com afloramentos de óxido no denteado.

30.00

     Angola 

291 IC Angola – Bilhetes-cartas do correio aéreo (aerogramas). Lote com 15 bilhetes-cartas do cor-
reio aéreo, todos circulados internamente (4), para Portugal (9), Brasil (1) e Alemanha (1), 
dos quais 4 exemplares com selos adicionais: OM5, OM7, OM8, OM16, OM18, OM25, OM26, 
OM27, OM32, OM38, 4X0M39 e OM40. B e R.

30.00

292 IC 1953 – Edifícios Públicos (Liceu Digo Cão * Sá da Bandeira). Bilhetes-cartas do correio aéreo. 
OM1, 1,50Ags, preto e castanho-claro, circulado de Luanda – Maianga (04.01.55) para Nova 
Lisboa com selo adicional do Imposto Postal * Assistência de 0,50Ags, MF IP5a, devido no 
período de 1 a 8 de Janeiro. Não tendo sido possível a entrega ao destinatário foi devolvida 
ao remetente, marcado com carimbos batidos a preto “NÃO RECLAMADO / PAS RECLAMÉ” 
e “DEVOLVIDO AO REMETENTE / RETOUR”.

15.00

293 IC 1963 – Tipos Indígenas (2.ª série). Impressos na Litografia Maia. Bilhetes-cartas do Correio 
Aéreo. OM35, 1$00, preto e verde-claro (SOBA LUNDO CAHUCA), circulado de Sá da Ban-
deira (19.10.65) para Luanda, com selo adicional do imposto postal “POVOAMENTO” de 
1$00, MF IP16, obrigatório na correspondência interna de Angola. B e R.

15.00

     Índia

294 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. OM8C, ¼ Tanga, 
rosa-carmim sobre cartolina acinzentada, gravura “PORTA LATERAL DOS JERÓNIMOS”. 
Exemplar novo, sem defeitos nem reparações, com boa cor, repicado no verso por “ERRING-
TON & MARTIN”. MB e MR.

20.00

     Macau

295 IC 1900 – 4.º Centenário da Descoberta do caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“PROVISORIO” e sobretaxa. OM3A, 1 avo s/ 2 avos, rosa carmim, com gravura da Igreja dos 
Jerónimos, circulado de Macau (14.04.05) para Hong Kong (14.04.05).

30.00

296 IC 1951 – Ano Santo, com sobretaxa. Bilhetes-cartas do Correio Aéreo. OM2, 40 avos s/ 60 
avos, preto e azul-claro, circulado de Macau (16.04.52) para Lisboa. Exemplar sem repara-
ções com rasgo no canto superior direito não afetando o selo. R.

20.00

297 IC 1981 – Selo “PAGODE PAU KONG MIU”. Litografado na Imprensa Nacional de Macau: Bilhetes-
-cartas do Correio Aéreo. Inteiro de 40 avos circulado de Macau (31.07.81) para Lisboa com selo 
adicional no verso de 20 avos, tipo Ponte Macau-Taipa. Exemplar sem defeitos nem reparações.

15.00

     Moçambique

298 IC 1885 – D. Luís I. OM1, 10 réis azul sobre cartolina camurça, tipo C, circulado de Lourenço 
Marques (21.12.94) para a Alemanha (23.01.95) com selo adicional de 10 réis, tipo D. Luís I, 
fita direita, papel porcelana, denteado 12 ¾, para pagar o porte de um bilhete-postal simples 
para países europeus pertencentes à UPU, de acordo com a tabela de portes aprovada na 
Convenção Postal de Viena de 04.07.1891.

80.00
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299 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África 
circulada em Inhambane. OM1, 10 réis, rosa-carmim, tipo F (Egreja da Conceição Velha * 
Lisboa), circulado de Quelimane (13.08.02) para Berlim / Alemanha (20.09.02) com trânsito 
pela Beira (15.08.02), com selos adicionais de 2 ½ réis, cinzento (par), MF53 e selo de 10 
réis, verde, MF55, tipo D. Carlos I Mouchon, para pagar o porte de um bilhete postal simples 
(20 réis) para países pertencentes à UPU.

20.00

300 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África 
circulada em Lourenço Marques. OM1, 10 réis, rosa-carmim, tipo F (Egreja da Conceição 
Velha * Lisboa), circulado de L. Marques (08.01.04) para Johannesburg, com selo adicional 
de 15 réis, castanho, MF56, tipo D. Carlos I Mouchon, para pagar o porte de um bilhete 
postal simples (25 réis) para a África do Sul de acordo com a tabela de portes do Decreto de 
24.12.01 em vigor a partir de 26.04.02.

25.00

301 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África 
circulada em Inhambane. OM1, 10 réis, rosa-carmim, tipo F (Egreja da Conceição Velha * 
Lisboa), circulado de Quelimane (13.08.02) para Berlim / Alemanha (20.09.02) com trânsito 
pela Beira (15.08.02), com selo adicional de 20 réis, violeta, MF57, tipo D. Carlos I Mouchon, 
para pagar o porte de um bilhete postal simples (20 réis) para países pertencentes à UPU.

15.00

302 IC 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África 
circulada em Moçambique. OM1, 10 réis, rosa-carmim, tipo B (Igreja dos Jerónimos), circu-
lado de Moçambique (04.08.02) para Inglaterra, com selos adicionais de 15 réis, castanho, 
MF56, e 50 réis, azul, MF59, tipo D. Carlos I Mouchon, para pagar o porte de um bilhete 
postal simples (25 réis) para a África do Sul de acordo com a tabela de portes do Decreto 
de 24.12.01 em vigor a partir de 26.04.02 e com excesso de porte de 50 réis provavelmente 
porque inicialmente seria para seguir registado.

30.00
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303 F IC 1914 – Ceres. OM28, 1c, verde sobre cartolina creme. Exemplar circulado de L. Marques 
(20.03.22) para Lyon / França, com selos adicionais, tipo D. Manuel II de 25 réis (par), MF122 
e selo tipo Ceres de 30c, verde, MF241, para pagar o porte de um bilhete-postal (36c) para o 
estrangeiro, de acordo com a tabela de portes do Decreto 7486, em vigor a partir de 01.06.21.

12.00

304 F IC 1903/05 – D. Carlos I Mouchon. OM2, 50 réis, castanho sobre cartolina azul-cinzenta. Exem-
plar circulado registado de Moçambique (09.04.13) para Praga (03.05.13) com trânsito por 
Nápoles-Porto (01.05.13) com selos adicionais 2 ½ réis, tipo D. Carlos I Mouchon, MF53, 
selos de 2 ½ réis, 10 réis, 15 réis, tipo D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” 
da casa da Moeda, MF103, 105 e 106 e selo de 20 réis, tipo D. Manuel II, MF121. MB e MR.

45.00

305 F IC 1948 – Vistas de Moçambique. Bilhetes-cartas do Correio Aéreo. OM2D, 1$00, azul-claro, 
papel rosado (catalogado em papel creme) com gravura “Paços do Conselho / Lourenço Mar-
ques”, circulado de Milange (11.10.49) para Manchester / Inglaterra, com trânsito por Queli-
mane (13.10.49) e L. Marques (14.10.49) com selos adicionais tipo Vistas de Moçambique de 
$30 e $50, MF327 e 329. MB e MR.

15.00

     Companhia de Moçambique

306 F IC 1898 – D. Luís I. Bilhetes-postais de Moçambique com a sobrecarga a preto “COMP.A DE / 
MOÇAMBIQUE” + sobrecarga a vermelho “1498 – 1898 / CENTENARIO / DA ÍNDIA” em três 
linhas. OM6, 20 réis, rosa, sobre cartolina camurça-claro, circulado da Beira (10.06.98) para 
Harburg / Alemanha (??.07.98). B e MR.

200.00

PORTEADOS

     Portugal

307 F * Porteado * Selos fixos manuscritos. Carta remetida de Beja (19.12.59) para Lisboa com o 
porte manuscrito a sépia de 40 réis, para pagar o primeiro porte de uma carta com peso até 
3 oitavas exclusivamente, de acordo com a tabela 2 do Decreto de 27.10.1852, quando as 
cartas não eram franqueadas por meio de selo. Marca batida a preto de “BEJA” do período 
pré-adesivo, LF BJA4. Carta com alguns pequenos defeitos e ligeiras manchas.

25.00

308 F * Porteado * Selos fixos. Capa de carta datada do Maranhão (03.03.52), circulada do Porto 
(02.07.53 – 2.º dia da era adesiva) para Lisboa (05.07.53) com o porte de 40 réis, batido a 
verde-azul, para pagar o primeiro porte territorial de uma carta com peso até 3 oitavas, exclu-
sivamente, de acordo com a tabela 2 do Decreto de 27.10.1852, quando as cartas não eram 
franqueadas por meio de selo. Exemplar muito raro, com pequeno defeito reparado, no papel. 
Nota manuscrita pelo remetente “Por Castro 2.º”.

125.00

309 F * Porteado * Selos fixos. Carta circulada de Lisboa (21.07.53) para o Porto (22.07.53) com o 
porte batido a azul de 80 réis, para pagar o segundo porte de uma carta com peso entre 3 e 
5 oitavas de acordo com a tabela 2 do Decreto de 27.10.1852, quando as cartas não eram 
franqueadas por meio de selo. Carta transportada pelo vapor português “Duque do Porto” 
que saiu de Lisboa a 21.07.53 para o Porto. Carimbo do período pré-adesivo, e do correio 
marítimo doméstico, batido a azul “21 – 7 / LISBOA / 53”, LF LSB-CMd3. B e R.

40.00

310 F * Porteado * Selos fixos manuscritos. Carta remetida de Vila Nova da Cerveira (19.04.57) para 
Viana do Castelo com o porte manuscrito a sépia de 40 réis, para pagar o primeiro porte de 
uma carta com peso até 3 oitavas exclusivamente, de acordo com a tabela 2 do Decreto de 
27.10.1852, quando as cartas não eram franqueadas por meio de selo. Marca batida a azul 
de “CERVEIRA” do período adesivo.

25.00

311 F * Porteado * Selos fixos manuscritos. Carta remetida de Chaves (08.07.53 – 2.ª semana da era 
adesiva) para o Porto (10.07.53) com o porte manuscrito a azul de 80 réis, para pagar o se-
gundo porte de uma carta com peso entre 3 e 5 oitavas de acordo com a tabela 2 do Decreto 
de 27.10.1852, quando as cartas não eram franqueadas por meio de selo. Marca batida a 
azul de “CHAVES” do período pré-adesivo, LF CHV4. Raro.

40.00

312 F * Porteado. Selos fixos manuscritos. Carta remetida de Ponte do Lima (25.01.69) para Lisboa 
(27.01.69) com o porte manuscrito de 150 réis para pagar o terceiro porte interno de uma 
carta com peso entre 22,5g e 30g de acordo com a tabela de porte 2, da Carta de Lei de 
09.09.1861, quando as cartas não eram franqueadas por meio de selo. Marca batida a preto 
“PONTE DO LIMA” do período adesivo. B e R.

40.00

313 F * Porteado. Carta remetida de Leipzig (30.04.60) para o Porto (10.05.60) com trânsito por Lei-
pzig / Berlim (01.05.60), Irun (03.05.60) e Viana do Castelo (09.05.60), porteada à chegada 
com 240 réis, batido a preto, correspondente a uma carta além Pirenéus com peso até 2 
oitavas (15g). Exemplar com dobra vertical ao centro, com ligeira reparação.

40.00

314 F * Porteado – Correio do estrangeiro. Carta remetida de Hamburgo / Prússia (19.08.58) para 
Lisboa (27.08.58) por terra via França e Espanha, com trânsito por Paris (21.08.58) e 
Valenciennes (21.08.58), porteada à chegada com 240 réis, batido a preto, para pagar o 
primeiro porte de uma carta vinda de além Pirenéus, por Espanha com peso até 2 oitavas 
de acordo com a tabela de portes do Decreto de 04.05.53. Porte alemão manuscrito de 
12 silbergos e carimbo indicativa do porte pago batido a preto P.P.. Exemplar sem defeitos 
nem reparações.

30.00
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315 F * Porteado – Correio do estrangeiro. Carta datada de Londres (25.11.54) para a Corunha / Es-
panha (03.12.54) via Paris (27.11.54), porteada em Espanha com 2 reais de vellon para uma 
carta com 4 adarmes de peso, batidos a azul e reexpedida para Lisboa (25.12.54) com trânsi-
to pelo Porto (22.12.54) e porteada à chegada a Lisboa com 45 réis, batido a preto para pagar 
o primeiro porte de uma carta vinda de Espanha com peso até 2 oitavas de acordo com a 
tabela de portes da Convenção Postal com Espanha, publicada no D. G n.º 194 de 15.08.50. 
Marca espanhola “CORUÑA”, batida a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações.

40.00

316 F * Porteado. Portugal. Selos fixos. Carta circulada de Santo Tirso (10.04.54) para o Porto 
(11.04.54) com o porte de 40 réis batido a verde-azul para pagar o primeiro porte interno de 
uma carta com peso até 3 oitavas quando não franqueadas com selo postal, de acordo com 
a tabela de portes do Decreto de 27.10.52. Marca nominativa batida a verde-azul “SANTO 
THYRSO” do período pré-adesivo. MB.

30.00

317 F * Porteado. Selos fixos. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40a, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, 
denteado 12 ¾, tipo II. Selo isolado em carta circulada de Oliveira de Azeméis (20.05.74) para o 
Porto (21.05.74) para pagar o primeiro porte interno (25 réis) de uma carta com peso até 10g e 
posteriormente porteada com selo fixo, batido a preto/sépia de 50 réis por excesso de peso e para 
pagar em dobro o segundo porte em falta, correspondente a 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 com de-
feitos no denteado, principalmente na margem inferior sem o denteado de origem (corte à tesoura), 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “99” de Oliveira de Azeméis.

35.00
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318 F * Porteado. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40k, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 
¾, tipo XII, em carta circulada de Braga (03.07.74) para o Porto (04.07.74) para pagar o porte in-
terno simples (25 réis) de uma carta com peso até 15g. Insuficientemente franquiado por exceder 
o peso de 15g foi porteada pelo dobro do segundo porte em falta, com selo fixo batido a preto 
“EXCESSO DE PEZO / 50”, aplicado à chegada ao Porto. Exemplar com defeitos no denteado, 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a sépia “50” de Braga.

30.00

319 * Porteado. Selos fixos. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40b, 25 réis, carmim-rosa, papel 
liso, denteado 12 ¾. Exemplar em carta circulada de Ponte do Lima (21.02.72) para o Porto 
(22.02.72) pagar o porte interno simples de uma carta com peso até 10g e porteada com selo 
fixo, batido a preto de 50 réis por excesso de peso, correspondente ao segundo porte 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 com defeitos no denteado (margem direita sem denteado 
e dentes curtos nas outras margens, obliterado com carimbo da 2.ª reforma postal, batido 
a preto “67” e marcada a carta com carimbo nominal, também a preto “PONTE DO LIMA”.

25.00

320 * Porteado. Selo fixos. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF40, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, dentea-
do 12 ¾, tipo IV. Exemplar em frente de carta circulada do Porto (24.02.73) para Lisboa para pagar o 
porte interno simples de uma carta com peso até 10g e porteada com selo fixo, batido a preto de 50 
réis por excesso de peso, correspondente ao segundo porte 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  REPINTE. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

30.00

321 PI 1902 – Porteado. Selos fixos de recurso. Postal ilustrado circulado de Vila do Conde (20.08.02) 
para Paço de Arcos com selo de 5 réis, laranja, tipo D. Carlos Mouchon, MF127, para pagar 
o porte interno simples de um impresso 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. Por conter texto em excesso para 
ser considerado impresso, foi considerado como um bilhete-postal simples cujo porte eram 10 
réis e porteado com o dobro do porte em falta com selo fixo batido a preto de “10” réis. B e R.

25.00

322 PI Porteado. Selos fixos. Postal ilustrado circulado de Lisboa (25.03.03) para Leiria (26.03.03) 
sem franquia, foi porteado com o dobro do porte em falta (10 réis) com selo fixo, batido a preto 
de 20 réis, de acordo com a tabela de portes da Carta de Lei de 12.07.80, em vigor a partir de 
15.10.80. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

323 PI Porteado. Selos fixos, ovais de multa de Lisboa. Postal ilustrado circulado de Bernsbach / Ale-
manha (01.06.03) para Lisboa (04.06.03), com selo de 5pf (porte de impressos), equivalente a 
15 réis, insuficiente para pagar o porte de uma bilhete-postal simples (10pf), equivalente a 25 
réis, da Alemanha para Portugal, foi porteado em excesso com o dobro do porte em falta (5pf 
equivalente a 15 réis), em excesso com selo fixo de 40 réis, batido a preto, de acordo com a 
tabela de portes publicada no D.G. n.º 123 de 04.06.98. Apenas deveriam ser cobrados 30 réis 
ao destinatário. Marcado com carimbo oval do porteado batido a preto “MULTA / 40 / REIS”.

30.00

324 * Porteado. Carimbos de refugo. Sobrescrito circulado de Munique (03.03.01) para Lisboa (06.03.01) 
com par de selos de 3p, verde, Yv62 e 10p, carmim, Yv63, insuficiente para pagar o primeiro porte 
de uma carta para Portugal (25pf), foi porteada com o dobro do porte em falta (5pf = 15 réis), em 
30 réis, manuscrito a azul. Não tendo sido encontrado o destinatário na Travessa de S. Paulo, foi 
posteriormente marcado com carimbo batido a preto “PAS RECLAMÉ / NÃO RECLAMADO”, ten-
do caído em refugo a aplicada a marca batida a violeta “REFUGO / 31 MAI 1901 / PORTUGAL” e  
posteriormente remetido para a estação do remetente em Munique (12.06.01). MB e R.

50.00

325 PI Porteado. Selos fixos. Postal ilustrado circulado de Londres (04.01.01) para Lisboa (08.01.01) 
com selo de ½ p, verde, tipo Cinquentenário da Rainha Vitória, Yv92, insuficiente para pagar o 
porte de um bilhete-postal de Inglaterra para Portugal (1p), tendo sido porteado com o dobro 
do porte em falta ( ½ p equivalente a 15 réis), com selo fixo, batido a preto de 30 réis. Exem-
plar sem defeitos nem reparações. B.

25.00

326 * 1898 – Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Sobrescrito 
circulado de Bell-Busk / Inglaterra (03.06.98) para Lisboa (06.06.98) com dois selos de 1p, viole-
ta, tipo Victória , Yv73, insuficiente para pagar o porte simples de uma carta para Portugal (2 ½ 
p), foi porteada com o dobro do porte em falta (½ p = 10 réis x 2 = 20 réis) com selo de 20 réis, 
laranja, margem direita de folha, papel porcelana, denteado 12 ¼, MF POR3, obliterados com 
a marca “T” aplicada em Lisboa. Exemplar muito raro, sem reparações, com canto curto e pe-
quenas manchas. Estes selos de porteado apenas foram usados para portear correspondências 
dirigidas a Lisboa e ao Porto no período compreendido entre 1 de Maio e 30 de Junho de 1898.

120.00

327 * 1898 – Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Sobrescri-
to circulado de Rochefort sur Mar / França (24.06.98) para Lisboa (27.06.98) com selo de 15c, 
tipo Sage, Yv101, insuficiente para pagar o porte simples de uma carta para Portugal (25c), foi 
porteada com o dobro do porte em falta (10c = 20 réis x 2 = 40 réis) com par horizontal de se-
los de 20 réis, laranja, margem inferior de folha, papel porcelana, denteado 12 ¼, MF POR3, 
obliterados com a marca “T” aplicada em Lisboa. Exemplar muito raro, sem defeitos nem 
reparações. Estes selos de porteado apenas foram usados para portear correspondências di-
rigidas a Lisboa e ao Porto no período compreendido entre 1 de Maio e 30 de Junho de 1898.

200.00

328 * 1898 – Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Sobrescrito 
circulado de Leeds / Inglaterra (01.06.98) para Lisboa (05.06.98) com selo de 1p, violeta, tipo 
Victória , Yv73, insuficiente para pagar o porte simples de uma carta para Portugal (2 ½ p), foi 
porteada com o dobro do porte em falta (1 ½ p = 15c = 30 réis x 2 = 60 réis) com selo de 10 réis, 
violeta, MF POR2 e selo de 50 réis, ardósia, margem esquerda de folha, MF POR4, ambos em 
papel porcelana, denteado 12 ¼, obliterados com a marca “T” aplicada em Lisboa. Exemplar 
muito raro, sem reparações, com defeito no canto inferior direito do selo de 50 réis e pequenas 
manchas. Estes selos de porteado apenas foram usados para portear correspondências diri-
gidas a Lisboa e ao Porto no período compreendido entre 1 de Maio e 30 de Junho de 1898.

300.00
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329 PI 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Postal ilustrado circulado de Nova York 
(22.05.04) para Santa Cruz de Vila Meã (05.06.04) com trânsito por Lisboa (03.06.04) com 
a franquia de 1c, Yv144, insuficiente para pagar o porte de um bilhete-postal simples (2 ½ c) 
tendo sido porteado com o dobro do porte em falta (15 réis x2 = 30 réis) com par vertical + 
selo isolado de 10 réis, laranja, papel liso, médio, denteado 11 ¾, MF POR8. MB.

25.00

330 PI 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Postal ilustrado circulado para Vila Nova de 
Famalicão (31.10.08) sem franquia, foi porteado à chegada com o dobro do porte em falta (10 
réis x 2 = 20 réis) com selo de 20 réis, lilás-claro, papel liso médio, denteado 11 ¾, MF POR9.

20.00

331 PI 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Postal ilustrado circulado de França 
(02.09.06) para Matosinhos (06.09.06) com selo de 5c, Yv111, tipo IIB (equivalente a 10 réis, 
para pagar o porte simples de impresso) insuficiente para pagar o porte de um bilhete-postal 
simples para Portugal (10 c) sendo porteado com o dobro do porte em falta (5 c = 10 réis x 
2 = 20 réis) com selo de 20 réis, lilás-claro, papel liso, médio, denteado 11 ¾, MF POR9. De 
acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo n.º 4 de 05.01.1905 o porte de 
um bilhete-postal simples do estrangeiro era de 20 réis (baixa de porte).

20.00

332 PI 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Postal ilustrado circulado em Lisboa 
(04.01.05) com estampilha postal do Imposto do Selo de 10 réis, azul, PB IS450, não aceite 
como fórmula de franquia e como tal porteado com o dobro do porte em falta com selo de 20 
réis, lilás-claro, papel liso, médio, denteado 11 ¾. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

333 PI 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Postal ilustrado circulado em Lisboa 
(15.12.06) com selo de 10 réis, verde-amarelo, tipo D. Carlos I Mouchon, MF128 para pagar 
o porte interno de um bilhete postal simples. Por utilização de espaços não autorizados para 
correspondência, foi considerado como carta e porteado com o dobro do porte em falta (15 
réis x 2 = 30 réis) com selo de 30 réis, verde, papel liso médio, denteado 11 ¾, MF POR10. 
De acordo com a tabela de portes da Carta de Lei de 12.07.80 em vigor a partir de 15.10.80, 
o porte interno simples de uma carta até 15g era de 25 réis.

25.00
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334 F PI 1904 Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Postal ilustrado circulado de Nancy (17.01.04) 
para Oeiras (22.01.04) com selo de 5c, Yv111, tipo IB (equivalente a 10 réis, para pagar o 
porte simples de impresso) insuficiente para pagar o porte de um bilhete-postal simples para 
Portugal (10c, equivalente a 25 réis) sendo porteado com o dobro do porte em falta (7 ½ c = 
15 réis x 2 = 30 réis) com selo de 30 réis, verde, papel liso, médio, denteado 11 ¾, MF POR10. 
De acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo n.º 123 de 04.06.1898 o 
porte de um bilhete-postal simples do estrangeiro era de 25 réis.

20.00

335 F PI 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Postal ilustrado circulado de New Haven 
(16.07.05) para as Caldas da Rainha (20.07.05) com selo de 1p vermelho, tipo Eduardo VII, 
Yv107, suficiente para pagar o porte de um bilhete-postal simples para Portugal equivalente a 
20 réis. Por ter sido considerado como carta, porque os bilhetes-postais ingleses com a frente 
dividida não eram aceites com tal em Portugal, foi porteado em excesso com par de selos de 
10 réis, laranja e selo isolado de 50 réis, carmim-rosa, todos em papel liso, médio, dentea-
do 11 ¾, MF POR8 e 12. A franquia de uma carta de Inglaterra para Portugal era de 2 ½ p, 
equivalente a 50 réis, que deduzida da franquia de 1p (20 réis) aplicada, resultou na franquia 
insuficiente de 1 ½ p (30 réis) e que de acordo com o regulamento deveria ser cobrado ao 
destinatário o dobro do porte em falta de 60 réis e não 70 réis.

30.00

336 F PI 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Postal ilustrado circulado de Inglaterra para 
Vidago (07.09.04) com selo de 1p vermelho, tipo Eduardo VII, Yv107, suficiente para pagar o 
porte de um bilhete-postal simples para Portugal equivalente a 25 réis. Por ter sido conside-
rado como carta, porque os bilhetes-postais ingleses com a frente dividida não eram aceites 
com tal em Portugal. Sendo a franquia de uma carta para Portugal de 2 ½ p equivalente a 65 
réis de acordo com a tabela de portes publicada no D.G. n.º 123 de 04.06.98, foi porteado 
com o dobro do porte em falta (40 réis) com 3 selos de 10 réis, laranja e selo isolado de 50 
réis, carmim-rosa, todos em papel liso, médio, denteado 11 ¾, MF POR8 e 12. MB e R.

35.00

337 F PI 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Postal ilustrado circulado de Londres (25.07.07) 
para Famalicão (28.07.07) com selo de 1p, tipo Eduardo VII, Yv107 suficiente para pagar o porte 
de um bilhete-postal simples de Inglaterra para Portugal. Porém como foram usados espaços não 
reservados a correspondência foi considerado como carta e porteado insuficientemente com selo 
de 50 réis, carmim-rosa, papel liso médio, denteado 11 ¾, MF POR12. A franquia de uma carta de 
Inglaterra para Portugal era de 2 ½, equivalente a 50 réis. Com o postal ilustrado foi franquiado 
com 1p, equivalente a 20 réis, estariam em falta 1 ½ p, equivalente a 30 réis. Portanto deveria ter 
sido porteado com o dobro do porte em falta com 60 réis. MB.

35.00

338 F * 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. MF POR12, 50 réis, carmim-rosa, papel liso, 
médio, denteado 11 ¾. Exemplar isolado em sobrescrito circulado sem franquia de Lisboa 
(03.11.10) para Torres Novas (05.11.10) para pagar o dobro do porte interno de uma carta 
com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes do Decreto de 06.04.1908, em vigor a 
partir de 09.04.08. Exemplar com ligeiras manchas.

20.00

339 F PI 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. Postal ilustrado circulado sem franquia de Lisboa (25.02.12) para o Porto (26.02.12), 
porteado com o dobro do porte em falta (10 réis x 2 = 20 réis ou 1c x 2 = 2c) com par horizontal 
de selos de 10 réis, laranja, papel liso, médio, denteado 11 ¾, MF POR15 de acordo com a 
tabela de portes do Decreto de 06.04.08 convertido na nova moeda republicana. 

20.00

340 F PI 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. Postal ilustrado circulado de Bruxelas (28.11.13) para o Porto (02.12.13) com selo de 
2c, castanho com vinheta, Yv109, insuficiente para pagar o porte de um bilhete-postal simples 
para Portugal (4c), foi porteado com o dobro do porte em falta com selo de 20 réis, lilás-claro, 
papel liso, denteado 11 ¾, MF POR16.

20.00

341 F PI 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. Postal ilustrado circulado de Arazede para Lisboa (10.05.13) com selo de 10 réis, lilás 
e em papel porcelana, da emissão do 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo 
para a Índia, com sobrecarga “REPUBLICA” sobre selos de Porteado do Continente, MF193. 
Como o período de circulação do selo terminou em 30 de Março de 1913, foi considerado o 
objeto postal como não franquiado e como tal porteado com o dobro do porte em falta com 
selo de 20 réis, lilás-claro, papel liso, denteado 11 ¾, MF POR16.

25.00

342 F * 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. Sobrescrito circulado de Nova York para Lisboa (27.09.14) com selo de 2c, carmim (B. 
Franklim), denteado 12, Yv183, insuficiente para pagar o primeiro porte (5c) de uma carta para 
Portugal, pois a franquia de 2c era o valor do porte interno simples nos EUA. Os 3c em falta 
equivalem a 30c de franco e a 3c ou 30 réis em moeda nacional Foi porteado com o dobro do 
porte em falta com par de selos de 30c, verde, papel liso, denteado 11 ¾, MF POR17. MB.

30.00

343 F PI 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda. Postal ilustrado circulado de Vizela (24.07.14) para o Porto (25.07.14) com selo 
tipo Ceres de 1c, verde-escuro, papel porcelana, denteado 15x14, suficiente para pagar o 
porte interno de um bilhete postal simples de acordo com a tabela de portes do Decreto de 
06.04.08. Por se terem usado espaços não destinados à correspondência foi o bilhete-postal 
considerado como carta e porteado com o dobro do porte em falta (2 ½ c – 1c = 1 ½ c x 2 = 
3c ou 30 réis em moeda antiga), com selo de 30 réis, verde, papel liso médio, denteado 11 ¾, 
MF POR17. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

344 F PI 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda. Postal ilustrado circulado de Porto Alegre (27.11.15) para Lisboa (10.12.15) com 
selo perdido no verso, tendo sido porteado com o dobro do porte em falta com selo de 40 réis 
equivalente a 4c na nova moeda, em papel liso, denteado 11 ¾, MF POR18.

25.00
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345 F * 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. Sobrescrito circulado de Vila Nova de Portimão (21.08.15) para o Porto (25.08.15) 
sem a franquia de 2 ½ c ou 25 réis para uma carta circulada internamente com peso até 20g 
de acordo com a tabela de portes do Decreto de 06.04.08, convertida na nova moeda, pelo 
que foi porteada com o dobro do porte em falta (5c ou 50 réis) com selo de 50 réis, carmim-
-rosa, em papel liso médio, denteado 11 ¾, MF POR19.

20.00

346 F * 1915 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Sobrescrito circulado aberto com im-
pressos em Lisboa (30.10.15) com selo tipo Ceres de ¼ c, sépia esverdeado, papel pontinha-
do vertical, denteado 15x14, MF206c, insuficiente para pagar o primeiro porte interno de im-
pressos (½ c), com peso até 50g, de acordo com a tabela de portes do Decreto de 06.04.08, 
ajustada à nova moeda, foi porteado com o dobro do porte em falta (¼ c) com selo de ½ c, 
castanho-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF POR21. MB e MR.

50.00

347 F PI 1915 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Postal ilustrado circulado do Porto 
(23.08.17) para S. João do Estoril (25.08.17) com trânsito por Lisboa (25.08.17) com dois se-
los tipo Ceres de ¼ c, sépia-escuro, papel pontinhado, denteado 15x14, MF206c, insuficiente 
para pagar o porte interno (1c) de um bilhete-postal, de acordo com a tabela de portes do 
Decreto de 06.04.08, ajustada à nova moeda, foi porteado com o dobro do porte em falta (½ 
c) com selo de 1c, laranja, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF POR22. B e R.

25.00
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348 F PI 1915 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Postal ilustrado circulado de Constân-
cia (17.08.20) para Lisboa (19.08.20) com selo tipo Ceres de 2 c, laranja, papel liso espesso, 
denteado 12x11 ½, insuficiente para pagar o porte interno (3c) de um postal ilustrado, de 
acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 5856 de 05.06.19, em vigor a partir de 13.06.19, 
foi porteado com o dobro do porte em falta (1 c) com par vertical de selos de 1c, laranja, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, MF POR22. B e R.

25.00

349 F PI 1915 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Postal ilustrado circulado do Funchal 
(10.02.17) para Lisboa (14.02.17) com selo tipo Ceres de ¼ c, sépia-esverdeado, papel ponti-
nhado, denteado 15x14, MF206c, insuficiente para pagar o porte interno de um bilhete-postal 
simples (1c), de acordo com a tabela de portes do Decreto de 06.04.08, ajustada à nova moeda, 
foi insuficientemente porteado com selo de 1c, laranja, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF 
POR22. Deveria ter sido porteado com 1 ½ c, correspondente ao porte em falta de ¾ c. B e R.

25.00

350 F PI 1915 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Postal ilustrado circulado de Águeda 
(19.09.19) para Lisboa (20.09.19) com par horizontal de selo tipo Ceres de 1 c, castanho-es-
curo, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, insuficiente para pagar o porte interno (3c) 
de um postal ilustrado, de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 5856 de 05.06.19, 
em vigor a partir de 13.06.19, foi porteado com o dobro do porte em falta (1 c) com selo de 2c, 
lilás-vermelho, papel pontinhado, denteado 11 ¾, MF POR23a. B e R.

20.00

351 F PI 1915 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Postal ilustrado circulado de Guarda-Gare 
(21.04.21) para Lisboa (22.04.21) com selo tipo Ceres de 5 c, bistre-amarelo, papel pontinhado 
vertical, denteado 15x14, insuficiente para pagar o porte interno (6c) de um postal ilustrado, de 
acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 7220 de 31.12.20, em vigor a partir de 01.01.21, foi 
porteado com o dobro do porte em falta (1 c) com selo de 2c, lilás-vermelho, papel liso, denteado 
11 ¾, MF POR23b. Carimbo circular datado, tipo 1880, batido a preto “GUARDA (GARE)”. B e R.

25.00

352 F IC 1915/27 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos + Emissão regular. Unicolor. Inteiro pos-
tal tipo Ceres de 6c, rosa-escuro, cartolina creme, OM68, circulado do Cartaxo (19.07.23) para Lis-
boa (20.07.23) com porte insuficiente para um bilhete-postal simples circulado internamente (15c), 
de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 8576 de 11.01.23 em vigor a partir de 12.01.23, 
foi porteado com o dobro do porte em falta (9c) com dois selos de 4c, violeta-cinzento claro, papel 
pontinhado, denteado 11 ¾, MF POR25a + selo de 10c, verde-cinzento, papel liso, denteado 11 ¾, 
MF POR31. Inteiro postal com furos de arquivo e dois cortes, reparados. R.

40.00

353 F PI 1915 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Bilhete-postal circulado de Portale-
gre (31.05.21) para Lisboa (01.06.21) com par horizontal de selos tipo Ceres de 2c, laranja, 
papel pontinhado vertical, denteado 15x14, MF223b, insuficiente para pagar o porte interno 
de um bilhete-postal simples (6c), de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 7220 de 
31.12.20, em vigor a partir de 01.01.21, foi portead8 com o dobro do porte em falta (2 c), com 
selo de 4c, violeta-cinzento, papel liso, denteado 11 ¾, MF POR25b. B e R.

25.00

354 F * 1915 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Sobrescrito circulado de Lisboa 
(15.02.17) para a Parede (16.02.17) sem franquia, insuficiente para pagar o primeiro porte 
interno (2 ½ c) de uma carta com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes do Decreto 
de 06.04.08, ajustada à nova moeda, foi porteada com o dobro do porte em falta (2 ½ c), com 
selo de 5c, carmim-rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF POR26. MB e R.

25.00

355 F * 1915 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Sobrescrito de reduzidas dimensões 
(cartões de visita) circulado em Lisboa (02.01.23) com selo tipo Ceres de ½ c, preto, papel 
pontinhado, denteado 15x14, MF207b, insuficiente para pagar o porte interno (3c) de impres-
sos com peso até 50g de acor dom a tabela de portes do Decreto n.º 7220 de 31.12.20, em 
vigor a partir de 01.01.21, foi porteado com o dobro do porte em falta (2 ½ c), com selo de 5c, 
carmim-rosa, papel pontinhado, denteado 11 ¾, MF POR26a. R.

25.00

356 F * 1915 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Sobrescrito circulado em Lisboa 
(02.04.21) sem franquia, insuficiente para pagar o primeiro porte interno (10 c) de uma carta 
com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 7220 de 31.12.20, em 
vigor a partir de 01.01.21, foi porteada com o dobro do porte em falta (10 c), com par vertical 
de selos de 10c, azul-escuro, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF POR27. MB e R.

30.00

357 PI 1915 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Postal ilustrado circulado de Bellicourt 
/ França (13.06.21) para Lisboa (19.06.21) com selo de 25c, azul, tipo IA, emissão Semeuse, 
Yv140, insuficiente para pagar o porte de um bilhete postal de França para Portugal (30c) de 
acordo com a Convenção de Madrid. De acordo com o câmbio do franco-ouro em 1F=1$20, 
estariam em falta (0,05x1$20) 6c. Porém de acordo com o Boletim dos Correios e Telégrafos 
de Janeiro a Junho de 1921 a taxa mínima a cobrar nos porteados estrangeiros era de 36c, 
foi o referido bilhete postal porteado com tira vertical de 3 selos de 10c, azul e par vertical 
de 3c, verde-claro, todos em papel liso, denteado 11 ¾, MF POR24b e POR27b. MB e MR.

40.00

358 F PI 1915/27 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos + Emissão regular. Unicolor. Postal 
ilustrado circulado em Lisboa (21.01.25) com 3 selos tipo Ceres de 6c, castanho, papel liso, 
denteado 12x11 ½, MF277, insuficiente para pagar o porte interno de um bilhete-postal simples 
(25c) de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 9424 de 13.02.24, em vigor a partir de 
14.02.24, foi porteado com o dobro do porte em falta (7c) com selo de 4c, violeta-cinzento claro 
e selo de 10c, verde-oliva, ambos em papel liso, denteado 11 ¾, MF POR25b e POR31.

30.00

359 F IC 1922/27 – Porteado. Emissão regular. Unicolor. Inteiro postal tipo Ceres de 25c, preto, sobre car-
tolina camurça, legenda “Endereço”, OM74b, circulado de Figueiró dos Vinhos (09.08.26) para o 
Porto (10.08.26) com amostra de tecido colada no verso, tendo sido considerado como carta, ten-
do sido porteado com o dobro do porte em falta (40c – 25c = 15c x 2 = 30c), de acordo com a tabela 
de portes do Decreto 9.424 publicada no D.G. n.º 33, 1.ª série de 13.02.24, com par horizontal + 
selo isolado de 10c, verde-cinzento, papel liso, denteado 11 ¾, MF POR31. B e MR.

40.00
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360 F PI 1922/27 – Porteado. Emissão regular. Unicolor. Postal ilustrado circulado de Torres Novas 
(14.07.25) para Lisboa (16.07.25) com selo tipo Ceres de 15c, preto, papel liso, denteado 12x11 
½, insuficiente para pagar o porte interno (25c) de um bilhete-postal, foi porteado com o dobro do 
porte em falta (10c), de acordo com a tabela de portes do Decreto 9.424 publicada no D.G. n.º 33, 
1.ª série de 13.02.24, com selo de 20c, verde-cinzento, papel liso, denteado 11 ¾, MF POR34.

20.00

361 F * 1922/27 – Porteado. Emissão regular. Unicolor. Sobrescrito circulado de Moçambique (11.10.31) 
para Braga (01.11.31) com selos tipo Ceres de 10c (par), laranja-vermelho e 50c, violeta, ambos 
em papel liso, denteado 12x11 ½, MF162c e 254, para pagar o porte simples (70c) de uma carta 
para Portugal com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes do Decreto 18.467 de 16.06.30. 
Reexpedido sem nova franquia foi porteado com o dobro do porte em falta (40c), de acordo com a 
tabela de portes do Decreto n.º 9424 de 13.02.24, em vigor a partir de 14.02.24, com par de selos 
de 40c, verde-oliva, papel liso, denteado 11 ¾, MF POR38.

20.00

362 F * 1922/27 – Porteado. Emissão regular. Unicolor. Sobrescrito circulado de Lisboa (21.02.31) para Can-
tanhede (22.02.31) com selos tipo Ceres * Gravura retocada de 5c, castanho-escuro e 10c, verme-
lhão, ambos em papel pontinhado, denteado 12x11 ½, MF 496 e 498, para pagar o porte simples 
interno de impressos (15c) com peso até 50g. Considerado como carta por não estar conforme o 
regulamento foi porteado com o dobro do porte em falta (25c) de acordo com a tabela de portes do 
Decreto 9.424 publicada no D.G. n.º 33, 1.ª série de 13.02.24, com selos de 10c e 40c, verde-oliva, 
MF POR31 e 38. Recusada a receção pelo destinatário, foram os selos de porteado anulados e 
devolvido o sobrescrito ao remetente em Lisboa (07.03.31) e novamente porteado com o dobro do 
porte em falta, com selo de 50c, MF POR40 a cobrar do remetente. Exemplar raro, bem conservado.

40.00
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363 F * 1922/27 – Porteado. Emissão regular. Unicolor. Sobrescrito timbrado da Companhia dos Ca-
minhos de Ferro Portugueses da Beira Alta, circulado ABERTO pela Ambulância Oeste II 
(13.08.28) para Lisboa (14.08.28) com selo tipo Ceres * Emissão Londres de 15c, preto, papel 
pontinhado em losangos verticais, denteado 13 ½ x 14, para pagar o primeiro porte interno 
(15c) de impressos com peso até 50g. Provavelmente por conter documentos com texto ma-
nuscrito foi considerado como carta (40c pelo porte simples interno de uma carta com peso 
até 20g) e porteada com o dobro do porte em falta (25c) com selo de 50c, verde-cinzento, 
papel liso, denteado 11 ¾, MF POR40.

25.00

364 F * 1922/27 – Porteado. Emissão regular. Unicolor. Sobrescrito circulado de Lisboa (28.08.28) 
para o Porto (29.08.28) com par horizontal de selos, tipo Ceres * Emissão Londres, de 40c, 
verde-esmeralda, MF406, para pagar o segundo porte interno (80c) de uma carta com peso 
entre 20 e 40g, foi considerada como uma carta com peso entre 60 e 80g que deveria ter sido 
franquiada com 1$60, de acordo com a tabela de portes do Decreto 9.424 publicada no D.G. 
n.º 33, 1.ª série de 13.02.24 e porteado com o dobro do porte em falta (80c) com selos de 
2x8c, e 2x72c, todos em verde-oliva, papel liso, denteado 11 ¾, MF POR 30 e 42. Sobrescrito 
com alguma manchas e par de selos com vinco num canto do 1.º selo.

25.00

365 F PI 1922/27 – Porteado. Emissão regular. Unicolor. Postal ilustrado circulado de Bad Nauheim 
(01.10.27) para Lisboa (06.10.27) sem franquia. Foi porteado à chegada com selo de 1$20, 
verde-oliva, papel liso, denteado 11 ¾, MF44, para pagar o dobro do porte em falta ($60) de 
acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 8576 de 08.01.23, em vigor a partir de 11.01.23 
(D.G. n.º 7, 1.ª série, de 11.01.23). Foi erradamente aplicada a anterior tabela pois já se 
encontrava em vigor desde 01.01.24 uma nova tabela de portes, na qual o porte para os 
bilhetes-postais simples era de $96. B e R.

25.00

366 F IC 1932/33 – Porteado. Etiqueta. Inteiro postal tipo “Tudo pela Nação” de $25, azul-cinzento cla-
ro, sobre cartolina creme, OM83, circulado de Ílhavo (30.11.41) para o Porto (01.12.41) com 
trânsito por Aveiro (30.11.41), com porte interno insuficiente para um bilhete-postal (30c) de 
acordo com a nova tabela de portes do Decreto 9.863 publicada no D.G. n.º 192, 1.ª série de 
19.08.41, foi porteada com selo de 0$20, rosa-claro, papel liso, denteado 11 3/4., MF POR 47. 
De acordo com o decreto o valor do porteado a cobrar dos destinatários era o dobro do porte 
em falta, com o mínimo de 20c, mínimo esse cobrado, malgrado o dobro do porte em falta ser 
de apenas 10c. Exemplar raro, sem reparações, com dobra horizontal.

35.00

367 F IC 1932/33 – Porteado. Etiqueta. Inteiro postal tipo “Tudo pela Nação” de $25, azul-cinzento cla-
ro, sobre cartolina creme, OM83, circulado de Olhão (07.04.38) para Lisboa (08.04.38), com 
amostra de tubo, entretanto retirada, foi considerado como carta, e porteado com o dobro do 
porte em falta (40c – 25c = 15c x 2 = 30c), de acordo com a tabela de portes do Decreto 9.424 
publicada no D.G. n.º 33, 1.ª série de 13.02.24, com selo de 0$30, verde-azul escuro, papel 
liso, denteado 11 ¾, MF POR48. B e R.

25.00

368 F * 1932/33 – Porteado. Etiqueta. Sobrescrito circulado de Benguela / Angola (25.05.37) para Lis-
boa (17.06.37) com par horizontal de selos tipo Ceres * Filigranado de 40c, laranja-vermelho, 
MF234, insuficiente para pagar o segundo porte (1$30, 1.º porte 80c + 2.º porte 50c) de uma 
carta para Portugal com peso entre 20 e 40g 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, tendo sido porteada com o dobro do segundo porte em falta (50c) com selos de 0$20, 
rosa-claro e 0$80, castanho-lilás, ambos em papel liso, denteado 11 ¾, MF POR47 e 52.

20.00

     Angola

369 F * Porteado * Angola. Selos fixos. Sobrescrito circulado de Pilot Point / Texas / EUA (29.01.89) 
para Luanda, com trânsito por Londres (14.02.89), com selo de 5c, azul, tipo J. Garfield, 
Yv67, para pagar o porte simples (5c = 25 centimes = 50 réis) de uma carta para Angola com 
peso até 15g. Constando-se ter a carta um peso superior a 20g e até 40g, foi marcada com 
carimbo batido a preto “2” indicativo do número de portes e porteada com 25 centimes. Em 
Angola como o selo não estava obliterado foi anulado com a marca batida a preto “NULLO” e 
porteada erradamente com selo fixo de 50 réis, batido a preto. O valor a cobrar do destinatário 
deveriam ser 100 réis, o dobro do porte em falta de 50 réis, que equivalem a 25 centimes do 
franco-ouro. Exemplar muito raro (único exemplar conhecido, porteado com selos fixos em 
Angola), sem defeitos nem reparações.

750.00

POSTAIS ILUSTRADOS

370 F PI Comemoração do IV Centenário da Descoberta do Caminho para a Índia, em Lisboa. Postal ilus-
trado a ardósia e preto, editado pela Papelaria Progresso. Endereçado e com texto mas não 
circulado. MB e R.

15.00

371 F PI Homenagem a Vasco da Gama. Postal ilustrado a preto e branco, tipo GROUSS, com 3 gra-
vuras: Vasco da Gama, Belém e Sines. Circulado com dois selos de 5 réis, laranja e um selo 
de 10 réis verde, tipo D. Carlos I Mouchon, MF127/128 de Lisboa (08.07.98) para a Alemanha 
(12.07.98). MB e R.

15.00

372 F PI Recordação do Centenário da Índia * Onde está n’este postal VASCO DA GAMA. Postal ilustrado 
a sépia escuro, tipo GROUSS, editado pela Papelaria Progresso, com gravuras da Torre de Belém, 
Mosteiro dos Jerónimos, Caravela e Escudo de Armas. Circulado com 5 selos de 5 réis, laranja, 
tipo D. Carlos I Mouchon, MF127, de Lisboa (08.07.98) para Hamburgo (12.07.98). MB e R.

15.00
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FISCAIS E VINHETAS

     Fiscais

373 F DOC Fiscais * Portugal. Conhecimento de embarque datado de Angra do Heroísmo (24.08.49) as-
sinado pelo mestre do Iate Heroísmo relativo transporte para Lisboa de “cem peças de ouro 
portuguesas e mil cento e trinta patacas hispânicas e brasileiras”, propriedade da filial Banco 
de Portugal em Angra do Heroísmo, para ser entregue ao Diretor do Banco de Portugal em 
Lisboa. Conhecimento co marca de água “THESOURO PUBLICO” e STO de 40 réis a preto 
e azul e ilustrado com gravura da Torre de Belém e caravela. MB

25.00

374 DOC Fiscais. Macau. Papel selado com STO de 50 avos, castanho, com nota de registo datada 
de Macau (19.07.39), selada com estampilha fiscal do Imposto do Selo de 20 avos, PB295 + 
estampilha fiscal da Contribuição Industrial de 20 avos, PB135 e 3 estampilhas da Assistência 
de 5 avos da emissão de 1931, PB1. B e R.

25.00

375 DOC Fiscais * Macau. Pública forma datada de Macau (07.11.1916) em meia-folha de papel selado 
com STO de 19 avos em castanho, selada com estampilha fiscal da Contribuição Industrial 
com sobrecarga “REPUBLICA” local de 10 réis, PB78.

15.00
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376 F  1930/1940 – Imposto Indígena + Imposto de Palhota. PB1, 9$00 + PB2, 6$75 s/ 9$00 sobre-
carga preta + PB3, 6$75 s/ 9$00 sobrecarga vermelha + PB4, 4$50 s/ 9$00, azul + PB6, 6$75, 
preto s/ creme + PB8, 4$50, preto s/ creme. Exemplares em pares horizontais, novos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

35.00

     Vinhetas

377  Portugal * Vinhetas. Sociedade de Geografia de Lisboa. 75 Anos ao Serviço da Nação 1875-
1950. Bloco horizontal com 18 selos (6x3), novo, como goma original sem charneira com 
sobrecarga sobre selos MF SGL22 (vermelho, verde-claro e preto). B e R.

15.00

378 / Vinhetas * Portugal. Selos do Porte Franco * Sociedade de Geografia de Lisboa e emissão “Tudo 
pela Nação” com sobrecarga a preto “COSTA Trans-Atlantic Flight New York – Lisboa / 1938”, Lote 
composto por quadra MF SGL 20A (dois selos sem charneira e dois com charneira) + selo isolado 
SGL19 + selo isolado SGL20 e selo “Tudo pela Nação” de 1$00, MF572. Conjunto raro.

25.00

379 CRT Vinhetas * Portugal. Exposição Colonial Portuguesa, realizada no Porto em Junho de 1934. 
Carteira com 23 vinhetas diferentes em azul-cinzento e preto, com goma original, sem repa-
rações, com transparência numa das vinhetas e alguns pontos de óxido. B e R.

20.00

380 CRT Vinhetas * Portugal. Exposição Colonial Portuguesa, realizada no Porto em Junho de 1934. 
Carteira com 23 vinhetas diferentes em rosa-escuro e preto, com goma original, sem repara-
ções, com transparência numa das vinhetas e alguns pontos de óxido. B e R.

20.00

381  Vinhetas * Portugal. Feira do Ribatejo 1955. Edição da NUMIFILATELEX. Folha completa 
com 8 vinhetas diferentes com imagens  de monumentos de Santarém.

20.00

382 F  Vinhetas * França. 8.º Jogos Olímpicos * Paris 1924. Lote composto por par horizontal com 
vinhetas diferentes e vinheta isolada, alusivas ao evento. 

15.00

CORREIO AÉREO, MARÍTIMO E FERROVIÁRIO

     Correio Aéreo

383 F Q 1930 – DOX “Flyng Ship”. Sobrescrito remetido de Lisboa (29.01.31) para Nova York / EUA, 
com trânsito por Rio de Janeiro (22.06.319, com três selos de 10$00 vermelho, tipo Ceres * 
Emissão Londres, MF419, perfazendo 30$00 para pagar o porte único para cartas remetidas 
pelo DOX. Carimbo de bordo batido a preto, tipo I, carimbo comemorativo do voo batido a 
vermelho “AMERIKA - EUROPA DES DORNIER FLUGSCHIFFS DOX” + carimbo a verde 
“MIT FLUGSCHIFF DOX / NACH AMERIKA e carimbo rombótico batido a preto no verso. 

100.00

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

300.00

385 F Q 1934 (10.19) – Lisboa / Tanger * 1.º Voo pela Aero Portuguesa efetuado pelo trimotor Fokker 
“Joyeuse” fretado à Air France, tendo o avião descolado do Campo de Aviação de Alverca. 
Sobrescrito, circulado por via aérea do Porto (19.10.34) para Tanger (20.10.34), com trânsito 
por Lisboa, com selos tipo Lusíadas de 50c e 1$00, MF522 e 525 e selo tipo Ceres de 2E roxo 
MF511, obliterados com a marca criada para o evento “AVION”, perfazendo o porte de 3$50, 
para pagar: 1$75 pelo porte simples do correio ordinário para cartas remetidas para o estran-
geiro com o peso até 20g e 1$75 pelo 1.º porte da sobretaxa do correio aéreo para cartas com 
o peso até 10g remetidas para Tanger e Marrocos. Exemplar sem defeitos nem reparações.

60.00

386 F Q 1936 (20.03) - Voos não efetuados * Aeroporto de Alverca. Sobrescrito publicitário da Aero 
Portuguesa, datado de Lisboa (20.03.36) para a Rio de Janeiro (04.04) com trânsito por 
Casablanca (29.03.36) com selos tipo Lusíadas e Tudo pela Nação perfazendo o porte de 
14$25 para pagar: 1$75 pelo porte simples do correio ordinário para cartas remetidas para o 
estrangeiro com o peso até 20g e 12$50 pela 1.ª fração da sobretaxa do correio aéreo para 
cartas com o peso até 5g remetidas para o Brasil (Tabela em vigor desde 01.01.34 * Diário 
do Governo n.º 246 de 19.10.34). Ligação Lisboa - Casablanca pela Aero Portuguesa e de 
Casablanca ao Rio pela Air France. Devido a mau tempo no aeroporto de Alverca o voo ini-
cialmente previsto não se efetuou, tendo o sobrescrito seguido no voo da semana seguinte. 
Foi aposta marca batida a preto “VOL NON EFFECTUÉ / CAUSE MAUVAIS TEMPS”.

30.00

387 F Q 1936 (28.02) – Lisboa – Rio de Janeiro. Sobrescrito circulado por via aérea de Lisboa (28.02.36) 
para o Rio de Janeiro (13.03.36) com selos de 20$00, MF360 (em segundo período de circulação), 
5$00, MF530 e 1$75, MF575, para pagar o porte simples (1$75) de uma carta para o estrangeiro 
com peso até 20g e o segundo porte da sobretaxa aérea (25$00) de uma carta para o Brasil pela 
Air France de acordo com a tabela de portes publicada no D.G. n.º 246 de 19.10.34. Ligação 
Lisboa Casablanca pela Aero-Portuguesa e Casablanca ao Rio de Janeiro pela Air France. Por o 
voo da Air France previsto em Casablanca em 01.03 não se ter realizado o sobrescrito seguiu no 
voo seguinte levando a marca batida a preto “VOL NON EFFECTUÉ / CAUSE MAUVAIS TEMPS”.

25.00
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388 F Q 1942 (17.12) -  Portugal / África do Sul via Nova York. Sobrescrito circulado por via aérea do 
Estoril (17.12.42) para Maritzburgo / África do Sul com trânsito por Lisboa (18.12.42), com se-
los tipo Lusíadas de 10c, 50c e 2$00, MF516, 522 e 528, selos tipo Tudo pela Nação de 1$00 
(2) e 10$00 (tira vertical de 3 selos), MF 572/73 e selo de $15, tipo Costumes Portugueses * 
1.ª emissão, MF610, no total de 34$75, para pagar o porte simples (1$75) de uma carta para 
o estrageiro com peso até 20g e o terceiro porte da sobretaxa aérea (33$00) de uma carta 
com peso entre 10 e 15g, via Nova York e Leopoldville, de acordo com a tabela de portes da 
Circular n.º 113 de 31.03.42. Sobrescrito censurado com cinta branca modelo P.C.90 I 1G do 
censor 4641 nas Bermudas, e transportado na ligação Lisboa a Nova York pelo clipper Dixie 
e de Nova York a Leopoldville pelos PANAM. Circulação muito rara.

50.00

389 F Q 1937 (30.07) – Lisboa / Manila. Sobrescrito circulado por via aérea de Lisboa (30.07.37) para Manila 
/ Filipinas, com trânsito por Hong Kong (10.08.37) com selos de 20E, MF360 (Centenário de Camilo 
como selo de recurso) + 5$00, verde-amarelo, MF530 + 2$50, MF CA3 + $25, azul-claro, MF576 
no total de 27$75 para pagar: 1$75 pelo primeiro e 1$00 pelo segundo porte de uma carta para o 
estrangeiro com peso entre 20 e 40g + 25$00 pelo 5.º porte da sobretaxa aérea de uma carta com 
peso entre 20 e 25g para Manila de acordo com a circular n.º 97 de 30.04.37. Ligação Marselha 
(01.08.37) a Bangkok (08.08.37) pelos aviões Clio, Hadrian e Atalanta da Imperial Airways (Voo 
IE571). Ligação Bangkok – Hong Kong (10.08.37) pelo avião Delia da Imperial Airways (Voo BH55). 
Ligação Hong Kong (13.08.37) para Manila (13.08.37) pelo Clipper China da PAA (Voo 68). Destino 
raro, aproveitando a abertura da linha aérea do Pacífico da PAA que ligava Hong Kong e Manila.

40.00

390 F Q 1940 (15.04) – Lisboa / Alexandria. Sobrescrito circulado registado por via aérea de Lisboa 
(15.04.40) para Alexandria (23.04.40) com selos de 50c e 2$00, tipo Lusíadas, MF522 e 528 + 
1E tipo Legião Portuguesa, MF589 + 1$75, 2$50 e 5$00, tipo Hélice * Correio aéreo, MF CA2, 
3 e 6, no total de 12$75, para pagar o primeiro porte do correio ordinário (1$75) de uma carta 
para o estrangeiro, o prémio de registo (2$00) e o terceiro porte da sobretaxa aérea (9$00) 
de uma carta para o Egipto com peso entre 10 e 15g de acordo com a tabela de portes da 
Circular n.º 267 de 14.12.39 em vigor a partir de 01.01.40. Censurada no Egipto.

25.00
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391 F Q 1940 – Lisboa / Tanger pelo Aero Portuguesa. Sobrescrito circulado de Lisboa (17.07.40) 
para Fedala / Marrocos (29.07.40) com par de selos de 1$75, tipo Legião Portuguesa, para 
pagar o primeiro porte do correio ordinário de uma carta para o estrangeiro com peso até 20g 
e o primeiro porte da sobretaxa aérea (1$75) de uma carta para Marrocos com peso até 10g 
de acordo com a tabela de portes da Circular 267 de 14.12.39 em vigor a partir de 01.01.40, 
censurada por cinta e carimbo da censura militar francesa em Marrocos. Devolvida a Lisboa 
(03.08.40) foi reexpedida pelo remetente para nova morada em Lisboa (08.08.40) sem nova 
franquia. Depois de 3 tentativas de entrega foi o sobrescrito devolvido ao remetente, com 
aposição da marca retangular a preto ““RETOUR A L’ENVOYEUR / DEVOLVIDO AO REME-
TENTE”. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

30.00

392 F Q Correio aéreo acidentado * Hidroavião Yankee Clipper no Rio Tejo. Sobrescrito remetido re-
gistado de Buenos Aires para a Orebro / Suécia (08.03.43) com trânsito por Miami (23.12.43), 
Nova York (27.12.42) e Estocolmo (16.03.43) com selos perdidos no acidente. Depois de 
Nova York foi censurada pelos ingleses na Bermuda (cinta branca P.C.90 do censor 2019). 
Depois de libertado pela censura seguiu pelo hidroavião Yankee Clipper da linha FAM 18 que 
sofreu um acidente ao amarar no Rio Tejo. Á correspondência sueca foi colada uma etiqueta 
impressa justificando o atraso pelo acidente ocorrido no Rio Tejo em Lisboa. Algumas cor-
respondências foram enviadas em sobrescrito transparente idênticos ao que se apresenta.

75.00

393 F Q 1930 (14.06) - Percursos interrompidos Brasil / Portugal. Sobrescrito remetido de Pernambuco 
(14.06.30) para o Porto (28.06.30). A carta deveria ter circulado pelo hidroavião “Comandante La 
Vaulx” na sua segunda viagem. Por dificuldades em descolar o correio seguiu via marítima até 
Dakar, onde retomou a via aérea pela Aeropostale até Toulouse, e por via ferroviária até ao Porto.

30.00

394 F Q Correio aéreo acidentado * Hidroavião Yankee Clipper no Rio Tejo em 22.02.43. Sobrescrito 
remetido de Nova York (17.02.43) para a Escócia, franqueado com selo perdido no acidente. 
De Nova York depois de libertado pela censura seguiu pelo hidroavião Yankee Clipper da 
linha FAM 18 que sofreu um acidente ao amarar no Rio Tejo. O sobrescrito foi marcado com 
carimbo batido a violeta “DAMAGED BY / SEA WATER”. Marca não referenciada por Nierinck

50.00

395 F Q 1937 (22.12) – Paris / Lisboa pela Air France. Postal ilustrado publicitário da “AIR FRANCE” 
circulado de Paris (22.12.37) para Lisboa (26.12.27) com selo de 1F75, Yv357 para pagar o 
porte de um bilhete-postal simples. Ligação Paris – Lisboa pela Air France e LAPE * Linhas 
Aéreas Postais Espanholas. Raro postal ilustrado editado pela Air France.

25.00

396 F Q 1933 (27.06) - 1.º Voo Itália / EUA pelo General Balbo * Voo de regresso. Sobrescrito remetido 
de St. Johnson * Terra Nova (26.07.33) para Roma (15.08.33) franquiado com selo Yv18 de 
$4,50 (valor de catálogo do selo € 450,00), no voo de retorno da Terra Nova com escalas em 
Ponta Delgada (09.08.33) e Lisboa (12.08.33). Carimbo comemorativo batido a azul-verde. A 
esquadra italiana era composta por 24 aviões Savoia Marchetti SM55X. Exemplar sem defei-
tos nem reparações. Certificado de peritagem de Alberto Bolafi.

100.00

397 F Q 1935 (10.06) - Graf Zeppelin LZ127 em Lisboa. 5.º Voo de 1935 da Europa para a América do Sul. 
Sobrescrito lançado a bordo do dirigível (10.06.35) com destino a Huelva (11.06.35) com trânsito 
por Sevilha (11.06.35) com selos de 10pf, 2x15p e 1 reichsmark. O dirigível no voo de retorno da 
América do Sul por altura do paralelo de Tânger alterou a rota a pedido do Aero Clube de Portugal 
e navegando ao longo da costa portuguesa lançou correio por paraquedas no Campo de Aviação 
da Granja do Marquês. Foi lançado correio não só para Portugal como também países da Europa. 
A ligação de Lisboa à Europa foi feita por via aérea pelo avião da Lufthansa Henkel 70. Carimbo 
volante de bordo batido a preto e comemorativo do voo batido a vermelho. 

50.00

398 F Q 1929 - Graf Zeppelin em Ponta Delgada. Bilhete-postal lançado a bordo Graf Zeppelin LZ127 
(01.08.29) para Zurique franquiado com selo de 1 reichsmark na sua 27.ª viagem da Europa 
para a América. O bilhete-postal foi largado por corda nos Açores em 2 de Agosto e deu entra-
da no correio de Ponta Delgada em 10.08.29. Carimbo batido a preto “LUFTSCHIFF / GRAF 
CEPPELIN” + carimbo a vermelho “NA BORD DES / LUFTSCHIFFES / -1 AUG 1929 / GRAF 
ZEPPELIN + carimbo a azul “LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN / 1. AMERIKAFAHRT 1929”. 
Exemplar cem conservado, com as marcas bem batidas, sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo FROST de 2005 € 1.500,00.

200.00

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

50.00

400 F Q 1930/31 – Voo do Lago Chade por Mittelholzer. Sobrescrito circulado por via aérea de Zurique 
(02.12.30) até Colomb-Bechar / Argélia (12.12.30), no raid aéreo de Mittelholzer ao Lago Cha-
de, com selos Yv 159, 202, 243, PA 10/14, com destino ao Funchal. Do Funchal (03.01.31) 
foi reexpedido registado para St. Gallen / Suíça (12.01.31) com trânsito por Lisboa (10.01.31) 
com selos tipo Ceres de 5c sépia MF252, 32c verde-escuro MF282, 48c carmim-rosa MF284 
e 1$20 bistre, MF289, para pagar o porte simples (1$25) de uma carta para a Suíça com peso 
até 20g e o prémio de registo ($80), de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 
01.07.30. Sobrescrito com carimbo batido a azul “ADASTRA AFRIKA FLUG / DEZ 1930” e 
selos sem defeitos nem reparações, com boa cor. Exemplar muito raro.

600.00
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401 Q 1943 – Sobrescrito circulado por via aérea, pelo Clipper de S. Paulo (14.06.43) para o Fun-
chal (03.08.43) com trânsito por Lisboa (27.07.44), triplamente censurado em S. Paulo (cinta 
branca), Bermudas (cinta branca P.C.90, tipo TRCL4B * R.G.Wike) e em Portugal com carim-
bo circular, batido a violeta “M.G. / C.M.P.T. / P / 35.

20.00

402 F Q Cabo Verde * 1934 (31.07) - 1.º Correio aéreo de Cabo Verde para França * Voo de JEAN 
MERMOZ. Sobrescrito circulado da Praia (31.07.34) para Amiens * França (03.08.34) com 
trânsito por Paris (02.08.34), com o porte de 6$10. Percurso da Praia a Paris por via aérea 
e de Paris para Amiens por via ferroviária. Carimbo batido a preto “CORREIOS DE CABO 
VERDE / 1.ª MALA AVIÃO / PRAIA - EUROPA”. Exemplar sem defeitos nem reparações.

200.00

403 Q Moçambique * 1940 (01.04) – Ribaué – Lumbo – Lisboa. Sobrescrito com peso de 12g, ma-
nuscrito a lápis violeta, circulado por via aérea de Ribaué (01.04.40) para Lisboa (21.04.40) 
com trânsito pelo Lumbo (??.04.40) com selos tipo Império Colonial Português do Correio 
Aéreo de 20c (par), 1E (5) e 2E (par) no total de 9$40 para pagar o primeiro porte do correio 
ordinário (80c) de uma carta para Portugal com peso até 20g, o prémio de registo (2$00) e 
o 3.º porte da sobretaxa do correio aéreo (6$60) de uma carta para Portugal com peso entre 
10 e 15g remetida pela linha Moçambique – Kisumu – Khartoum – Cairo – Atenas – Brindisi 
– Marselha – Salamanca – Lisboa pelo serviço aéreo combinado da Imperial Airways e Luf-
thansa, de acordo com a Circular n.º 226 de 30 de Setembro de 1937. MR.

75.00

404 Q Moçambique * 1944 (20.10) – Vila Cabral – Lumbo – Beira. Sobrescrito circulado por via 
aérea de Vila Cabral (18.10.44) para a Beira (21.10.44) com trânsito pelo Lumbo (20.10.44) 
com selos tipo Império Colonial Português do correio aéreo, de 20c, MF CA2 e 1E, MF CA4, 
para pagar o porte simples da sobretaxa do correio aéreo de uma carta com o peso até 5g. 
Carta dirigida para oficial da Companhia Indígena.

25.00
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405 F Q Moçambique * 1946 (29.05) – Marcas de interrupção do serviço aéreo. Sobrescrito circulado por 
via aérea de Lourenço Marques (29.05.46) para Detroit / EUA com selos do correio aéreo, tipo Im-
pério Colonial Português, de 3E, verde e 5E, castanho-vermelho, MF CA6/7, via Imperial Airways 
até Londres onde foi interrompido o serviço aéreo. Etiqueta mod 13 da via aérea anulada com 
barramento a vermelho aplicado em Londres, tipo 72 (Ian Macqueen), barras duplas com cerca de 
20cms de comprimento, 5mm de espessura e separadas entre si em 13mm. B e MR.

35.00

     Correio marítimo

406 F * Correio marítimo. Marcas de denominação de origem. Carta remetida do Havre (11.09.58) 
para o Porto (28.09.58) com o porte de 240 réis batido a preto, para pagar a franquia de uma 
carta com peso entre 4 e 6 oitavas, vinda do estrangeiro por navio. Marca batida a preto 
“BARRA / DO / PORTO” do período pré-adesivo, tipo LF PRT-BA6. Exemplar muito bem con-
servado sem defeitos nem reparações. 

25.00

407 F * Correio marítimo. Carta remetida de Pernambuco (01.03.64) para o Porto (18.03.64) pelo Pa-
quete Transatlântico “BÉARN” da Compagnie des Messageries Maritimes com par de selos 
de 30 réis tipo numerais direitos, Yv13, no verso, com defeitos (falta parcial de papel) para 
pagar o porte interno brasileiro e porteado à chegada a Lisboa com 150 réis batido a preto, 
correspondente a uma carta com peso até duas oitavas e emendado no Porto para 300 réis 
correspondente a uma carta com peso entre 2 e 4 oitavas. B e R.

125.00

408 F 8 Correio marítimo. Carimbos de paquetes portugueses. Guiné. 1893/94 – D. Carlos I. Tifo Dio-
go Neto. MF40, 50 réis, azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e obliterado com carimbo batido a violeta “VAPOR BISSAU / 
EMPREZA NACIONAL / LISBOA”. B e MR.

30.00

409 F FRG Correio marítimo. Marcas dos Paquetes Portugueses. Fragmento com selos do tipo Lusíadas de 
Portugal, 2x50c + 3x80c e 1$75, MF522, 524 e 547, obliterados com carimbo batido a violeta “COM-
PANHIA COLONIAL DE NAVEGAÇÃO / SERVIÇO DE CORREIO / PAQUETE GANDA”. B e R.

25.00

410 F * Correio marítimo. Ao cuidado do remetente. Sobrescrito circulado do Seixal (12.11.46) para 
Nova York com selo de 1$75, azul, da emissão da 3.ª Exposição Filatélica Portuguesa, MF639 
e 1$00, vermelho-laranja, da emissão Navegadores Portugueses, para pagar o primeiro porte 
(1$75) e o segundo porte (1$00) de uma carta para o estrangeiro com peso entre 20 e 40g, de 
acordo com a tabela de portes em vigor desde 01.08.34. Sobrescrito transportado ao cuidado 
do expedidor com a marca batida a preto “AUX SOINS DE L’EXPÉDITEUR”. B e R.

40.00

411 * Correio marítimo. Marcas de dia. Sobrescrito circulado do Entreposto Postal Marítimo de 
Lisboa (26.05.32) para Boston / USA, com trânsito pela estação postal central de Lisboa * 4.ª 
Secção (26.05.32) isenta de porte. Carimbo com legendas em francês, batido a preto “EN-
TREPÔT / LISBONNE”. No verso carimbo batido a vermelho do Entreposto Marítimo.

20.00

     Correio ferroviário

412 F 8 Correio ferroviário. Carimbos nominativos. Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. 
1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF63, 25 réis, lilás-rosa, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Exemplar isolado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado 
com carimbo batido a azul “CAL. PORTO”, nome original da Estação Ferroviária de S. Bento 
no Porto. MB e MR. Exemplares sem defeitos nem reparações com boa cor.

25.00

413 F 8 Correio ferroviário. Marcas nominativas. Caminhos de Ferro do Sul e Sueste. 1884/87 – D. 
Luís I. De frente. Novos valores. MF63, 25 réis, lilás-roda, papel porcelana, denteado 11 ¾, 
obliterado com carimbo a azul “C.F.S.S. / FARO” + 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. 
MF70, 25 réis, verde, papel porcelana, denteado 11 ¾, obliterado com o mesmo carimbo mas 
batido a preto. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

35.00

414 F 8 Correio ferroviário. Marcas nominativas. Caminhos de Ferro do Sul e Sueste. 1898/1905 – D. 
Carlos I, Mouchon. Novas cores e valores. MF141, 25 réis, carmim. Lote com três selos oblite-
rados com carimbos nominativos ferroviários, batidos a preto: um com “C.F.S.S. / PANOIAS”, 
com um canto curto; outro com “C.F.S.S. / PORTIMÃO” com três dentes curtos; e outro com 
“C.F.S.S. / SET

50.00

415 F 8 Correio ferroviário. Marcas nominativas. Caminhos de Ferro do Sul e Sueste. 1898/1905 – D. 
Carlos I, Mouchon. Novas cores e valores. MF141, 25 réis, carmim. Lote com quatro selos 
obliterados com carimbos nominativos ferroviários, batidos a preto: um com “C.F.S.S. / SE-
TUBAL”, tipo pequeno; outro com “C.F.S.S. / SETUBAL”, tipo grande; outro com “C.F.S.S. / 
PORTIMÃO”; e outro com “C.F.S.S. / BEJA”. Exemplares sem reparações com alguns dentes 
curtos em dois selos. MB e MR.

60.00

416 F 8 Correio ferroviário. Marcas nominativas. Caminhos de Ferro do Sul e Sueste. 1920 – Ceres. 
MF215g, 10c, laranja-vermelho, papel liso, denteado 12x11 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “C.F.S.S. / SETUBAL-1”. B e MR.

20.00

417 F FRG Correio ferroviário. Carimbos nominativos. Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. Lote 
com dois fragmentos, um com selo de 50c tipo I Congresso de Ciências Agrárias, MF635, oblite-
rado com carimbo batido a azul “AZURARA” e outro com selos de 10c, tipo Lusíadas, MF516 e 
$40, tipo Costumes Portugueses * 1.ª emissão, MF612, obliterado com carimbo batido a vermelho 
“BARCELOS”. MB e MR. Exemplares sem defeitos nem reparações com boa cor.

40.00
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418 F FRG Correio ferroviário. Carimbos nominativos. Companhia dos Caminhos de Ferro Portugue-
ses. Lote com dois fragmentos, um com selo de 50c tipo I Congresso de Ciências Agrárias, 
MF635, obliterado com carimbo batido a preto “SABOIA” e outro com par vertical de 1$00, 
tipo Cavaleiro Medieval, MF768, obliterado com carimbo batido a violeta “POCINHO”. B e R. 
Exemplares sem defeitos nem reparações com boa cor.

25.00

419 F FRG Correio ferroviário. Carimbos nominativos. Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. Lote 
com dois selos de 50c, tipo Exposição das Obras Públicas e Congressos Nacionais de Engenharia 
e Arquitetura, MF695, obliterados com carimbo batido a preto “PEDRAS SALGADAS” + selo de 
1$00 tipo Centenário do Nascimento de Guerra Junqueiro, MF730, obliterado com carimbo batido 
a preto “MONSÃO”. B e R. Exemplares sem defeitos nem reparações com boa cor.

30.00

420 F DOC Correio ferroviário. Marcas nominativas. Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. 
1948/49 – Caravela. MF697, 1$00, lilás vermelho. Exemplar isolado em guia e senha de 
expedição modelo “Tarifa 8/108-G.V.” para despachos até 5kgs, de Moura (02.01.50) para 
Lisboa / Terreiro do Paço, pelo comboio n.º 1884, obliterado com carimbo batido a violeta 
“MOURA”. O selo foi utilizado dobrado para manter unidas a guia e a senha. Exemplar sem 
defeitos nem reparações com boa cor. MB e MR.

50.00

421 F DOC Correio ferroviário. Marcas nominativas. Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. 1943 
– Caravela. MF624, 1$00, vermelho. Exemplar isolado em guia e senha de expedição modelo 
“Tarifa 8/108-G.V.” para despachos até 10kgs, de Vale de Figueira (02.01.50) para Vila Franca pelo 
comboio n.º 152, obliterado com carimbo batido a preto “V. FIGUEIRA”. Guia obliterada também 
com carimbo batido a preto “VILA FRANCA”, estação de destino. O selo foi utilizado dobrado para 
manter unidas a guia e a senha. Exemplar sem defeitos nem reparações com boa cor. MB e MR.

50.00

422 F DOC Correio ferroviário. Marcas nominativas. Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. 1948/49 
– Caravela. MF697, 1$00, lilás vermelho. Exemplar isolado em guia e senha de expedição modelo 
“Tarifa 8/108-G.V.” para despachos até 20kgs, de Lagos (11.01.50) para Lisboa pelo comboio n.º 
2952, obliterado com carimbo batido a preto “C.F.S.S. / LAGOS”. O selo foi utilizado dobrado para 
manter unidas a guia e a senha. Exemplar sem defeitos nem reparações com boa cor. MB e MR.

50.00

423 F DOC Correio ferroviário. Marcas nominativas. Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. 
1948/49 – Caravela. MF697, 1$00, lilás vermelho. Exemplar isolado em guia e senha de 
expedição modelo “Tarifa 8/108-G.V.” para despachos até 20kgs, em papel azul, de Lisboa – 
Terreiro do Paço (01.02.50) para Portimão, pelo comboio 951, obliterado com carimbo batido 
a preto “LISBOA – T. PAÇO / MODELO N.º 153”. O selo foi utilizado dobrado para manter 
unidas a guia e a senha. Exemplar sem defeitos nem reparações com boa cor. MB e MR.

50.00
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424 F 8 Correio ferroviário. Marcas nominativas das estações ferroviárias, usadas na condução de 
cartas de estação a estação pelos condutores dos comboios. Caminho de Ferro de Luanda. 
Lote com três selos, tipo Ceres, Ceres * Novo tipo e Ceres. Novo tipo, com sobretaxa: MF255, 
0,05c s/ 80c verde com carimbo batido a preto “CACUACO” + MF144, 1c, verde-escuro, com 
carimbo batido a preto “CABIRI” e MF230, violeta, com carimbo batido a preto “CUNGA”. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor e marcas bem batidas.

40.00

425 F 8 Correio ferroviário. Marcas nominativas das estações ferroviárias, usadas na condução de cartas 
de estação a estação pelos condutores dos comboios. Caminho de Ferro de Luanda. Lote com 
três selos, tipo Ceres E Ceres * Novo tipo: MF200, 3c, laranja, com carimbo batido a azul “LUINHA” 
+ MF231, 15c, preto, com carimbo batido a preto “PAMBA” e MF232, cinzento, com carimbo batido 
a preto “FUNDA”. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor e marcas bem batidas.

40.00

426 F 8 Correio ferroviário. Marcas nominativas das estações ferroviárias, usadas na condução de 
cartas de estação a estação pelos condutores dos comboios. Caminho de Ferro de Benguela. 
Lote com três selos, tipo Império Colonial Português e Império Colonial Português, com so-
bretaxa: MF287, 50c s/ 1,75Ags, azul som sobrecarga vermelha com carimbo batido a preto 
“NOVA LISBOA” + MF263, 30c, violeta com carimbo batido a preto “LÉPI” e MF287, 50c s/ 
1,75Ags, azul som sobrecarga vermelha com carimbo batido a preto “CUMA”. Exemplares 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e marcas bem batidas.

40.00

427 F 8 Correio ferroviário. Marcas nominativas das estações ferroviárias, usadas na condução de 
cartas de estação a estação pelos condutores dos comboios. Caminho de Ferro de Benguela. 
Lote com três selos, tipo Império Colonial Português e Porteado * Emissão regular. Valor em 
centavos, usados como selos de recurso no correio ordinário: MF264, 35c verde com carimbo 
batido a preto “ROB-WILLIAMS” + MF263, 30c, violeta com carimbo batido a preto “CHIN-
GUAR” e MF POR29, 20c, carmim com carimbo batido a preto “VOUGA”. Exemplares sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e marcas bem batidas.

35.00

CORREIO MILITAR, CENSURAS E ISENTOS DE FRANQUIA

428 F PI Isentos de franquia. Associação dos Arqueólogos Portugueses. Bilhete-postal, circulado isen-
to de franquia em Lisboa (10.03.35). Isenção impressa a castanho “ISENTO DE FRANQUIA 
/ DEC N.º 8630 / DIÁRIO DO GO- / VERNO I SÉRIE / N.º 58 / DE 20-3-1923”. Exemplar bem 
conservado sem defeitos nem reparações.

15.00

429 F * Isentos de franquia * Serviço de portaria de hotéis. Sobrescrito circulado de Filadélfia 
(26.05.70) com selo de 20c, para hóspede do Hotel Atlanta em Roterdão, que estando já 
ausente, foi reexpedido sem nova franquia para o Hotel Príncipe em Lisboa (29.06.70), com 
aposição de etiqueta emitida pelo Portaria do Hotel Atlanta, com o endereço do hotel em Lis-
boa. Como o destinatário já não se encontrava hospedado no Hotel Príncipe foi o sobrescrito 
devolvido ao remetente em Germantown / Filadéfia (29.07.70), sem nova franquia, tendo sido 
marcado com carimbo da Portaria do hotel, batido a violeta “HOTEL PRINCIPE / LISBOA – 
PORTUGAL / AO RMETENTE / RETURN TO SENDER” e a menção manuscrita a vermelho 
“Já deixou o Hotel”. Exemplar raro, sem defeito nem reparações.

30.00

430 F * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito circulado de Estocolmo / Suécia (06..08.43) 
para o Funchal / Madeira (25.08.43) com trânsito por Lisboa (18.08.43) duplamente censurado 
pela censura alemã com cinta de barra azul de deteção de escrita oculta e pela censura portu-
guesa em Lisboa, com cinta de cor camurça e legendas a vermelho “ABERTO PELA CENSURA 
MILITAR / LISBOA” e carimbo de duplo oval batido a violeta “C. M. P. T. / C.27 / CENSURADO”.

20.00

431 F * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito circulado de Zurique / Suíça (29.12.43) 
para o Funchal / Madeira com trânsito por Madrid (12.01.44) e Lisboa (14.01.44) duplamente 
censurado pela censura alemã com cinta e pela censura portuguesa em Lisboa, com cinta de 
cor camurça e legendas a violeta “ABERTO PELA CENSURA MILITAR / LISBOA” e carimbo 
de duplo retângulo batido a violeta “C. M. P. T. / 7 / CENSURADO”.

20.00

432 F * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito circulado de Georgetown / Guiana Bri-
tânica (08.01.44) para o Funchal / Madeira (24.05.44) triplamente censurada em Georgetown, 
Bermudas e Funchal. Cinta de cor camurça da censura de Lisboa, com legendas a vermelho 
“ABERTO PELA CENSURA MILITAR / LISBOA” e carimbo de dupla oval batido a violeta “C. 
M. P. T. / C. 44 / CENSURADO”.

20.00

433 F * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito circulado de St. Gallen / Suíça (18.03.44) 
para o Funchal / Madeira com trânsito por Lisboa (10.04.44) duplamente censurado pela 
censura alemã e pela censura portuguesa em Lisboa, com cinta de cor camurça e legendas 
a vermelho “ABERTO PELA CENSURA MILITAR / LISBOA” e carimbo de duplo retângulo 
batido a violeta “C. M. P. T. / 11 / CENSURADO”.

20.00

PROVAS E ENSAIOS
     Portugal

434 F PRV 1866 – D. Luís I. Fita curva. Impressão com relevo. Desenho e gravura de Charles Wiener. 
MF19, 5 réis. Ensaio de cor em dourado, sobre papel liso, médio, não denteada, com mar-
gens de luxo/normais, sem goma, sem reparações, com sobrecarga a preto “INUTILIZADO”. 
Cor não catalogada nem referenciada por OM. B e MR.

110.00
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435 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 verde-azeitona e outra em lilás-roa, ambas em papel liso, fino, não denteadas, sem 
goma. Exemplares sem reparações, com muito transparência na prova em lilás-rosa. OM88 
e OM79. Valor de catálogo € 160.00.

30.00

436 F PRV 1870/71 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Desenho e gravura de Frederico Au-
gusto de Campos. MF38, 15 reis. Folha completa com 28 provas de cor em azul, papel por-
celana, não denteada, sem goma. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Não catalogada por OM. MR e MB.

500.00

437 F PRV 1879 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF49, 10 réis. Desenho e gravura de Frederico 
Augusto de Campos. Prova de cor em verde-amarelo sobre papel liso branco, médio, não 
denteado, cunho II, sem goma, com assinatura no verso. Não catalogada por OM.

40.00

438 F PRV 1879/81 – D. Luís I, de perfil. Desenhos e gravuras a madeira de João Pedroso Gomes da 
Silva. Tipo IV. Prova cor de 10 réis em azul sobre papel porcelana médio, em bloco medindo 
35x39mm, não denteada, sem goma. Exemplar sem reparações, com muito ligeiros pontos 
de óxido e boa cor.

30.00

439 F PRV 1870/76 – D. Luís I. Escola de Gravura. Impressão sem relevo. Desenho e gravura de Ve-
nâncio Pedro de Macedo Alves. Tipo I. Folha completa com 28 prova do valor de 25 réis, em 
castanho sobre papel liso, fino, não denteada, sem goma. Exemplar sem reparações, com 
alguns ligeiros pontos de óxido, com boa cor. OM86. Valor de catálogo € 2.240.00.

500.00
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440 F PRV 1870/76 – D. Luís I. Escola de Gravura. Impressão sem relevo. Desenho e gravura de Venâncio 
Pedro de Macedo Alves. Tipo II. Prova do valor de 25 réis, em verde sobre papel liso, fino, não den-
teada, com goma original. Exemplar sem defeitos nem reparações. OM86. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

441 F PRV 1879/81 – D. Luís I, de perfil. Desenhos e gravuras a madeira de João Pedroso Gomes da 
Silva. Tipo II. Tipos aprovados. MF54, 50 réis. Prova de cor em azul sobre papel porcelana 
médio, em bloco medindo 33x36mm, não denteada, sem goma. Exemplar sem reparações, 
com ligeiros pontos de óxido e boa cor.

30.00

442 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 33x36mm, não denteada, sem goma. Exemplar sem reparações, 
com muito ligeiros pontos de óxido e boa cor.

30.00

443 F PRV 1880 — D. Luís I, de perfil. Desenhos e gravuras de João Pedroso Gomes da Silva. Tipo III. 
Par de provas, bordo de folha de 25 reis em lilás vermelho, não denteadas, em papel liso 
fino. OM139.

12.00

444 F PRV 1879/81 – D. Luís I. De perfil. Desenhos e gravuras a madeira de João Pedroso Gomes da 
Silva. Tipo III. MF55, 50 réis. Prova de cor em azul sobre papel porcelana com moldura dou-
rada, não denteada, sem goma. Não catalogada por OM.

35.00

445 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 2 provas de cor em castanho-vermelho e verde-escuro, sobre papel 
porcelana médio, não denteadas, com boas margens, sem defeitos nem reparações. B e R.

40.00

446 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 V, com legenda “CORREIOS E TELEGRA-
PHOS”. MF57, 25 réis. Lote com 2 provas de cor em azul e rosa-lilás, sobre papel porcelana 
médio, não denteadas, com boas margens, sem defeitos nem reparações. B e R.

40.00

447 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 castanho sobre 
cartão medindo 37x42mm, não denteada, sem abertura da taxa (25) no cunho. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor.

50.00

448 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 V, com legenda “CORREIOS E TELEGRA-
PHOS”. MF57, 25 réis. Lote com 3 provas de cor em chocolate, azul-claro e verde-amarelo, 
sobre papel porcelana médio ou liso médio, não denteadas, com boas margens, sem repara-
ções e duas ligeiras transparência na segunda prova. B e R.

60.00

449 F PRV 1882 – Taxa de Telegramas. Valor numa oval. Desenho e gravura de Frederico Augusto de 
Campos. Prova de cor em preto-cinzento sobre papel pontinhado, não denteada, com mar-
gens de luxo, sem goma.

15.00

450 F PRV 1882 - D. Luís I, de frente. Desenhos e gravuras de Eugène Mouchon (efígie) e Venâncio 
Pedro de Macedo Alves (cercaduras). Não denteados. Tipo IX. Tipo aprovado, taxa de 500 
reis. Par horizontal, margem esquerda de folha, de provas de cor em violeta e verde sobre 
papel porcelana. OM271.

20.00

451 F PRV 1882 - D. Luís I, de frente. Desenhos e gravuras de Eugène Mouchon (efígie) e Venâncio 
Pedro de Macedo Alves (cercaduras). Não denteados. Tipo IX. Tipo aprovado, taxa de 500 
reis. Par horizontal, margem esquerda de folha, de provas de cor em preto e violeta-escuro 
sobre papel porcelana. OM251.

20.00

452 F PRV 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Desenho e gravura do busto de Manuel Diogo Neto e 
da cercadura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Lote com dois pares de provas em papel 
pontinhado, não denteadas: um do valor de 5 réis em laranja (cor aprovada), sem goma, sem 
defeitos nem reparações e outro de 25 réis em verde (cor aprovada) com goma e marca de 
charneira, sem reparações com transparência na segunda prova. OM373 e 375.

15.00

453 F PRV 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Desenho e gravura do busto de Manuel Diogo Neto 
e da cercadura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Lote com 3 provas de cor em papel por-
celana, não denteadas: uma de 15 réis em castanho com sobrecarga “SPECIMEN” a azul, 
OM378, outra de 80 réis, verde-claro, com sobrecarga “SPECIMEN” a azul, OM383 e outra 
de 100 réis em azul s/ azul, OM370. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

20.00

454 F PRV 1895/98 – D. Carlos I. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. Tipo II. Quadra de provas, 
margem esquerda de folha, em preto, sobre papel pontinhado leve, não denteadas, sem 
goma. MB e MR.

46.00

455 F PRV 1895/98 – D. Carlos I. Desenho e gravura de Eugène Mouchon. Tipo II. Quadra de provas em 
verde-amarelo (cor aprovada para a taxa de 10 réis), não denteadas, em papel pontinhado 
leve, fino, com deslocação acentuada do valor nas quatro provas.

20.00

456 F PRV 1908/09 – D. Manuel II. Gravuras de Domingos Alves do Rego. Tipo VIII. Tipos aprovados. 
Baixos valores. Prova de cor de 5 réis em violeta do busto e cercadura, em papel esmalte, 
não denteada. Não catalogada por OM.

30.00

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

200.00
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458 F PRV 1910 – Ceres. Estudos e desenhos para a execução do novo selo representativo do regime 
republicano. Lote com seis ensaios montados em cartão, únicos possíveis, pintados a agua-
rela, produzidos por Bradbury Wilkinson & Co, Ltd em 17 de Outubro de 1910, apenas 12 dias 
após a Revolução de 5 de Outubro de 1910. No verso carimbo com datador mecânico “10 
OCT 1910”. Exemplar bem conservado, sem defeitos ou reparações. MB e MR.

750.00

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

200.00

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

100.00

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

300.00
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462 F PRV 1911 – Estudos e desenhos para a execução do novo selo representativo do regime republi-
cano. Ensaios em verde-cinzento, azul e vermelho, impressos sobre papel porcelana, tendo 
como fundo a esfera armilar, provavelmente apresentados no concurso público de Fevereiro 
de 1911, por autor desconhecido, e não aprovados. MB e MR.

100.00

463 F PRV 1911/17 – Tipo Ceres. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sér-
gio de Carvalho e Silva. Tipo aprovado. Bloco medindo 91x62mm, com duas provas de cor 
em carmim-escuro, não denteadas, em papel pontinhado horizontal, sem abertura da taxa 
no cunho, com goma original. Exemplar sem reparações, com pequena transparência não 
afetando nenhuma das provas, com boa cor. Não catalogada por OM. B e R.

40.00

464 F PRV 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. Desenhos de Alberto de Sousa e 
gravuras de John Harrison e George Fairweather. Lote com cinco provas de cor, denteadas, 
com furo de segurança e sobrecarga “WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN”, oblíqua a 
preto, sem impressão do valor, uma em azul com “Camões salvando os Lusíadas”, outra em 
castanho com “Portada dos Lusíadas”, outra em verde-cinzento com “Monumento a Luís de 
Camões”, outra em violeta-cinzento com “Camões em Ceuta” e ainda outra com impressão 
do valor (5E – valor não aprovado), em laranja, com “Últimos momentos de Camões”.

25.00

465 F PRV 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. Desenhos de Alberto de Sousa 
e gravuras de John Harrison e George Fairweather. Lote com seis provas de cor, denteadas, 
com furo de segurança e sobrecarga “WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN”, oblíqua a 
preto, sem impressão do valor, duas em ultramar e castanho  com o “Busto”, outra em verde-
-cinzento com a “Casa”, outra em violeta-cinzento com “Mariana e João da Cruz”, outra em 
laranja com “Teresa de Albuquerque” e ainda outra com abertura do valor no cunho (20E – 
valor e motivo aprovados), em vermelho, com “Simão Botelho”.

25.00

466 F PRV 1934 – General Carmona. Emissão-base projetada. Desenho e gravura de Arnaldo Lourenço Fra-
goso. Tipo III. MF560, 40c. Lote com 3 provas de cor em vermelho, violeta e verde-claro com so-
brecarga “ESPECIME” impressa a preto, denteadas, em papel porcelana. OM 21336, 2137 e 2138.

20.00

467 F PRV 1935 – 1.ª Exposição Filatélica Portuguesa. Impressão com relevo da efígie. Bloco medindo 
67x54mm com duas provas de cor em laranja-vermelho da efígie, sem a bandelete, não den-
teada, em papel liso amarelado, com goma. MB e MR. Não catalogada por OM.

25.00

468 F PRV 1935 – Tudo pela Nação. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Arnaldo Fragoso. MF570, 
$25. Lote com 3 provas de cor, uma em castanho-escuro com sobrecarga “SPECIMEN” a verme-
lho + outra em castanho-vermelho com sobrecarga “SPECIMEN” a vermelho + outra em castanho-
-amarelo com sobrecarga “SPECIMEN” a preto, cores não aprovadas para este valor. Todas den-
teadas, sem goma, em papel liso médio, as duas primeiras com margem superior e inferior. B e R.

30.00

469 F PRV 1935 – Tudo pela Nação. Emissão base. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Arnal-
do Fragoso. MF570, $25. Lote com duas provas individuais, não denteadas, uma em bloco 
medindo 43x50mm em laca-vermelho, sobre papel pontinhado vertical, com a anotação ma-
nuscrita “Laca Vermelho / côr p. 1$00”, e outra em bloco medindo 34x55mm em azul, cor 
aprovada para o valor, avergoado. Ambas sem goma e não catalogada por OM.

25.00

470 F PRV 1935 – Tudo pela Nação. Emissão base. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Arnaldo 
Fragoso. Lote com esboços para a emissão dos selos. Um em azul sobre fundo castanho-
-amarelo para o selo de $25, sem a legenda “TUDO PELA NAÇÂO” e outro em azul-ardósia 
sobre fundo castanho para o selo de 1$00, completo. Não catalogados por OM. MB e MR.

40.00

471 F PRV 1935 – Tudo pela Nação. Emissão base. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Arnaldo 
Fragoso. MF571, $40. Prova de cor individual em castanho, cor aprovada para o valor, com 
margens de luxo, sobre papel liso fino, não denteada, sem goma. Não catalogada por OM.

12.00

472 F PRV 1935 – Tudo pela Nação. Emissão base. Desenho de Almada Negreiros e gravura de Arnaldo 
Fragoso. MF572, 1$00. Lote com duas provas individuais, com margens de luxo, não dentea-
das, uma em azul-escuro sobre papel liso fino, sem goma, OM217 e outra em vermelho sobre 
papel liso médio, amarelado, com goma, não catalogada por OM.

20.00

473 F PRV 1937 – Centenário da Academia Politécnica do Porto. Emissão projetada. Desenho de Álvaro 
Duarte de Almeida e gravuras de Gustavo de Almeida Araújo. OM2195, 10c. Prova de cor em 
laranja-vermelho e bistre-amarelo, em bloco medindo 82x111mm, não denteada, em papel 
liso fino, sem goma. B e R.

25.00

474 F PRV 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. Desenho de Roque Gameiro e gravura de Guilherme 
Santos. Tipo IX. MF615, 1$75. Lote com duas provas de cor, uma em azul-escuro em bloco medindo 
61x52, sem abertura do valor no cunho e outra em azul s/ azul, em bloco medindo 51x73mm, com 
abertura do valor no cunho, ambas não denteadas, em papel esmalte sem goma. OM2224 e 2225.

25.00

475 F PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins Barata 
e gravuras de Gustavo de Almeida Araújo. Bloco medindo 103x73mm com duas provas de 
cor em castanho-rosado, uma da Efígie e outra do Monumento, sem abertura dos valores no 
cunho, não denteadas, sem goma e com inscrição marginal “N.º 2”. OM2401.

25.00

476 F PRV 1946 – Castelos de Portugal. Tira horizontal de 3 provas, em bloco medindo 105x55mm, com 
desenho não aprovado para a emissão, com gravura do Castelo de Almourol, em azul-violeta 
sobre papel esmalte, não denteadas, sem abertura da taxa no cunho. B e MR.

30.00

477 F PRV 1948 — 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. Desenho de Jaime Martins Barata 
e gravura de Renato Araújo. Quadra, canto superior direito de folha, com provas de luxo do 
cunho da taxa de $30 (gravura do Pagem), em castanho-violeta, não denteadas, sem goma, 
em papel esmalte espesso, em violeta-castanho, gravadas em talhe doce, com inscrições 
manuscrita “38” e “obra 614” e assinatura ilegível. MB e MR.

36.00
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478 F PRV 1948 — 3.º Centenário do Nascimento de S. João de Brito. Desenho de Jaime Martins Barata 
e gravura de Renato Araújo. Quadra, canto superior direito de folha, com provas de luxo do 
cunho da taxa de $50 ( gravura do Missionário) em preto, não denteadas, sem goma, em 
papel esmalte espesso, em violeta-castanho, gravadas em talhe doce, com inscrições ma-
nuscrita “Ch.ª n.º 1” e assinatura “Renato / 1”. MB e MR.

36.00

479 F PRV 1952 – 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier. Desenho de Manuel Lapa e gravura de 
António da Conceição Pais Ferreira. Prova de artista em bloco medindo 69x87mm, em talhe doce 
do valor de 1Esc, em preto-castanho, não denteada, em papel esmalte espesso. MB e MR.

28.00

480 PRV 1954 – 150 Aniversário da Fundação da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. 
Desenho de Jaime Martins Barata. Impressão Offset na Casa da Moeda. MF794, 1$00. Prova 
ampliada a preto e branco, em bloco de papel amarelado, liso a pontinhado leve, medindo 
217x173mm, não denteado.

25.00
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481 PRV 1954 – Campanha de Educação Popular. Desenho de Cândido Costa Pinto. Impressão Offset 
na Casa da Moeda. MF796, $50. Prova ampliada a preto e branco, em bloco de papel ama-
relado, liso a pontinhado leve, medindo 217x173mm, não denteado.

25.00

482 F PRV 1964 – Europa CEPT * V Aniversário. Desenho de George Bétemps. MF934, 1$00, policromo. 
Prova de cor com fundo em castanho-vermelho (cor aprovada para o selo de 3$50 e não no 
selo de 1$00), denteada, em papel liso, com goma. B e R.

15.00

483 F PRV 1964 – 1.º Centenário do Diário de Notícias. Desenho de Júlio Gil e impresso em offset na 
Casa da Moeda. Prova de cor em vermelho e sépia, da taxa de 1$00 (cores não aprovadas), 
bordo de folha, denteada, papel esmalte. B e R.

24.00

484 PRV 1940 – Centenários da Fundação e Restauração de Portugal + Centenário do Selo Postal. Ensaio 
para os blocos dos CENTENÀRIOS, com disposição dos selos aprovada para o bloco da Fundação 
e Restauração de Portugal, com 8 selo de 40c em verde da emissão do Centenário do Selo Postal, 
com valor, legenda “1940” e dois escudos dos CTT idênticos aos aprovados para este bloco, com a 
legenda não aprovada “EMISSÃO COMEMORATIVA DOS CENTENÁRIOS”. MB e MR.

100.00

485 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 180x141mm, sem abertura 
das taxas no cunho, sobre papel esmalte, não denteado, impressão tipográfica. B e R.

30.00

486 PRV 1941 – Costumes Portugueses * 1.ª emissão. MF BLC4. Ensaio para o bloco da emissão, com 
disposição dos selos não aprovada, em vermelho-lilás, medindo 168x139mm, sem abertura das 
taxas no cunho, sobre papel liso, espesso, não denteado, com impressão tipográfica. B e R.

30.00

487 PRV 1990 – Correios, sempre e em toda a parte. MF ETQ2. Prova de cor, nas cores aprovadas, com 
perfuração lateral e sobrecarga a vermelho “MUSTER” + prova de etiqueta não emitida para o “COR-
REIO VERDE”, em verde e preto, perfuração lateral e com a sobrecarga a vermelho “MUSTER”.

35.00

488 PRV 1898 – Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Desenho 
de Carlos Maria Miranda da Costa e gravura em madeira de José Sérgio de Carvalho e Silva, 
sem a palavra “CONTINENTE”. Prova de cor em preto sobre papel pontinhado, sem impres-
são da taxa, não denteada e sem goma. B e R.

40.00

489 PRV 1925 – Monumento ao Marquês de Pombal. Desenhos de H. Fleury e gravuras de John Harrison 
e George Fairweather. Lote com 3 provas de cor com os 3 motivos, “efígie” em verde-azul, “plano” 
em verde-oliva e “monumento” a azul, denteadas, sem impressão da legenda e do valor, com furo 
de segurança e sobrecarga a preto, oblíqua, “WATERLOW & SONS, LTD / SPECIMEN.

20.00

490 PRV 1899/1910 – Porte Franco. União dos Atiradores Civis Portugueses. Desenho de Manuel Pedro 
de Faria Luna e gravura de Domingos Alves do Rego. Lote com quatro provas de cor, uma em 
castanho e creme, outra em verde-azul e azul-claro, outra em violeta-escuro e vermelho e outra 
em violeta e ultramar. Todas não denteadas, sem goma e em papel pontinhado leve. B e R.

30.00

     Ultramar

491 PRV Ultramar * África. 1912 – Ceres. Provas conjuntas. Desenho de Constantino de Sobral Fer-
nandes e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Bloco medindo 109x61mm com 10 
provas de cor em castanho-claro e do valor de 1 ½ c (cor aprovada para este valor), uma por 
cada colónia de África (Angola, Guiné, Moçambique, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe) e para 
os Distritos Postais (Lourenço Marques, Tete, Inhambane, Congo e Quelimane), não den-
teadas, em papel pontinhado horizontal, sem goma e com estrelas I/I nas provas da Guiné e 
Tete e estrelas II/II na prova do Congo. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

75.00

492 PRV Angola e Índia * 1912 – Ceres. Provas conjuntas. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes 
e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Lote composto por dois pares de provas para selos 
de Angola e Índia: uma  em castanho-claro com valores de 1c para a de Angola e 5 réis para a da 
Índia, com transparência na prova da Índia e outra em laranja com valores de 2c para a de Angola e 
2T para a da Índia. Exemplares não denteados, em papel pontinhado vertical, gomadas.

40.00

493 PRV Angola e Índia * 1912 – Ceres. Provas conjuntas. Desenho de Constantino de Sobral Fer-
nandes e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Lote composto por três pares de provas 
para selos de Angola e Índia: uma  em verde-azul com valores de 1 ½ c para a de Angola e 
6 réis para a da Índia, outra em carmim com valores de 3c para a de Angola e 1T para a da 
Índia e outra em azul-escuro com valores de 7 ½ c para a de Angola e 2 ½ T para a da Índia. 
Exemplares não denteados, em papel pontinhado vertical, gomadas, sem reparações, com 
alguns pontos de óxido no verso de duas provas.

60.00

494 PRV Macau, Timor, Angola e Índia * 1912 – Ceres. Provas conjuntas. Desenho de Constantino de 
Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Quadra de provas de cor em cin-
zento-escuro com valores de 76 avos para Macau, 76 avos para Timor, 40c para Angola e 1R.ª para 
a Índia, cor não aprovadas para qualquer dos valores, não denteadas, em papel pontinhado hori-
zontal, com margens de luxo, gomadas. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

50.00

495 PRV Macau, Timor, Angola e Índia * 1912 – Ceres. Provas conjuntas. Desenho de Constantino 
de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Quadra de provas de 
cor em rosa com valores de 76 avos para Macau, 76 avos para Timor, 40c para Angola e 
1R.ª para a Índia, cor não aprovadas para qualquer dos valores, não denteadas, em papel 
pontinhado horizontal, com margens de luxo, gomadas. Exemplar raro, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor.

50.00
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496 PRV Macau, Timor, Angola e Índia * 1912 – Ceres. Provas conjuntas. Desenho de Constantino 
de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Quadra de provas de 
cor em rosa com valores de 76 avos para Macau, 76 avos para Timor, 40c para Angola e 
1R.ª para a Índia, cor não aprovadas para qualquer dos valores, não denteadas, em papel 
pontinhado horizontal, com margens de luxo, sem goma. Exemplar raro, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor.

50.00

497 PRV Macau, Timor, Angola e Índia * 1912 – Ceres. Provas conjuntas. Desenho de Constantino 
de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. Quadra de provas de cor 
em castanho-vermelho com valores de 76 avos para Macau, 76 avos para Timor, 40c para 
Angola e 1R.ª para a Índia, cor não aprovadas para qualquer dos valores, não denteadas, 
em papel pontinhado horizontal, com margens de luxo, gomadas. Exemplar raro, sem repa-
rações, com ligeira transparência na prova de Timor, com boa cor.

50.00

     Angola

498 PRV 1870/77 – Coroa. Lote com duas provas de cor, não denteadas: uma do valor de 20 réis em papel 
liso, muito fino, quase transparente, sem goma e outra de 25 réis em violeta-cinzento, em papel 
levemente pontinhado, médio. Exemplares raros, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 

50.00

499 PRV 1870/77 – Coroa. FALSOS SPIRO. MF4. Lote composto por  duas provas de 25 réis carmim, 
uma delas não denteada, bordo superior de folha e outra em denteado 12 ¾, papel liso, mé-
dio, e com goma. B e R.

20.00

500 PRV 1893/94 – D. Carlos I, tipo JORNAES. Lote com duas provas de cor, uma delas em castanho, 
sobre cartolina, margens curtas, sem goma, sem abertura no cunho da legenda “PORTU-
GAL” e outra em verde sobre papel liso médio, margens normais, sem goma. 

30.00
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501 PRV 1893/94 – D. Carlos I, tipo JORNAES. Quadra de provas de cor em castanho, cor aprovada 
para a emissão, sobre papel liso, fino, margem esquerda de folha, não denteada, sem goma. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

40.00

502 PRV 1909 – D. Manuel II. Desenho e gravura de Domingos Alves do Rego. Lote com duas provas 
do desenho aprovado, em carmim e verde-oliva sobre papel porcelana branco, sem goma, 
com largas margens, sem abertura do valor no cunho. Exemplares sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor.

25.00

503 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 valores 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.

100.00

504 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 ¼ c sépia, ½ c preto, 1c verde, 1 ½c castanho, 2c 
carmim, 2 ½c violeta, 5c azul, 4c carmim, 4 ½c cinzento, 6c lilás, 10c tijolo e 15c lilás-vermelho. B e 

70.00

505 PRV 1912 – Ceres. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de 
Carvalho e Silva. Lote com provas de cor de ¼ c em sépia, ½ c em preto, 1c em verde-
-amarelo, 1c em verde-escuro, 1 ½ c em castanho, 2c em carmim, 2 ½ c em violeta-claro, 
5c em azul-claro, 8c em ardósia e 2x10c em tijolo-claro, não denteadas, em papel liso, com 
exceção de 1c em papel pontinhado e 8c em papel porcelana. Exemplares sem defeitos nem 
reparações, com exceção prova de 8c com ligeiro óxido, com boa cor.

50.00

506 PRV 1912 – Ceres. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de 
Carvalho e Silva. Desenhos aprovados para as Ordens Postais. Lote com 3 provas de cor, do 
valor de 2 ½ c em tijolo, verde-escuro e violeta-escuro, não denteadas, com goma original e 
charneira, com boas margens, com leves afloramentos de óxido, com boa cor. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota.

60.00

507 PRV 1912 – Ceres. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de 
Carvalho e Silva. Desenhos aprovados para as Ordens Postais. Lote com 2 provas de cor, 
do valor de 7 ½ c em carmim e chocolate, não denteadas, com goma original, com boas mar-
gens. Atendendo a que as provas aparecem gomadas poder-se-á também ser considerado 
como eventuais ensaios não aprovados para a emissão dos selos. Exemplares raros sem 
reparações, com pontos de óxido no verso e com boa cor.

40.00

508 PRV 1932 – Padrões. Emissão projetada, mas não emitida. Lote com duas provas de cor em sé-
pia-esverdeado e rosa-lilás, não denteadas, em papel porcelana branco, ambas sem abertura 
do valor no cunho e apenas com a legenda “CENTAVOS” e tamanhos diferentes. MB e MR.

30.00

509 PRV 1932 – Padrões. Emissão projetada, mas não emitida. Lote com duas provas de cor em 
cinzento-escuro e carmim sobre salmão, não denteadas, em papel porcelana branco na pri-
meira prova e colorido na segunda, ambas sem abertura do valor no cunho e apenas com a 
legenda “CENTAVOS”. MB e MR.

30.00

510 PRV 1932 – Ceres. Novo tipo. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de Arnaldo 
Fragoso. Lote com 4 provas de cor, das quais três em papel pontinhado vertical nas cores 
azul-claro, verde e carmim e uma em papel esmalte na cor azul-escuro, não denteadas, com 
margens largas a luxo, sem impressão do valor, sem goma. Exemplares sem defeitos nem 
reparações, com boa cor.

30.00

511 PRV 1932 – Ceres. Novo tipo. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de Arnaldo 
Fragoso. Lote com 4 provas de cor em verde-cinzento, castanho, castanho-vermelho e azul, 
não denteadas, com margens largas a luxo, sem impressão do valor, em papel pontinhado 
vertical, sem goma. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

512 PRV 1955 – Mapa de Angola. Desenho de José de Moura, litografados na Casa da Moeda. Prova 
de cor para o valor de 20$00 com as cores aprovadas para o valor de 1$00. Prova denteada 
em 13 ½, em papel esmalte, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Acompanha selos originais dos valores de 1$00 e 20$00 para comparação.

20.00

513 PRV 1960 – 5.º Centenário da Morte do Infante D. Henrique. MF410, 2$50, policromo. Lote com 
duas provas de cor, com molduras em verde-claro e verde-oliva, cores não aprovadas, den-
teadas em 13 ½, em papel esmalte, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. MB e MR.

40.00

514 PRV 1961 – Tipos Femininos de Angola. MF427, 50$00. Par horizontal de provas de cor, nas cores 
aprovadas, sem impressão da COR AZUL, não denteadas, em papel esmalte, com goma. 
Exemplar sem reparações com afloramentos de óxido no verso, com boa cor.

25.00

515 PRV 1964 – Centenário da Associação Comercial de Luanda. MF499, 1$00. Lote com duas provas 
de cor, em cores não aprovadas para a emissão, não denteadas com margens normais, em 
papel esmalte. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

30.00

516 PRV 1964 – Centenário da Associação Comercial de Luanda. MF499, 1$00. Lote com três provas de cor, 
em cores não aprovadas para a emissão, em grande maioria, com perfuração 12, em papel esmalte. 
Exemplares sem reparações, com vestígios de óxido na terceira prova, com boa cor. MB e MR.

40.00

517 PRV 1967 – Cinquentenário de Carmona. MF520, 1$00. Lote com duas provas de cor, em cores não 
aprovadas para a emissão, uma delas com apenas a cor do valor diferente, denteadas, em papel 
esmalte e gomadas. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

30.00
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518 PRV 1967 – Cinquentenário de Carmona. MF520, 1$00. Ensaio para a emissão, com desenho 
e formato não aprovados em papel esmalte, denteado, em papel esmalte. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Acompanha selo normal para comparação. MB e MR.

40.00

519 PRV 1965 – Correio Aéreo. Empreendimentos em Angola. Desenhos de Cunha Rocha. MF CA25, 
4$50 (Barragem Craveiro Lopes). Par horizontal de provas de cor com legendas em violeta-
-escuro, vermelho e castanho-vermelho (por ordem descendente das legendas), sem a es-
quadria a preto e legenda “CORREIO AÉREO” à esquerda do selo, sobre papel esmalte, 
denteadas, com goma. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

520 PRV 1965 – Correio Aéreo. Empreendimentos em Angola. Desenhos de Cunha Rocha. MF CA25, 
4$50 (Barragem Craveiro Lopes). Par horizontal de provas de cor com legendas em azul, ver-
melho e violeta-escuro (por redem descendente das legendas), sem a esquadria a preto e le-
genda “CORREIO AÉREO” à esquerda do selo, sobre papel esmalte, denteadas, com goma. 

30.00

521 PRV 1965 – Correio Aéreo. Empreendimentos em Angola. Desenhos de Cunha Rocha. MF CA25, 
4$50 (Barragem Craveiro Lopes). Par horizontal de provas de cor com legendas em casta-
nho-vermelho, vermelho e azul (por ordem descendente das legendas), sem a esquadria a 
preto e legenda “CORREIO AÉREO” à esquerda do selo, sobre papel esmalte, denteadas, 
com goma. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

522 PRV 1965 – Correio Aéreo. Empreendimentos em Angola. Desenhos de Cunha Rocha. MF CA26, 
5$00 (Barragem do Cuango). Par horizontal de provas de cor com legendas em preto/lilás-
-escuro, vermelho e magenta (por ordem descendente das legendas), sem a esquadria a 
preto e legenda “BARRAGEM DO CUANGO / - NOVA LISBOA -” em vez de “BARRAGEM DO 
CUANGO” na versão aprovada, sobre papel esmalte, denteadas, com goma. 

30.00

523 PRV 1965 – Correio Aéreo. Empreendimentos em Angola. Desenhos de Cunha Rocha. MF CA26, 5$00 
(Barragem do Cuango). Par horizontal de provas de cor com legendas em magenta, vermelho e 
preto (por ordem descendente das legendas), sem a esquadria a preto e legenda “BARRAGEM DO 
CUANGO / - NOVA LISBOA -” em vez de “BARRAGEM DO CUANGO” na versão aprovada, sobre 
papel esmalte, denteadas, com goma. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00
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524 F PRV 1939 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Armas de Angola. Litografados na Imprensa Nacional 
de Luanda. MF IP5, 0,50Ags. Lote com duas provas de cor em castanho-vermelho (cor não 
aprovada) e verde-claro (cores aprovadas), sobre papel liso médio, amarelado e branco res-
petivamente, denteadas, sem goma. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

25.00

525 F PRV 1939 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Armas de Angola. Litografados na Imprensa Nacional 
de Luanda. MF IP5, 0,50Ags. Lote com três provas de cor em azul-escuro, amarelo (cores 
não aprovadas) e verde-azul (cor aprovada para este valor), sobre papel liso médio, amare-
lado, não denteadas, sem goma. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

45.00

526 F PRV 1939 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Armas de Angola. Litografados na Imprensa Nacional 
de Luanda. MF IP5, 0,50Ags. Lote com três provas de cor em vermelho e azul-escuro (cor 
não aprovada) e verde-azul (cores aprovadas), sobre papel liso médio, amarelado, dentea-
das, sem goma. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

40.00

527 F PRV 1939 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Armas de Angola. Litografados na Imprensa Nacional 
de Luanda. MF IP5, 0,50Ags. Lote com duas provas de cor em castanho-vermelho (cores não 
aprovadas), sobre papel liso médio, amarelado, não denteadas, sem goma. Exemplares sem 
defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

528 F PRV 1955 – Imposto Postal * ASSISTÊNCIA. Rapaz. Desenho de Neves e Sousa, litografados na 
Empresa Gráfica de Angola. MF IP8, 1$00. Quadra de provas da cor de fundo dos selos em 
laranja-vermelho, em bordo superior de folha, não denteadas, sobre papel liso médio, com 
goma e com ASSINATURA DO AUTOR DO DESENHO no 4.º selo, assim como menção do 
ano “1955”. Exemplar muito raro, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

60.00

529 F PRV 1965 – Imposto Postal * Povoamento. Mapa de Angola. Desenho de Vasco Santos, litografados 
na Imprensa Nacional de Angola. Lote com 5 provas de cor, todas diferentes, denteadas, em 
papel liso médio, com goma original e leve sinal de charneira, sem impressão da taxa. MB e MR.

45.00

530 F PRV 1965 – Imposto Postal * Povoamento. Mapa de Angola. Desenho de Vasco Santos, litografa-
dos na Imprensa Nacional de Angola. Lote com 5 provas de cor, todas diferentes, não den-
teadas, em papel liso médio, com goma original sem charneira, sem impressão da taxa, mas 
com vestígios do valor de 1$00. MB e MR.

50.00

531 F PRV 1960 – Franquias mecânicas. Prova de franquia mecânica em vermelho, em bloco de carto-
lina com 114mm x 89mm, sem abertura no cunho do nome da estação e do n.º de controlo 
com a data “17 IX 59” e valor “789$90”. B e R.

25.00

532 F PRV 1960 – Franquias mecânicas. Prova de franquia mecânica em vermelho, em bloco de carto-
lina com 141mm x 89mm, sem abertura no cunho do nome da estação e do n.º de controlo e 
com a data “-5 XII 60” e taxa de “12.30”. B e R.

25.00

     Cabo Verde

533 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 ver-
tical, não gomados, sem impressão do valor. MB e MR.

65.00

     Guiné

534 F PRV 1886 – D. Luís I. Desenho do busto de Eugène Mouchon e cercadura de Azedo Gneco. MF24, 
5 réis. Lote com duas provas de cor em castanho e laranja sobre papel porcelana, denteadas, 
sem goma. B e R.

25.00

535 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.

250.00

     Macau

536 F PRV 1914 – Ceres. Desenho de Constantino Sobral e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. 
MF214, 5 avos castanho claro. Tira horizontal com 3 provas individuais, com esquadria, não 
denteadas, em papel liso, com taxa e legendas impressas, com estrelas III/IV. Cor aprovada para 
este valor. Este tipo de provas são tidas com tendo saído clandestinamente da Casa da Moeda.

25.00

537 F PRV 1914 – Ceres. Desenho de Constantino Sobral e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. 
MF225, 3P verde s/ azul. Tira horizontal com 3 provas individuais, com esquadria, não den-
teadas, em papel porcelana colorido, com taxa e legendas impressas, com estrelas III/IV. Cor 
aprovada para este valor. Este tipo de provas são consideradas com tendo saído clandesti-
namente da Casa da Moeda.

25.00

538 F PRV 1951 – Motivos locais. Novas cores + Vultos do Oriente + Embarcações Típicas de Macau + Encer-
ramento do Ano Santo. Folha em papel esmalte, espesso, com 20 provas de cor, não denteadas, 
de todos os selos emitidos em 1951, litografados na Imprensa Nacional e na Casa da Moeda, não 
incluindo o selo de 1P (MF348) que por alteração da cor, provavelmente foi emitido já em 1952.

1.000.00
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539 F PRV 1953 – Flores de Macau. Heliogravados na Couvoisier. Lote com 10 provas individuais de 
cor, nas cores aprovadas, não denteadas, em blocos de papel porcelana, sem goma. B e R.

80.00

540 F PRV 1958 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Novas cores. MF IP 16/17. Lote 
com duas quadras de provas de cor, uma do valor de 1 avo em verde-oliva s/ verde e outra do 
valor de 2 avos em lilás s/ cinzento em canto inferior direito de folha. Ambas não denteadas, 
em papel liso, sem goma. Também tidos como selos originais não denteados.

20.00

     Moçambique

541 F PRV 1951 – Centenário do Nascimento de Victor Cordon. MF 381/382. Lote com dois blocos de 12 
provas de cor cada um (3x4), um deles do valor de 1E em castanho e outro de 5E em azul-
-escuro (cores aprovadas). Exemplares não denteados, sobre papel liso, sem goma, bordos 
superiores de folha. B e R.

30.00

542 F PRV 1954 – 4.º Centenário da Fundação da Cidade de S. Paulo. Desenho e gravura de autor 
desconhecido, não aprovados para a emissão. Par horizontal de provas com o valor de 3$50 
aberto no cunho, não denteadas, em papel liso, creme e laranja.

20.00

     Companhia de Moçambique

543 F PRV 1937 – Motivos locais. MF173, 5c. Conjunto com 3 quadras de provas de cor em ultramar e 
verde (cores aprovadas para este valor), uma delas apenas da moldura, não denteada, outra 
da moldura e centro, não denteada e outra da moldura e centro, denteadas em canto de folha. 
Todas com furos de segurança da casa impressora.

25.00

544 F PRV 1937 – Motivos locais. MF174, 10c. Conjunto com 3 quadras de provas de cor em carmim 
e ultramar (cores aprovadas para este valor), uma delas apenas da moldura, não denteada, 
outra da moldura e centro, não denteada e outra da moldura e centro, denteadas, margem 
direita de folha. Todas com furos de segurança da casa impressora.

25.00

545 F PRV 1937 – Motivos locais. MF175, 15c. Conjunto com 3 quadras de provas de carmim e preto 
(cores aprovadas para este valor), uma delas apenas da moldura, não denteada, outra da 
moldura e centro, não denteada e outra da moldura e centro, denteadas. Todas com furos de 
segurança da casa impressora.

25.00

546 F PRV 1937 – Motivos locais. MF176, 20c. Conjunto com 3 quadras de provas de cor em verde e 
ultramar (cores aprovadas para este valor), uma delas apenas da moldura, não denteada, 
outra da moldura e centro, não denteada e outra da moldura e centro, denteadas. Todas com 
furos de segurança da casa impressora.

25.00
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547 F PRV 1937 – Motivos locais. MF177, 30c. Conjunto com 3 quadras de provas de cor em verde e 
azul-cinzento (cores aprovadas para este valor), uma delas apenas da moldura, não dentea-
da, outra da moldura e centro, não denteada e outra da moldura e centro, denteadas. Todas 
com furos de segurança da casa impressora.

25.00

548 F PRV 1937 – Motivos locais. MF178, 40c. Conjunto com 3 quadras de provas de cor em verde-azul 
e preto (cores aprovadas para este valor), uma delas apenas da moldura, não denteada, 
outra da moldura e centro, não denteada e outra da moldura e centro, denteadas. Todas com 
furos de segurança da casa impressora.

25.00

549 F PRV 1937 – Motivos locais. MF179, 45c. Conjunto com 3 quadras de provas de cor em azul e sépia 
(cores aprovadas para este valor), uma delas apenas da moldura, não denteada, outra da 
moldura e centro, não denteada e outra da moldura e centro, denteadas. Todas com furos de 
segurança da casa impressora.

25.00

550 F PRV 1937 – Motivos locais. MF180, 50c. Conjunto com 3 quadras de provas de cor em violeta e 
verde-escuro (cores aprovadas para este valor), uma delas apenas da moldura, não dentea-
da, outra da moldura e centro, não denteada e outra da moldura e centro, denteadas. Todas 
com furos de segurança da casa impressora.

25.00

551 F PRV 1937 – Motivos locais. MF183, 80c. Conjunto com 3 pares verticais de provas de cor em car-
mim e verde (cores aprovadas para este valor), um deles apenas da moldura, não denteada, 
outro da moldura e centro, não denteada, margem superior de folha e outro da moldura e cen-
tro, denteadas, margem inferior de folha. Todas com furos de segurança da casa impressora.

12.00

552 F PRV 1937 – Motivos locais. MF184, 85c. Conjunto com 3 quadras de provas de cor em vermelho e 
preto (cores aprovadas para este valor), uma delas apenas da moldura, não denteada, outra 
da moldura e centro, não denteada e outra da moldura e centro, denteadas. Todas com furos 
de segurança da casa impressora.

25.00

553 F PRV 1937 – Motivos locais. MF185, 1Esc. Conjunto com 3 quadras de provas de cor em azul e 
preto (cores aprovadas para este valor), uma delas apenas da moldura, não denteada, outra 
da moldura e centro, não denteada, margem esquerda de folha e outra da moldura e centro, 
denteadas. Todas com furos de segurança da casa impressora.

25.00

554 F PRV 1937 – Motivos locais. MF186, 1.40E. Conjunto com 3 pares verticais de provas de cor em 
azul e verde (cores aprovadas para este valor), um deles apenas da moldura, não denteada, 
outro da moldura e centro, não denteada, margem superior de folha e outro da moldura e 
centro, denteadas. Todas com furos de segurança da casa impressora.

12.00

555 F PRV 1937 – Motivos locais. MF187, 2Esc. Conjunto com 3 quadras de provas de cor em lilás-
-malva e castanho (cores aprovadas para este valor), uma delas apenas da moldura, não 
denteada, outra da moldura e centro, não denteada, e outra da moldura e centro, denteadas. 
Todas com furos de segurança da casa impressora.

25.00

556 F PRV 1937 – Motivos locais. MF188, 5E. Conjunto com 2 pares verticais de provas de cor em bistre 
e azul (cores aprovadas para este valor), um deles apenas da moldura, não denteada e outro 
da moldura e centro, denteadas + prova isolada em canto de folha, não denteada, da moldura 
e centro. Todas com furos de segurança da casa impressora.

9.00

557 F PRV 1937 – Motivos locais. MF189, 10E. Conjunto com 3 pares verticais de provas de cor em carmim-
-rosa e preto (cores aprovadas para este valor), um deles apenas da moldura, não denteada, outro 
da moldura e centro, não denteada, canto superior direito de folha, margem superior de folha e 
outro da moldura e centro, denteadas. Todas com furos de segurança da casa impressora.

12.00

558 F PRV 1937 – Motivos locais. MF190, 20E. Conjunto com 2 pares verticais de provas de cor em verde 
e lilás-malva (cores aprovadas para este valor), um deles da moldura e centro, não denteadas, 
canto inferior esquerdo de folha e outro da moldura e centro, denteadas + prova isolada em canto 
superior de folha, não denteada, da moldura. Todas com furos de segurança da casa impressora.

10.00

     S. Tomé e Príncipe

559 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.

50.00

560 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. MB e MR.

50.00

561 F PRV 1870/77 – Coroa. FALSOS SPIRO. MF 1/2. Lote composto por par (uma prova incompleta) 
de provas de 5 réis em preto, bordo inferior de folha e prova isolada de 10 réis em amarelo-
-laranja, margem esquerda de folha, não denteadas, em papel liso médio. B e R.

25.00

562 F PRV 1870 – Coroa. Lote composto por prova de cor do valor de 40 réis em rosa sobre papel por-
celana branco e par vertical de provas de 300 réis em bistre sobre papel porcelana colorido. 
Exemplares não denteados, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

563 F PRV 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Desenho e gravura de Manuel Diogo Neto. MF33, 15 
réis. Prova de cor em carmim-rosa, cor não aprovada, sobre papel pontinhado vertical, fino, 
não denteada, sem goma. B e MR.

25.00

564 F PRV 1898/1901 – D. Carlos I, tipo Mouchon. MF45, 10 reis. Par horizontal de provas de cor em 
cinzento--escuro (não aprovada para esta taxa), não denteadas, em papel liso fino. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

20.00
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     Timor

565 F PRV 1935 – Padrões. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso. MF206/226. Série completa em 
pares horizontais de provas de cor, nas cores aprovadas, sobre papel liso, com filigrana Cruz 
de Cristo (aprovado para a emissão), não denteados, sem goma. Também tidos como selo 
originais não denteados. 

200.00

566 F PRV 1956 — Carta Geográfica de Timor. MF301, 1P. Folha completa com 10 provas de cor, com 
fundo em azul-claro (cor aprovada para o selo de 3 avos), denteadas, com goma, com bandas 
em branco e denteadas, similares às provas. Exemplar sem reparações, com vestígios de 
óxido. MB e MR.

40.00

567 F PRV 1956 — Carta Geográfica de Timor. MF301, 1P. Folha completa com 10 provas de cor, com 
fundo em salmão (cor não aprovada), denteadas, com goma, com bandas em branco e den-
teadas, similares às provas. Exemplar sem reparações, com vestígios de óxido. MB e MR.

40.00
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SELOS E CORRESPONDÊNCIAS

     Portugal

568 F 8 1853 – D. Maria II. MF1, 5 réis, castanho-avermelhado, papel liso, médio, não denteado. 
Exemplar usado, com 3 margens de luxo e uma curta não tocando o quadro de impressão, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.600.00.

175.00

569 F 8 1853 – D. Maria II. MF1, 5 réis, castanho avermelhado, papel liso médio, não denteado, tipo 
I. Exemplar usado, com 3 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 “77 – 
COIMBRA”. Valor de catálogo € 1.600.00.

200.00

570 F FRG 1853 – D. Maria II. MF5, 50 réis, verde-amarelo, papel liso, médio, não denteado. Exemplar 
usado com duas margens de luxo e duas curtas, não tocando o quadro de impressão, sobre 
pequeno fragmento, sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma, batido a preto “48 – ANGRA”, tipo 6.8.6. Valor de catálogo € 2.050.00.

250.00

571 F 8 1853 – D. Maria II. MF4, 100 réis, lilás, papel liso médio, não denteado. Exemplar usado, com 
3 margens de luxo e uma curta, tocando ligeiramente o quadro, com moldura parcialmente 
aberta na margem direita e reparada e com ligeira transparência ao centro, com boa cor e 
relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “102” de Viana, 
tipo 5.10.5. Valor de catálogo € 3.500.00.

200.00

572 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF5d, 5 réis, castanho-vermelho, papel liso fino, não dentea-
do, tipo IV. Exemplar usado, assinado no verso, com 3 margens de luxo e uma curta, não tocando 
o quadro de impressão, sem defeito nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carim-
bo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto, ilegível: Valor de catálogo € 1.600.00.

200.00

573 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 réis, verde-amarelo, papel liso fino, não den-
teado. Exemplar usado, com margens de luxo, canto inferior esquerdo de folha, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 130.00.

25.00

574 F 8 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos. MF8, 50 réis, verde-amarelo, papel liso fino, não dentea-
do. Exemplar novo, com margens de luxo, margem direita de folha, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo de pontos batido a preto “52 – PORTO”. 
Valor de catálogo € 130.00.

30.00

575 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 réis, azul-escuro, papel liso médio, não 
denteados, linhas duplas. Exemplar com 3 margens de luxo e uma curta em carta circulada 
de Torrão (08.10.56) para Lisboa (10.10.56) para pagar o porte simples interno de uma carta 
com peso até 2 oitavas. Selo obliterado com carimbo ilegível e carta com marca nominal 
“TORRÃO” a preto, do período pré-adesivo.

25.00

576 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 réis, azul, papel liso médio, com margens 
muito curtas em carta datada da Covilhã (11.01.57) para o Porto (16.01.57), para pagar o 
porte simples interno (25 réis) de uma carta com peso até 3 oitavas de onça, de acordo com 
a tabela de portes do Decreto de 09.11.52) em vigor a partir de 01.07.53. Selo obliterado com 
carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a sépia “145”, tipo 20 barras e nominativo 
“COVILHÃ”, também batido a sépia.

35.00

577 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 réis, azul-escuro, papel liso médio, não 
denteados, linhas duplas. Exemplar com as 4 margens de luxo em carta circulada de Soure 
(02.12.57) para o Porto (03.12.57) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso 
até 2 oitavas. Selo obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batida a sépia “99 
– SOURE”, tipo 6.8.6 e carta com marca nominal “SOURE” a sépia, do período pré-adesivo.

30.00

578 F * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 réis, azul-escuro, papel liso médio, não 
denteados, linhas duplas. Exemplar com as 4 margens de luxo em carta circulada de Lamego 
(05.05.57) para o Porto (07.05.57) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso 
até 2 oitavas. Selo obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batida a preto “121 
– LAMEGO”, tipo 6.8.6 e carta com marca nominal “LAMEGO” a preto, do período pré-adesivo.

25.00

579 F FRG 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13b, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, não den-
teados, tipo V. Pequeno fragmento com bloco de 8 selos (2x4), margem esquerda de folha 
e com as outras três margens exteriores curtas, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com os selos obliterado com marca numérica da 2.ª reforma postal, batida a preto “109 – 
PONTE DE LIMA”, tipo 4.3.4.

60.00

580 F * 1862/64 – D. Luís I. Carta circulada de Lisboa (30.06.63) para Madrid (03.07.63), com trânsito 
por Elvas (01.07.63), com selo de 10 réis, amarelo laranja, MF15, com margens curtas e 
selo de 25 réis, carmim-rosa, tipo III, MF16b, com margens curtas, ambos sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, para pagar o porte simples (35 réis) de uma carta para Espanha 
com peso até 7,5g de acordo com a Convenção Postal entre Portugal e Espanha de 08.04.62.

40.00

581 F 8 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA”, tipo C. 
MF15f, 10 réis, amarelo, papel liso, denteado 13 ½, tipo II. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo e perfuração de segurança “WELSH”. B e R.

15.00

582 F * 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, médio, não denteado, tipo I. 
Exemplar com margens de luxo em carta circulada de Ovar (30.10.62) para o Porto (31.10.62) 
para pagar o porte interno simples de uma carta com peso até 15g de acordo com a tabela 
de portes da Carta de Lei de 09.09.61, em vigor a partir de 13.09.61. Selo sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a 
preto “68 – OVAR”, tipo 6.8.6 e carta com nominal “OVAR” a preto. B.

30.00
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583 F 8 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, não denteados, tipo III. Bloco 
vertical com 8 selos (2x4), usado, com duas margens de luxo e duas curtas, não afetando o 
quadro de impressão. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, oblite-
rado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “197 – CUBA”, tipo 4.3.4.

50.00

584 DES 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. Desenho aguarelado, da autoria de António 
Gomez Feu (1907/1982), pinto espanhol nascido em Aiamonte e formado em Valença. De-
senvolveu grande parte da sua trajetória artística em Barcelona, “cotando-se como um dos 
retratistas e paisagista urbanos mais reconhecidos da cidade Condal”. Este quadro fazia 
parte do espólio da antiga casa filatélica ELÁDIO DOS SANTOS. MB e R.

300.00

585 F / 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF19, 5 réis, preto, papel liso médio, não 
denteados, tipo I. Bloco horizontal com 8 selos (4x2), com duas margens exteriores de luxo e 
duas curtas, não tocando o quadro de impressão, novo, com goma original sem charneira em 
6 selos e com muito ligeiro sinal de charneira em dois selos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 7.000.00+++++.

900.00
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586 F / 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF21, 20 réis, bistre, papel liso médio, não dentea-
dos. Bloco horizontal com 8 selos (4x2), com as margens exteriores curtas, não tocando o quadro de 
impressão, novo, com goma original sem charneira em 6 selos e com muito ligeiro sinal de charneira 
em dois selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 12.000.00.

2.200.00

587 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF 19/26. Série completa, usada, com boas 
margens na generalidade, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 990.00.

130.00

588 F / 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF 19/26. Série completa, com mais de luxo 
na generalidade, nova, sem goma a maioria dos selos, apenas com goma original e charneira 
os selos de 80 e 100 réis, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.570.00.

150.00

589 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF21, 20 réis, bistre, papel liso médio, não 
denteados. Par horizontal com margens de luxo a normais, assinado no verso, usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 345.00.

70.00

590 F * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF22a, 25 réis, rosa, papel liso, médio, não 
denteado, tipo II, com duas margens de luxo e duas normais, em carta datada da Figueira da 
Foz (37.09.67) para Lisboa (28.09.67), para pagar o porte interno simples (25 réis) de uma 
carta com peso até 15g de acordo com a tabela de portes da Carta de Lei de 09.09.61, em 
vigor a partir de 13.09.61. Selo sem reparações, com vinco vertical, com boa cor, obliterado 
com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto e oleoso “87 – FIGUEIRA”, tipo 
4.3.4 e carta com nominal “FIGUEIRA” a preto. B.

20.00

591 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF22b, 25 réis, rosa, papel liso médio, não den-
teados, tipo III. Bloco com 8 selos (4x2), com margens exteriores de luxo a curtas, não tocando 
o quadro de impressão, usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo  numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “26 – LEIRIA”, tipo 4.3.4.

90.00

592 F FRG 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF23, 50 réis, verde, papel liso médio, não 
denteados. Dois exemplares e pequeno fragmento. Exemplares com margens de luxo / nor-
mais, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo.

70.00

593 F * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF24, 80 réis, laranja, papel médio, não den-
teado, em carta circulada de Lisboa (10.08.68) para Bordéus (13.08.68), com trânsito pela 
Ambulância A * Portugal – St. Jean de Luz (13.08.68) para pagar o porte simples de uma carta 
para França com peso até 10g de acordo com a tabela de portes publicada no D.G. n.º 188 de 
22.08.66. Selo com uma margem curta sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo.

90.00

594 F 8 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF25a, 100 réis, lilás-malva, papel liso médio, 
não denteados, tipo Ia. Tira horizontal com 4 selos, com margens de luxo / normais, usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo de pontos da 1.ª 
reforma “1” de Lisboa. Valor de catálogo € 1.440.00.

550.00

595 F * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF26, 120 réis, azul, papel liso médio, não 
denteado em sobrescrito circulado de Lisboa (01.11.67) para Plymouth (06.11.67) via de 
França, com trânsito por Londres (05.11.67) insuficiente para pagar o primeiro porte de uma 
carta para o Reino Unido, via de França (120 réis) com peso até 7 ½ g. Por excesso de peso 
foi marcada com carimbo batido a vermelho “FRANQUIA INSUFFICIENTE” e porteado à 
chegada com 10p manuscrito a sépia, assim como com o número “2”, manuscrito a sépia, in-
dicativo de duplo porte. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. B e R.

750.00

596 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Sobrescrito circulado de Lisboa (20.12.68) para 
Torres Novas, com selos de 5 réis, preto, tipo III, MF27 e 20 réis, bistre, MF29, ambos em 
papel liso médio, denteado 12 ¾, para pagar o porte simples interno (25 réis) de uma carta 
com peso até 7 ½ g, de acordo com a tabela de portes da Carta de Lei de 09.09.61.

200.00

597 F * 1862/64 – D. Luís I. Sobrescrito circulado de Lisboa (08.08.65) para Génova (15.08.65) com 
trânsito pela ambulância Susa -Torino (14.08.65) com selos de 50 reis, verde, MF17 e 100 
reis, lilás, MF18a para pagar o porte simples de uma carta de Portugal para Itália com peso 
até 10g. Por o destinatário já não se encontrar no endereço da carta foi reexpedida de Géno-
va (16.08.65) para Verres (17.08.65) com trânsito pela ambulância Génova-Torino (16.08.65) 
e marcada com o raro carimbo linear “RETRODATO”. Selos com as margens muito curtas e 
alguns defeitos no papel do sobrescrito.

100.00

598 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30g, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 
12 ¾, tipo VIII, em carta circulada da Guarda (04.01.71) para o Porto (06.01.71), para pagar o 
porte interno simples (25 réis) de uma carta com peso até 10g de acordo com a tabela de por-
tes do Decreto de 23.08.70, em vigor a partir de 01.10.70. Selo sem defeitos nem reparações, 
obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “137” e nominativo 
“GUARDA” também batido a preto.

20.00

599 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30n, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, 
tipo III, em carta circulada de Lisboa (08.09.68) para o Porto (09.09.68), para pagar o porte interno 
simples (25 réis) de uma carta com peso até 15g de acordo com a tabela de portes da Carta de 
Lei de 09.09.61, em vigor a partir de 13.09.61. Selo sem defeitos nem reparações, obliterado com 
carimbo de pontos da 1.ª reforma postal, batido a preto “1” de Lisboa e com ligeiro REPINTE de cor.

30.00

600 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF32, 80 réis, laranja, papel liso médio, dentea-
do 12 ¾. Exemplar isolado em carta circulada de Lisboa (17.03.70) para Bordéus / França 
(21.03.70), com trânsito por St. Jean de Luz / AMB. C (20.03.70) para pagar o porte simples 
(80 réis) de uma carta para França com peso até 10g de acordo com a tabela de portes nos 
termos da Convenção Postal de 24.12.65, em vigor a partir de 01.09.66. Exemplar sem defei-
tos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 780.00.

100.00
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601 F * 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF34, 120 réis, azul-escuro, papel liso médio, 
denteado 12 ¾. Quatro exemplares em carta circulada de Lisboa (05.12.68) para Boston / 
EUA (22.12.68) com trânsito por Londres (07.12.68), com anotação manuscrita “Via Inglater-
ra”, para pagar o quarto porte (480 réis) de uma carta para os EUA pelos paquetes ingleses 
até Londres ( Paquete Hamboldt que sai de Lisboa a 05.12) e pelos paquetes americanos na 
travessia atlântica, com peso entre 45 e 60g. Valor contabilístico manuscrito a sépia 1s11 ½d 
a pagar pela administração postal portuguesa à do Reino Unido e carimbo batido a laranja-
-vermelho de 6c aplicado em Londres indicando o porte da travessia atlântica de crédito aos 
EUA. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. MB e MR.

1.000.00

602 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF34, 120 réis, azul, papel liso médio, den-
teado 12 ¾. Exemplar isolado em sobrescrito circulado de Lisboa (15.01.69) para Lon-
dres, via França, para pagar o porte simples (120 réis) de uma carta para Inglaterra com 
peso até 7,5g de acordo com a tabela de portes publicada no Diário de Lisboa n.º 171 
de 01.08.66, em vigor a partir dessa data. Exemplar sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, obliterado com carimbo de pontos, batido a preto “1 – LISBOA”. MB e R. Valor 
de catálogo € 500.00.

75.00

603 F FRG 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF35, 240 réis, lilás-malva, papel liso, denteado 
12 ¾. Exemplar usado, sobre pequeno fragmento, sem reparações, com afloramentos de 
óxido no denteado, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 880.00.

75.00

604 F 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF35, 240 réis, lilás-malva, papel liso, denteado 
12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com a efígie parcialmente “aberta”, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 880.00.

60.00
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605 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF36, 5 réis,  preto, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Exem-
plar em sobrescrito circulado de Paço de Arcos para Lisboa (02.01.??) para pagar o porte 
interno de um impresso com peso até 40g. Selo sem reparações, com denteado irregular, 
com boa cor e relevo, obliterado com carimbo nominal “P. D’ARCOS”. R.

30.00

606 F //() 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF 36/47. Série completa, nova, a grande maioria dos selos 
com goma não original ou sem goma, sem reparações, com vestígios de óxido em três selos, 
com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 3.252.00.

300.00

607 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF37e, 10 réis, amarelo-laranja, papel liso, denteado 14, tipo I. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo numérico 
da 2:ª reforma postal, batido a preto “1 – LISBOA”. Exemplar de luxo. Valor de catálogo € 540.00.

150.00

608 F 8 1870/75 – D. Luís I. Fita direita. MF42e, 80 reis, laranja, papel liso, denteado 14, tipo I. Exemplar 
usado, sem reparações, com um dente curto, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.600.00.

140.00

609 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. Exem-
plar sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, em sobrescrito circulado pela ambu-
lância ferroviária “R.A: DE CAZEVEL A LISBOA” (09.02.80) para Lisboa (09.02.80) para pagar 
o porte simples interno de uma carta com peso até 15g. B e R.

25.00

610 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ai, 25 réis, carmim-rosa, papel liso médio, denteado 
13 ½, tipo XVII. Exemplar em carta datada de Banhos da Felgueira (18.07.78) para o Porto 
(22.07.78) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g. Selo sem de-
feitos nem reparações, com boa cor e relevo obliterado com carimbo numérico da 2.ª reforma 
postal “134 – SEIA” e carimbo nominal “CEA”, ambos batidos a preto.

20.00

611 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40ah, 25 réis, papel liso, denteado 13 ½, tipo XVI, em carta 
circulada do Porto (16.04.77) para Guimarães (17.04.77) para pagar o porte interno simples 
(25 réis) de uma carta com 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. Por ter entrado no correio depois do fecho da mala, 
foi marcada com carimbo batido a sépia “ENTROU TARDE”, aplicado no Porto. Selo sem 
defeitos nem reparações, obliterado com carimbo batido a preto “46” do Porto.

25.00

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

85.00

613 F * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF44, 120 réis, azul, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar iso-
lado em sobrescrito circulado de Lisboa (25.01.75) para Londres, via França, para pagar o porte 
simples (120 réis) de uma carta para Inglaterra com peso até 7,5g de acordo com a tabela de 
portes publicada no Diário de Lisboa n.º 171 de 01.08.66, em vigor a partir dessa data. Exemplar 
sem reparações, com 4 dentes curtos, com boa cor. Valor de catálogo € 528.00.

75.00

614 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF46, 240 réis, lilás-claro, papel liso, denteado 12 ¾. Exem-
plar usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 1.600.00.

150.00

615 F 8 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF46, 240 réis, lilás, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar 
usado, com o denteado da margem inferior redenteado, com boa cor e relevo. Valor de catá-
logo € 1.600.00.

140.00

616 F JRN 1876 – Jornaes. MF48d, 2 ½ réis, bistre esverdeado, papel liso, denteado 11 ¾ em exemplar  
do jornal “O Intransigente” n.º 74 de 25.12.1887, circulado do Peso da Régua (24.12.87) para 
Lisboa, para pagar o primeiro porte interno de um jornal 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. Selo sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo de dupla oval “CORREIO E TELEGº / 
24 DEZE.?? / PEZO DA REGOA” Valor de catálogo € 200.00.

40.00

617 F JRN 1876 – Jornaes. MF48j, 2 ½ réis, bistre-esverdeado, papel porcelana, denteado 11 ¾ em exemplar 
do jornal “A Pátria” de 30.04.1888, circulado do Porto (29.04.88) para Estremoz), para pagar o pri-
meiro porte interno de um jornal 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. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

20.00

618 F CNT 1876 – Jornaes. MF48i, 2 ½ réis, bistre, papel porcelana, denteado 11 ¾. Cinta de jornal 
circulada de Lisboa (02.08.95) para Bethléem / EUA, com tira horizontal com 3 selos + selo 
isolado, para pagar o primeiro porte de jornais (10 réis) remetido de Portugal para os EUA 
com peso até 50g de acordo com a tabela de portes (mapa 1) publicada no Diário do Governo  
n.º 74 de 02.04.1879. Selos sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

40.00

619 F * 1876 – Jornaes. MF48i, 2 ½ réis, bistre, papel porcelana, denteado 11 ¾. Dois selos em so-
brescrito de reduzidas dimensões (cartões de visita) circulado aberto em Lisboa (21.12.91), 
para pagar o porte interno de impressos (5 réis), 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. Selos sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. B e R.

25.00

620 F * 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Novas cores. MF50, 50 réis, azul, papel liso, denteado 12 ¾, 
em sobrescrito circulado de Lisboa (19.07.80) para Amesterdão (23.07.80) para pagar o porte 
simples (50 réis) de uma carta para a Holanda com peso até 15g de acordo com a tabela de 
portes publicada no Diário do Governo n.º 74 de 02.04.1879. Exemplar sem reparações, com 
afloramentos de óxido no denteado. Valor de catálogo € 380.00-

35.00
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621 F 8 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF64, 500 reis, preto, papel porcelana. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e em DENTEADO 11 ¾ x 12, tido 
como clandestinamente perfurados em linha, fora da Casa da Moeda. B e MR.

60.00

622 F * 1892/93 – Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobrescrito circulado de Lisboa (02.06.93) para Corumbá 
/ Brasil, via Montevideu (25.06.93) e Buenos Aires (27.06.93), mas provavelmente enviado por 
erro para a Argentina, poderá o sobrescrito ter sido mais tarde remetido para o destinatário, com 
trânsito pelo Rio de Janeiro (19.10.93). Franquiado com selo de 5 réis, laranja, 3 selos de 25 réis, 
verde, todos em papel porcelana, denteado 11 ¾ e dois selos de 10 réis, violeta-vermelho, papel 
porcelana, denteado 12 ¾, MF68, 70 e 69a, para pagar o porte simples (100 réis) de uma carta 
remetida para o Brasil com peso até 15 quando transportada pelos paquetes da Royal Mail e de 
navegação do Pacífico, de acordo com a tabela de portes publicada no D.G. n.º 74 de 02.04.79.

50.00

623 F DOC 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF69b, 10 réis, violeta-vermelho, papel porcelana, 
denteado 13 ½. Exemplar em recibo à cobrança do “Correio da Noite”, no valor de 1$000 réis, 
remetido de Lisboa (22.04.94) para a Messejana. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

624 F * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF70, 25 réis, verde, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Par horizontal e selo isolado em carta circulada registada de Viseu (16.03.94) para o Porto, 
para pagar o porte simples interno (25 réis) de uma carta com peso até 15g e o prémio de 
registo (50 réis), de acordo com a tabela de portes da Carta de Lei de 12.07.80.

25.00
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625 F * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF71, 50 réis, azul-claro, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Par horizontal em sobrescrito circulado registado da estação postal urbana de Lisboa * 
Necessidades (05.12.95) para Avignon / França para pagar o porte simples (50 réis) de uma 
carta para França com peso até 15g e o prémio de registo (50 réis). MB e R.

40.00

626 F * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF71, 50 réis, azul-claro, papel porcelana, dentea-
do 12 ¾. Exemplar isolado em sobrescrito circulado de Lisboa (06.02.96) para Lourenço 
Marques, com informação manuscrita “Pelo paquete Allemão” na frente e no verso “N.º 67 / 
Recebida em 3 abril 96”. Correspondência remetida para o Tenente da Armada Emílio Alberto 
de Macedo e Couto então Governador do Distrito de Inhambane.

40.00

627 F * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF73b, 100 réis, castanho s/ amarelo, papel porce-
lana, denteado 13 ½. Exemplar isolado em sobrescrito circulado de Lisboa (18.09.95) para 
Lourenço Marques, com informação manuscrita “via Londres – Transval – Pretória” na fren-
te e no verso “Recebida 13 / Out / 95”. Correspondência remetida para o Comandante da 
lancha-canhoneira “Serpa Pinto”, Tenente Emílio Alberto de Macedo e Couto.

40.00

628 F * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobrescrito circulado da Covilhã (27.03.94) para Viena 
/ Áustria (03.04.94) com trânsito por Lisboa (29.03.94) com par de selos de 15 réis castanho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, MF74 e selo de 20 réis, azul-claro, papel porcelana, dentea-
do 13 ½, MF75a, para pagar o porte simples (50 réis) de uma carta para países pertencentes 
à UPU, com peso até 15g de acordo com a tabela de portes aprovada pelo Congresso Postal 
de Paris, em vigor a partir de 01.04.79.

40.00

629 F * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF78a, 200 réis, azul s/ azul, papel porcelana, den-
teado 13 ½, em sobrescrito circulado registado do Porto (23.10.95) para Berlim / Alemanha 
para pagar o triplo porte (150 réis) de uma carta para a Alemanha com peso entre 30 e 45g e 
o prémio de registo (50 réis), de acordo com a tabela de portes publicada no D.G. n.º 74 de 
02.04.79. MB e R. Valor de catálogo € 500.00.

100.00

630 F /() 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. MF80/97. Série completa, nova, com cinco 
selos sem goma e restantes com goma não original, sem reparações e com dois selos oxida-
dos, com boa cor. Valor de catálogo € 2.100.00.

220.00

631 F * 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF122, 200 reis, azul e bistre, papel 
pontinhado em losangos, em sobrescrito circulado no Porto (13.06.95), primeiro dia de circu-
lação. Exemplar sem defeitos nem reparações com boa cor e com a burilagem muito nítida. 
Valor de catálogo € 880.00.

125.00

632 F 8 1895 – 7.º Centenário do Nascimento de S. António. MF124, 500 réis, castanho e verde + 
MF125, 1000 réis, violeta e verde. Lote com dois selos usados, com burilagem nítida, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor, obliterados com carimbo circular datado de “STO THYR-
SO / 27 / 6 / 1895”. Valor de catálogo € 1.300.00.

150.00

633 F FRG 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 148/155. Série 
completa usada, sobre fragmento medindo 171x90mm, com cada selo obliterado individualmen-
te com carimbo circular datado, tipo 1880, batido a preto “PORTO / 10 JUN 98”, ÚLTIMO DIA DE 
CIRCULAÇÃO dos selos desta série. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

634 F CRT 1910 – D. Manuel II. MF CRT8. Caderneta com 24 selos de 5 réis, MF157, preto, papel esmalte, 
denteado 14x15. Exemplar novo, selos goma original sem charneira, sem reparações, com le-
ves pontos de óxido nas duas últimas folhas, com boa cor. Valor de catálogo € 900.00. B e MR.

100.00

635 F * 1910/11 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA”, sobre selos postais do Continente + D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da 
Casa da Moeda. Valor declarado com peso de 19g e valor de 150$000 réis, circulado de Abrantes 
(28.10.11) para Lisboa (29.10.11) com selos de 10 réis, verde, MF158 + 200 réis, verde s/ salmão, 
MF166 e 25 réis, verde-amarelo, MF186, para pagar: 25 réis pelo primeiro porte interno de uma 
carta com peso até 20g + 50 réis pelo prémio de registo + 160 réis pela 8.ª fração de 20$000 a 
20 réis cada fração. Exemplar muito bem conservado, sem defeitos nem reparações, muito raro.

150.00

636 F /() 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 170/183. Série com-
pleta, nova, alguns selos com goma original e charneira e outros com goma não original, sem re-
parações, com canto curto no selo de 1.000 réis e muito leves pontos de óxido em três selos, com 
boa cor e com a sobrecarga “ULTRAMAR” a violeta, aposta manualmente pela Direção Geral do 
Ultramar nos selos recebidos da UPU para serem distribuídos pelas Administrações dos Correios 
das Províncias Ultramarinas, a fim de lhes retirar o poder de circulação. MR.

200.00

637 F  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA sobre selos de Porteado do Continente. MF195, 200 réis, castanho s/ amarelo, 
papel porcelana, denteado 12 ¼. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com a SOBRECARGA DESLOCADA. Não catalogado.

25.00

638 F 8 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA” e sobretaxas diversas, sobre selos de Porteado do Continente. MF197a, 500 s/100 
réis, carmim s/ rosa, papel porcelana colorido, denteado 12 ¼. Selo usado, sem reparações, com 
vestígio de óxido, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 175.00.

35.00

639 F * 1911 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA”, sobre selos postais da Madeira. MF204, 100 réis, castanho-amarelo, papel pon-
tinhado leve, denteado 15 de linha em sobrescrito circulado registado de Lisboa (30.04.12) 
para Frankfurt (03.05.12) para pagar o porte simples (50 réis) de uma carta para o estrangeiro 
com peso até 20g e o prémio de registo (50 réis), de acordo com a tabela de portes publicada 
no D.G. n.º 4 de 05.01.1905. MB e R.

50.00
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640 F FRG 1912 – Ceres. MF206/220. Série completa, usada sobre quinze pequenos fragmentos (um 
por cada valor), obliterados com carimbo hexagonal de Lisboa / 3.ª Secção, todos datados de 
11.09.12. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. 

30.00

641 F / 1912 – Ceres. MF206, ¼ c, preto, papel porcelana médio, denteado 15x14. Bloco com 25 selo (5x5), 
novos, com goma original sem charneira em 3 selos e com muito leve charneira em 22 selos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. MAIOR BLOCO CONHECIDO. Valor de catálogo € 735.00.

200.00

642 F PI 1912 – Ceres. MF206, ¼ c, sépia-escuro, papel porcelana ordinário, médio, denteado 15x14. 
Dois pares horizontais em postal ilustrado circulado como impresso de Coimbra (31.05.12) 
para Leipzig / Alemanha, para pagar o porte simples de um impresso (1c) para o estrangeiro 
com peso até 50g de acordo com a tabela de portes do Decreto de 31.12.1904, publicado no 
D.G. n.º 4 de 05.01.1905, em vigor a partir de 01.03.05, com ajustamento à nova moeda. Se-
los provavelmente impressos com a primeira aquisição do papel porcelana à casa Francisco 
Violante em Janeiro / Fevereiro de 1912. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

643 F PI 1912 – Ceres. MF207, ½ c, preto, papel porcelana médio, denteado 15x14. Tira horizontal 
com 4 selos, em postal ilustrado circulado do Funchal (14.12.12) para a Basel / Suíça, para 
pagar o porte de um bilhete-postal simples para o estrangeiro de acordo com a tabela de 
portes do Decreto de 31.12.1904, publicado no D.G. n.º 4 de 05.01.1905, em vigor a partir de 
01.03.05, com ajustamento à nova moeda. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

644 F * 1912 – Ceres. MF207, ½ c, preto, papel porcelana médio, denteado 15x14. Bloco horizontal com 
10 selos (5x2) em sobrescrito circulado de Minas de S. Domingos (27.02.13) para Londres, com 
trânsito por Lisboa (27.02.13) para pagar o porte simples de uma carta para os países da UPU 
com peso até 20g. Carimbo circular datado batido a preto “MINAS DE S. DOMINGOS”. MB e MR.

75.00
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645 F * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (21.12.13) para Rochester / Nova York 
/ EUA (03.01.14) com seis selos de ½ c, preto + dois selos de 1c, verde + selo de 2 ½ c, violeta-
-claro e selo de 7 ½ c, bistre, todos em papel porcelana médio, denteado 15x14, MF207, 208, 
211 e 213, no total de 15c, para pagar o segundo porte (10c) de uma carta circulada para os EUA 
com peso até 15g e o prémio de registo (5c), de acordo com a tabela de portes do Decreto de 
31.12.1904 em vigor a partir de 01.03.05, com ajustamento à nova moeda. R.

60.00

646 F / 1912 – Ceres. MF207, ½ c, preto, papel porcelana médio, denteado 15x14. Bloco com 25 
selo (5x5), novos, com goma original sem charneira em 9 selos e com leve charneira em 16 
selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MAIOR BLOCO CONHECIDO. Valor de 
catálogo € 985.00.

250.00

647 F * 1912 – Ceres. MF207b, ½ c, preto, papel pontinhado vertical, denteado 15x14. Bloco horizon-
tal com 6 selos + quadra no verso de sobrescrito circulado de Lisboa (16.03.18) para Nova 
York, para pagar o porte simples (5c) de uma carta remetida para o estrangeiro com peso até 
15g, de acordo com a tabela de portes do Decreto de 31.12.1904, publicado no D.G. n.º 4 de 
05.01.1905, em vigor a partir de 01.03.05, com ajustamento à nova moeda. Exemplares sem 
defeitos nem reparações com boa cor.

25.00

648 F * 1912 – Ceres. Sobrescrito circulado do Funchal (08.04.14) para Georgetown / Demerara 
(17.04.14) com par horizontal de 1 ½ c, castanho e selo de 2c, carmim, todos em papel porcelana 
médio, denteado 15x14, MF 209/210, para pagar o porte simples (5c) de uma carta para o estran-
geiro com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes do Decreto de 31.12.1904, publicado 
no D.G. n.º 4 de 05.01.1905, em vigor a partir de 01.03.05, com ajustamento à nova moeda. 
Carimbo de dupla oval, batido a preto, atribuído ao paquete Prins Maurits da Koninklijke West-
-Indische Maildienst / Royal West Indian Mail Service. Exemplar sem defeitos nem reparações.

100.00

649 F  1912 – Ceres. MF212, 5c, azul, papel porcelana médio, denteado 15x14. Bloco com 12 selos 
(4x3), novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 1.260.00.

250.00

650 F * 1912 – Ceres. MF213, 7 ½ c, bistre, papel porcelana, denteado 15x14. Exemplar isolado em 
sobrescrito circulado registado da Graça / Lisboa (10.02.14) para Coimbra (11.11.14) para pagar 
o porte interno simples (2 ½ c) de uma carta com peso até 20g e o prémio de registo (5c), de acor-
do com a tabela de portes dos Decretos de 06.04.1908, convertidos na nova moeda a partir de 
14.02.1912. Carimbo circular datado do tipo de 1880, batido a preto “CORR.º E TEL.º / GRAÇA”.

30.00

651 F * 1912 – Ceres. Valor declarado de 300 francos, com o peso de 31g, remetido de Lisboa (10.02.16) 
para Hilversum / Holanda (21.02.16) com trânsito por Madrid (12.02.16) e Dieppe / França 
(16.02.16) com selo de 8c, ardósia e 10c, tijolo-claro, ambos em papel pontinhado vertical, den-
teado 15x14, MF214a e 215c, pra pagar o primeiro porte (5c) e o segundo porte (3c) de uma carta 
remetida para o estrageiro com peso entre 20 e 40g, o prémio de registo (5c) e a primeira franquia 
(5c) de 300 francos do valor declarado quando remetido para a Áustria-Hungria, Holanda e Rússia, 
de acordo com a tabela de portes publicada na Agenda Postal n.º 1 de 1912.

100.00

652 F * 1912/20 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado registado de Silves 
(03.03.22) para Santarém (04.03.22) com selo de 8c, ardósia, papel acetinado, denteado 12x11 ½, 
MF214c e dois selos de 6c, lilás-rosa claro, papel pontinhado, denteado 15x14, MF228, para pagar 
o primeiro porte interno (10c) de uma carta com peso até 20g e o prémio de registo (10c), de acor-
do com a tabela de portes do Decreto 7.220 de 31.12.20 em vigor a partir de 01.01.21. Exemplares 
sem defeitos nem reparações, perfurados com “B.N.U. – Banco Nacional Ultramarino”, obliterados 
com carimbo tipo francês, batido a preto “CORR.º E TEL.º / SILVES”. B e R.

40.00

653 F * 1912 – Ceres. MF215a, 10c, laranja-vermelho escuro, papel porcelana, denteado 15x14. Exemplar 
isolado em sobrescrito circulado registado de Lisboa (30.11.15) para New York (15.12.15) via SUD-
-EXPRESS por Bordéus, para pagar o primeiro porte (5c) de uma carta para o estrangeiro com 
peso até 15g e o prémio de registo (5c) de acordo com a tabela de portes do Decreto de 31.12.1904 
em vigor a partir de 01.03.05, com ajustamento à nova moeda. Censurada pelas autoridades milita-
res francesas em Bordéus com cinta e carimbo batido a vermelho. MB e R.

75.00

654 F  1912 – Ceres. MF215g, laranja-vermelho, papel liso, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com variedade de 
cliché MM LXVII (x200). B e MR.

20.00

655 F * 1912 – Ceres. MF216a, 15c, lilás-vermelho escuro, papel pontinhado vertical, dentea-
do 15x14. Duas quadras e um par vertical em sobrescrito circulado registado de Setúbal 
(25.01.23) para Konstant / Alemanha ( 01.02.23), com trânsito por Lisboa (27.01.23), no total 
de 1$50 para pagar o primeiro porte (1$00) de uma carta para o estrangeiro com peso até 
20g e o prémio de registo ($50), de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 8576 de 
08.01.23, em vigor a partir de 12.01.23. B e R.

50.00

656 F * 1912/22 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. Valor declarado de 50$00, com peso de 20g, 
circulado de Coimbra (27.05.21) para Lisboa (28.05.21) com dois selos de 15c, lilás-vermelho, 
papel pontinhado vertical, denteado 15x14, MF216a e dois selos de 4c, verde-amarelo, papel, 
papel liso, denteado 12x11 ½, MF226a, no total de 38c, para pagar o porte simples interno (10c) 
de uma carta com peso até 20g, o prémio de registo (10c) e o prémio do valor declarado (18c) 
de 6c por cada 20$00 ou fração. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

100.00

657 F * 1912 – Ceres. OM219, 50c, laranja s/ salmão, papel porcelana colorido, denteado 15x14. Exem-
plar isolado, em sobrescrito circulado registado de Porto de Mós (10.03.02 – erro no ano do da-
tador) para New Bedford (28.03.22) com trânsito por Lisboa (12.03.22) e Nova York (26.03.22), 
para pagar porte simples (40c) de uma carta para o estrangeiro com peso até 20g, de acordo 
com a tabela de portes do Decreto n.º 7736 de 12.10.21, para vigorar a partir de 01.11.21 e o 
prémio de registo (10c), insuficientemente franqueado pois deveria terem sido cobrados 20c 
pelo registo de acordo com a tabela em vigor. Exemplar sem defeitos nem reparações.

60.00
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658 F * 1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado do Porto (03.12.19) para Bir-
mingham / Inglaterra, com dois pares horizontais de selos de 2c, laranja, papel liso, denteado 
15x14, MF223, para pagar o porte simples (7 ½ c) de uma carta para o estrangeiro com peso 
até 20g, e excesso de porte de ½ c, de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 
15.09.17. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

659 F JRN 1917/20 – Ceres. MF223d, 2c, laranja, papel liso, denteado 12x11 ½. Par horizontal em re-
vista “Luz e Caridade”, editada pelo Centro Espírita de Braga, circulada de Braga (01.11.26) 
para Lisboa, para pagar o primeiro porte interno de um jornal expedido pelos editores com 
peso até 50g, de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 12428 de 04.10.26. Os jornais 
e revistas estavam dispensados de franquia quando expedidos pelos editores até 10.10.26. 
Como este exemplar foi expedido depois dessa data ficou sujeito à franquia especifica criada 
e diferente da tabela dos jornais expedidos por não editores. B e MR.

50.00
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660 F FRG 1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. MF 221/227 + MF229. Lote composto por fragmento 
com tiras verticais de 3 selos cada, das taxas de 1c, castanho, 1 ½ c, verde, 2c, laranja, 3c, 
carmim, 5c, bistre e 7 ½ c, azul + dois fragmentos, cada um, com tira horizontal de três das 
taxas de 3 ½, verde-amarelo e 4c, verde-claro, todos em denteado 15x14  Série incompleta 
em tiras de 3 selos, recortados das folhas oficiais do Arquivo da Administração dos Correios de 
Madagáscar, obliterados com carimbo “POSTES ET TELEGRAPHES / MADAGASCAR / COL-
LECTION / DE / BERNE”, batido a vermelho. Exemplares remetidos pela UPU para os arquivos 
das diversas administrações postais dos países aderentes. Únicos exemplares possíveis. O 
primeiro fragmento contem os 6 valores que, segundo Oliveira Marques, foram os emitidos 
em 1917. Os selos de 3 ½ foram emitidos em 1918 e os de 4c em 1919. Ex-Steve Washburn.

200.00

661 F 8 1917/20 – Ceres. MF226d, 4c, verde-amarelo, papel pontinhado vertical, denteado 12x11 ½. 
Dois selos unidos por charneira, usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor, oblitera-
dos com carimbo nominativo ferroviário “SEIXAS / (M)”, estação ferroviária da linha do Minho 
entre Caminha e S. Pedro da Torre. MB e MR.

25.00

662 F * 1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado de Asseiceira / Tomar 
(03.03.21) para Lisboa (04.03.21) com selos de 4c, verde-amarelo e 6c, lilás-rosa claro, am-
bos em papel pontinhado, amarelado no selo de 4c, denteado 15x14, MF226k e 228, para 
pagar o porte interno simples de uma carta com peso até 20g, de acordo com a tabela de 
portes do Decreto 7220 de 31.12.20, em vigor a partir de 01.01.21. Carimbo circular datado 
tipo 1880, batido a preto “ASSECIERA (THOMAR).

20.00

663 F PI 1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. MF230, 12c, cinzento-violeta, papel pontinhado vertical, 
denteado 15x14. Par horizontal em postal ilustrado circulado do Funchal (29.11.21) para Inglater-
ra, para pagar o porte de um bilhete-postal simples remetido para o estrangeiro, de acordo com a 
tabela de portes do Decreto n.º 7736 de 12.10.21 em vigor a partir de 01.11.21. B e MR.

25.00

664 F * 1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. MF231, 13 ½ c, azul-cinzento, papel liso, denteado 
12x11 ½. Exemplar isolado em sobrescrito circulado registado de Lisboa (31.03.20) para Kuo-
pio / Finlândia (11.04.20) para pagar o primeiro porte (7 ½ c) de uma carta para o estrangeiro 
com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 15.09.17 e o prémio 
de registo (6c) de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 5856 de 05.06.19. B e R.

50.00

665 F * 1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. MF233, 20c, castanho s/ salmão, papel porcelana 
colorido, denteado 15x14. Exemplar isolado em sobrescrito circulado de Aveiro (19.04.21) 
para Santarém (20.04.21) para pagar o segundo porte interno (20c) de uma carta com peso 
entre 20 e 40g, de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 7.220 de 31.12.20, em vigor a 
partir de 01.01.21. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 330.00.

75.00

666 F  1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. MF 233a, 20c, castanho s/ salmão, papel porcelana 
colorido, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e leve sinal de charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. B e MR. Valor de catálogo € 920.00.

150.00

667 F * 1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. MF234, 30c, castanho s/ amarelo, papel porcela-
na colorido, denteado 15x14. Exemplar isolado em sobrescrito circulado registado da Lou-
rinhã (07.01.21) para Jesenice / Jugoslávia, com trânsito por Lisboa (08.01.21) e Bordéus 
(10.01.21). Exemplar raro, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 130.00.

40.00

668 F  1920/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF235e, 3c, azul-claro, papel acetinado, denteado 
15x14. Bloco horizontal com 8 selo (4x2), novo, com goma original sem charneira, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor, com variedade de cliché tipo MM XXIV (x25) no 5.º e 6.º 
selo (variedade não referenciada neste papel).

50.00

669 F 8 1920/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF235c, 3c, azul, papel liso, denteado 15x14. Lote 
com 3 selos usados, sem defeitos nem reparações, com o denteado irregular em dois exem-
plares, normais nestes selos, com boa cor e todos com diferentes tonalidades de cor. Valor 
de catálogo € 300.00.

35.00

670 F  1920/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF235d, 3c, azul, papel liso, espesso, denteado 
12x11 ½. Exemplar novo, canto de folha, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com ERRO DE DENTEADO, motivado por dobra do canto superior 
esquerdo no momento da perfuração. MB e MR.

25.00

671 F IMP 1920/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF237, 8c, verde-azul, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Exemplar isolado em sobrescrito circulado aberto com impresso de Lisboa (27.10.22) para Nova 
York, para pagar o primeiro porte de impressos (8c) para o estrangeiro, com peso até 50g, de acor-
do com a tabela de portes do Decreto n.º 7736 de 12.10.21, em vigor a partir de 01.01.21. B e R.

25.00

672 F PI 1917/22 – Ceres. Novas cores e valores. Postal ilustrado circulado de Pedras Salgadas 
(21.07.23) para Lisboa, com selo de 1c, castanho, papel pontinhado, denteado 12x11 ½, 
MF221d e selo de 14c, violeta-claro, papel liso, denteado 12x11 ½, MF239, para pagar o porte 
interno de um bilhete-postal simples, de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 8576 
de 11.01.23, em vigor a partir de 12.01.23. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

30.00

673 F  1920/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF240, 20c, chocolate, papel liso, espesso, dentea-
do 12x11 ½. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com variedade de cliché tipo MM XXII (x30) no 2.º selo, tipo MM XI (x15) no 3.º 
selo e tipo MM IV no 4.º selo (x5). B e R.

25.00

674 F * 1920/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF240, 20c, castanho, papel liso, denteado 12x11 
½. Cinco selos em sobrescrito remetido de Tomar (09.06.23) para Santarém (10.06.23), para 
pagar o quarto porte interno de uma carta com peso entre 60 e 80g, de acordo com o Decreto 
n.º 8576 de 11.01.23 em vigor a partir de 12.01.23.

25.00
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675 F * 1920/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF240b, 20c, castanho, papel liso, espesso, den-
teado 15x14. Dois selos em sob rescrito circulado de Lisboa (09.02.22) para Saginaw / EUA, 
para pagar o porte simples (40c) de uma carta para o estrangeiro com peso até 20g, de 
acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 7736 de 12.10.21, em vigor a partir de 01.11.21. 
Exemplar raro, sem defeitos nem reparações, bem conservado.

50.00

676 F  1920/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF242, 30c, castanho-amarelo, papel liso, denteado 
12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com variedade de cliché “3C” em vez de “30”, MM IX (x60). B e R. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

677 F * 1920/23 -. Ceres. Novas cores e valores. MF244, 50c, amarelo-laranja, papel liso, denteado 
12x11 ½. Quadra em sobrescrito circulado registado de Lisboa (27.03.23) para Victoria / Ca-
nadá (11.04.23) com trânsito por Nova York (07.04.23) para pagar o primeiro porte (1$00) e o 
segundo porte ($50) de uma carta para o estrangeiro com peso entre 20 e 40g e o prémio de 
registo ($50), de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 8576 de 08.01.23, publicado 
no Diário do Governo n.º 7 de 11.01.23 e em vigor a partir de 12.01.23. B e R.

40.00
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678 F * 1920/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF244, 50c, amarelo-laranja, papel liso, dentea-
do 12x11 ½. Bloco com 6 selos (2x3) + selo isolado em sobrescrito circulado registado do 
Posto de Correio n.º 7 (20.03.23) para Lucerna / Suíça (23.04.23) com trânsito por Lisboa 
(20.03.23), para pagar o 3.º porte do correio ordinário (3$00) de uma carta para a Suíça com 
peso entre 40 e 60g e o prémio de registo (50c) de acordo com a tabela de portes do Decreto 
n.º 8576 de 08.01.23. Carimbo datado batido a preto “POSTO N.º / / LISBOA – CORREIO” e 
de registo “R / P. C. N.º 7 / LISBOA / N.º 3536”.

25.00

679 F * 1920/23 -. Ceres. Novas cores e valores. MF244, 50c, amarelo-laranja, papel liso, denteado 
12x11 ½. Tira horizontal de 3 selos e dois selos isolados em sobrescrito circulado de Lisboa 
(11.07.23) para Nova York (07.04.23) para pagar o primeiro porte (1$00), o segundo ($50), 
terceiro ($50) e quarto portes ($50) de uma carta para o estrangeiro com peso entre 60 e 80g, 
de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 8576 de 08.01.23, publicado no Diário do 
Governo n.º 7 de 11.01.23 e em vigor a partir de 12.01.23. B e R.

50.00

680 8 1920/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF248c, 1E, violeta-claro, papel acetinado, dentea-
do 15x14. Par horizontal, usado, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, obliterado com carimbo circular datado de “SEVER DO VOUGA” (raridade 7 * Gordon). 
Valor de catálogo € 340.00.

50.00

681 F FRG 1920/26 – Ceres. Novas cores e valores. Frente de carta com valor declarado de 80$00, com peso 
de 57g, remetido de Lisboa (21.03.25) para o Porto, com selo de 50c, laranja-claro, papel liso, 
denteado 12x11 ½, MF244 e selo de 1$50, ardósia, papel lustrado, espesso, denteado 12x11 ½, 
MF259, para pagar o 3.º porte interno (1$20) de uma carta com peso entre 40 e 60g, o prémio de 
registo ($40) e o prémio do valor declarado ($40) pela quarta fração de 20$00 a $10 por fração, 
de acordo com a tabela de porte do Decreto n.º 9424 de 13.12.24, em vigor a partir de 14.02.24.

40.00

682 F PI 1923 – Travessia Aérea do Atlântico. MF265, 10c, tijolo, papel branco, pontinhado em losan-
gos horizontais, em postal ilustrado circulado em Lisboa (31.03.23) para pagar o porte interno 
de um impresso com peso até 50g de acordo com a tabela do Decreto n.º 8576 de 11.01.23. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, usado no 1.º período de circulação de 30 de Março 
a 1 de Abril de 1923. Atendendo à extensão do texto deveria ter sido considerado como um 
bilhete-postal e ser porteado com o dobro da franquia em falta de 5c. B e R.

30.00

683 F PI 1923 – Travessia Aérea do Atlântico. MF268, 25c, rosa, papel branco, pontinhado em losangos 
horizontais, em postal ilustrado datado de Castelo de Vide (08.09.24) e obliterado com marca de 
dia de C. de Vide (09.09.24) para Tomar (10.09.24) para pagar o porte interno de um bilhete-postal 
simples de acordo com a tabela do Decreto n.º 9424 de 13.02.24. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, usado no 2.º período de circulação de 6 a 8 de Setembro de 1924. B e R.

30.00

684 F * 1923 – Travessia aérea do Atlântico. MF268, 25c, rosa, papel branco pontinhado, denteado 14 de 
linha. Exemplar em sobrescrito circulado de Lisboa (03.04.23) para Viseu (04.04.23) para pagar o 
porte simples interno de uma carta com peso até 20g de acordo com a tabela de portes do Decreto 
n.º 8576 de 11.01.23. Circulado fora do período de circulação de 30.03 a 01.04.23. B e R.

40.00

685 F IMP 1924/26 – Ceres. Cartão impresso por Charles J. Chambers anunciando a emissão comemo-
rativa do 4.ª Centenário do Nascimento de Luís de Camões e condições de venda da referida 
emissão, circulado do Porto (23.10.24) para Multan / India Inglesa (18.11.24) e reexpedido para 
Ferozepur (20.11.24) com selo de 2c, amarelo-claro e 30c, canela, todos em papel liso, denteado 
12x11 ½, MF276 e 281, para pagar o primeiro porte de um impresso (32c) para o estrangeiro com 
peso até 50g de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.01.24. Estando em vigor a 
partir desta data o porte de 32c e porque o selo referente a este valor só foi emitido em Outubro 
de 1924, provavelmente ainda não existiriam selos deste valor nos correios do Porto, pelo que se 
recorreu a uma franquia mista. Exemplar interessante, com defeito no selo de 30c.

40.00

686 F EP 1912/26 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. Boletim de expedição de encomenda postal re-
metida de Paredes de Coura (03.10.26) para Somain / França, com trânsito por Lisboa (04.10.26), 
com par vertical de 10c, laranja-vermelho e bloco com 17 selos de 40c, chocolate, todos em papel 
liso, denteado 12x11 ½, MF215g e 283. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações.

125.00

687 F FRG 1912/26 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. Frente de carta com valor declarado de 
90$00, com peso de 54g, remetido de Lisboa (18.02.25) para o Porto, com selo de 10c, 
laranja-vermelho, papel liso, denteado 12x11 ½, MF215g e selo de 2E, verde, papel lustrado, 
espesso, denteado 12x11 ½, MF292, para pagar o 3.º porte interno (1$20) de uma carta com 
peso entre 40 e 60g, o prémio de registo ($40) e o prémio do valor declarado ($50) pela quinta 
fração de 20$00 a $10 por fração, de acordo com a tabela de porte do Decreto n.º 9424 de 
13.12.24, em vigor a partir de 14.02.24.

40.00

688 F * 1924/26 – Ceres. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado registado do Funchal (16.11.26) 
para Linkoping / Suécia, com trânsito por Lisboa, com par horizontal de 8c, laranja, papel liso, 
denteado 12x11 ½, MF278 e par horizontal de 1$60, azul, papel lustrado, espesso, denteado 
12x11 ½, MF291, para pagar o primeiro porte (1$60) e o segundo (96c) de uma carta para o 
estrangeiro com peso entre 20 e 40g e o prémio de registo (80c), de acordo com a tabela de 
portes em vigor a partir de 01.01.24. MB e R.

40.00

689 F * 1924/26 – Ceres. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (02.01.25) 
para Berlim / Alemanha (06.01.25) com selos de 8c, laranja + 32c, verde-escuro, ambos em 
papel liso, denteado 12x11 ½ e selo de 2E, verde-cinzento, papel lustrado, espesso, dentea-
do 12x11 ½, MF278, 282 e 292, para pagar o porte simples (1$60) de uma carta remetida 
para o estrangeiro com peso até 20g e o prémio de registo (80c), de acordo com a tabela de 
portes em vigor a partir de 01.01.1924. MB e R.

50.00
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690 F * 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. Sobrescrito circulado de Lisboa 
(13.11.24) para a Figueira da Foz com selos de 2c, azul-claro, 3c, amarelo-laranja, 4c, ardósia, 
5c, verde-amarelo, 6c, carmim, 8c, tijolo e 10c, azul-violeta, MF 299/305, no total de 38c, para 
pagar parte do porte interno simples (40c) de uma carta com peso até 20g de acordo com a 
tabela de portes do Decreto n.º 9424 de 13.02.24. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
circulado no último dia do período normal de circulação de 11 a 13 de Novembro de 1924. B e R.

30.00

691 8 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. MF 299/329. Série completa em 
quadras, usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Cada quadra obliterada ao 
centro com carimbo em losango batido a preto “LISBOA CENTRAL / QUARTA SECÇÃO / 
11.11.24 = 12H” – PRIMEIRO DIA DE CIRCULAÇÃO. MB e MR.

90.00

692 F * 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. Sobrescrito circulado de Lisboa 
(13.11.24) para a Figueira da Foz com selos de 15c, verde-oliva, 16c, lilás-vermelho e 20c, 
laranja, MF 306/308, no total de 51c, para pagar o porte interno simples (40c) de uma carta 
com peso até 20g de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 9424 de 13.02.24 e com 
11c de excesso de porte. Exemplar sem defeitos nem reparações, circulado no último dia do 
período normal de circulação de 11 a 13 de Novembro de 1924. B e R.

30.00
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693 F * 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco + Centenário do Nascimento de 
Camilo Castelo Branco. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”. Sobrescrito circu-
lado registado de Campo de Ourique / Lisboa (26.04.34) para Berlim / Alemanha (30.04.34) 
com trânsito por Lisboa (26.04.34) com 5 selos de 20c, violeta-cinzento, MF339 e selo de 
1E60, azul-escuro, MF236 (Açores) para pagar o porte simples de uma carta para o estran-
geiro com peso até 20g e o prémio de registo (1$00) de acordo com a tabela de portes em 
vigor desde 01.06.33. Exemplares sem defeitos nem reparações, utilizados como selos de 
recurso do correio ordinário no Continente em 2.º período de circulação. Dobra vertical no 
sobrescrito afetando ligeiramente um selo de 20c.

30.00

694 F PI 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. MF309, 25c, violeta-cinzento, 
papel pontinhado em losangos, denteado 14, de linha. Exemplar isolado em bilhete-postal cir-
culado de Aveiro (13.11.24) para o Porto (14.11.24) para pagar o porte interno de um bilhete-
-postal simples de acordo com a tabela de portes do Decreto 9424 de 13.02.24. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, circulado no último dia do período normal de circulação.

25.00

695 F * 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. MF312, 40c, ultramar, papel pontinha-
do em losangos, denteado 14, de linha. Dois selos em sobrescrito circulado registado em Lisboa 
(12.11.24) para pagar o porte interno simples (40c) de uma carta com peso até 20g e o prémio de 
registo (40c) de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 9424 de 13.02.24. Exemplar sem de-
feitos nem reparações, usado no 2.º dia do período de circulação de 11 a 13 de Novembro de 1924.

40.00

696 F * 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. Sobrescrito circulado de Lisboa 
(12.11.24) para New Bedford com selo de 40c, ultramar, MF312 e par vertical de 1E, azul-es-
verdeado, MF319, para pagar o primeiro porte (1$60) e o segundo porte ($80) de uma carta 
remetida para o estrangeiro com peso entre 20 e 40g de acordo com a tabela de portes em 
vigor a partir de 01.01.1924. Exemplar sem defeitos nem reparações nos selos com defeitos 
no papel do sobrescrito (falta de papel no canto superior direito), usado no 2.º dia do período 
de circulação de 11 a 13 de Novembro de 1924. B e R.

50.00

697 F * 1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. Sobrescrito circulado registado 
em Lisboa (13.11.24) com selos de 1E50, vermelho, 1E60, azul-ardósia, 2E, verde-oliva e 3E 
azul-escuro s/ azul, MF 321/323 e 325, com características de exemplar circulado para fins 
filatélicos. Exemplar sem defeitos nem reparações, circulado no último dia do período normal 
de circulação de 11 a 13 de Novembro de 1924. B e R.

40.00

698 F PI 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. MF340, 25c, carmim, papel ponti-
nhado, denteado 12 ¾ de linha. Exemplar isolado em postal ilustrado, comemorativo do Cente-
nário de Camilo Castelo Branco, circulado em Lisboa (28.03.25) para pagar o porte interno de um 
bilhete-postal simples de acordo com a tabela de portes do Decreto 9424 de 13.02.24. Exemplar 
sem defeitos nem reparações, circulado no último dia do período normal de circulação.

20.00

699 F * 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. MF343, 40c, verde e preto, 
papel pontinhado, denteado 12 ¾ de linha. Exemplar isolado em sobrescrito circulado de 
Lisboa (27.03.25) para Messejana 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. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, circulado no 2.º dia do período normal de circulação.

30.00

700 F * 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. MF348, 80c, castanho, pa-
pel pontinhado, denteado 12 ¾ de linha. Par horizontal em sobrescrito circulado de Lisboa 
(27.03.25) para Paris para pagar o porte simples (1$60) de uma carta para o estrangeiro com 
peso até 20g de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.01.24. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, circulado no 2.º dia do período normal de circulação.

40.00

701 F PI 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. MF349, 96c, carmim, papel 
pontinhado, denteado 12 ¾, de linha. Exemplar isolado em postal ilustrado circulado de Lis-
boa (27.03.25) para Blackpool, para pagar o porte de um bilhete-postal simples para o es-
trangeiro de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.01.1924. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, circulado no 2.º dia do período normal de circulação. B.

25.00

702 F * 1925 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco. MF353, 1E60, azul-escuro, papel 
pontinhado, denteado 12 ¾ de linha. Exemplar isolado em sobrescrito lançado a bordo de pa-
quete “Cottica” da Royal Netherlands Steamship Company (17.03.34) para Panamaribo / Surina-
me (25.03.34) para pagar o porte simples (1$60) de uma carta para o estrangeiro com peso até 
20g de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.06.33. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, circulado como selo de recurso em 2.º do período de circulação desde 04.01.34 até 
30.09.45. Carimbo do paquete batido a violeta “K.N.S.M / S.S. COTTICA / 17.??.??”.

30.00

703 F * 1925/33 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco + Lusíadas + Monumento 
ao Marquês de Pombal * Imposto Postal de Cabo Verde. Sobrescrito circulado registado de 
Lisboa (07.09.34) para New Bedford (20.09.34) com trânsito por Nova York (19.09.34) com 
selo de 2E, verde-escuro s/ verde, usado como selo de recurso do correio ordinário em 2.º pe-
ríodo de circulação, MF354 + selo de 1$60, azul, MF546 + 15c, violeta, MF IP3 (Monumento), 
usado como selo de recurso do correio ordinário no Continente, para pagar o primeiro porte 
(1$75) e o segundo porte (1$00) de uma carta para o estrangeiro com peso entre 20 e 40g e 
o prémio de registo (1$00), de acordo com a tabela em vigor desde 01.06.33.

25.00

704 F * 1925/31 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco + Lusíadas. Sobrescrito circu-
lado registado de Vila Nova de Gaia ( 03.02.34) para Bristol / Inglaterra, com trânsito pelo Porto 
(04.02.34) com selos de 50c, verde-azul, MF345, 1E, azul-violeta, MF350, 2E, azul-escuro s/ 
verde, MF354, 5c, sépia, MF514, 15c, preto, MF517 e 80c, verde-esmeralda, MF524, perfazen-
do o valor de 4$50 para pagar o primeiro porte (1$60) e o segundo e terceiro portes (1$90) de 
uma carta circulada para o estrangeiro com peso entre 40 e 60g e o prémio de registo (1$00), de 
acordo com a tabela de portes em vigor desde 01.06.1933. Selos do Centenário de Camilo Cas-
telo Branco usados como selos de recurso do correio ordinário, em 2.º período de circulação. B.

25.00
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705 F PI 1926 – Independência de Portugal * 1.ª emissão. MF369, 25c, vermelho, papel pontinhado 
em losango, denteado 14, de linha. Exemplar isolado em postal ilustrado circulado em Lisboa 
(15.08.26) para pagar o porte interno (25c) de um bilhete-postal simples de acordo com a 
tabela de portes do Decreto 9424 de 13.02.24 em vigor a partir de 14.02.24. Exemplar raro, 
sem defeitos nem reparações, utilizado no último dia de circulação. R.

25.00

706 F * 1926 – Independência de Portugal * 1.ª emissão. MF371, 40c, castanho-amarelo, papel pontinha-
do em losango, denteado 14, de linha. Exemplar isolado em sobrescrito circulado de Peso da Ré-
gua (13.08.26) para o Porto (14.08.26) para pagar o porte interno simples (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. Exemplar raro, sem defeitos nem reparações, utilizado no primeiro dia de circulação. R.

35.00

707 F * 1926 – Independência de Portugal * 1.ª emissão. MF371, 40c, castanho-amarelo, papel pon-
tinhado em losango, denteado 14, de linha. Quadra em sobrescrito circulado de S. Pedro do 
Sul (13.08.26) para Lucerne / Suíça para pagar o porte simples (1$60) de uma carta para o 
estrangeiro com peso até 20g de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.01.24. 
Exemplar raro, sem defeitos nem reparações, utilizado no primeiro dia de circulação. R.

60.00

708 F FRG 1926 – Independência de Portugal * 1.ª emissão. Fragmento de valor à cobrança com selos 
de 40c, castanho-amarelo, MF371 e 1$00, violeta-cinzento, MF377, obliterados com marca 
de dia de Barcelos (13.08.26), primeiro dia de circulação dos selos. R.

25.00
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709 F FRG 1926 – Ceres. Emissão Londres. MF403, 16c ultramar em fragmento de cinta de jornal “O 
Notícias Ilustrado” remetido de Lisboa (12.10.29) para Santo António do Zaire em Angola, 
para pagar o porte simples de um jornal remetido para as colónias portuguesas com peso até 
50g. Exemplar com porte muito raro.

30.00

710 F * 1927 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. Sobrescrito circulado registado de Lisboa 
(02.12.27) para a Alemanha com selos de 2c, castanho-amarelo + 3c, azul + 4c, laranja + 5c, 
castanho + 15c, violeta-castanho + 16c, azul-escuro + 96c, vermelho + 48c, carmim + 80c, 
violeta, MF 420/23, 425/26, 430/432, no total de para pagar o porte simples (1$60) de uma 
carta para o estrangeiro com peso até 20g e o prémio de registo (80c) e com excesso de 
porte de 29c de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.01.24. Exemplar raro, 
sem reparações, com pequenos defeitos nos alguns selos, utilizado no último de 4 dias dia 
de circulação desta emissão. R.

75.00

711 F  1927 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. MF 420/434. Série completa, nova, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga “SPECIMEN” aposta manualmen-
te 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. B e MR.

120.00

712 F PI 1927 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. MF427, 25c, cinzento, impresso a talhe 
doce, papel pontinhado. denteado 14 de linha. Exemplar em postal ilustrado circulado em 
Lisboa (01.12.27), para pagar o porte interno de um bilhete-postal simples.

30.00

713 F * 1927 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. MF429, 40c, verde-amarelo, papel ponti-
nhado em losangos, denteado 14, de linha. Exemplar isolado em sobrescrito circulado em 
Lisboa (29.11.27) 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. 
Exemplar raro, com selo sem defeitos nem reparações, utilizado no primeiro de 4 dias de 
circulação desta emissão. R.

35.00

714 F * 1927 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. MF429, 40c, verde-amarelo, papel pon-
tinhado em losangos, denteado 14, de linha. Exemplar isolado em sobrescrito timbrado da 
Empresa Insulana de Navegação, circulado no Porto (03.12.27) 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. Exemplar raro, com selo sem defeitos nem 
reparações, utilizado no último de 4 dias de circulação desta emissão. R.

30.00

715 F * 1927 – Independência de Portugal * 2.ª emissão. MF431, 80c, violeta, papel pontinhado em 
losangos, denteado 14, de linha. Exemplar isolado em sobrescrito circulado registado em 
Lisboa (30.11.27) para pagar o porte simples interno (40c) de uma carta com peso até 20g e 
o prémio de registo (40c), de acordo com a tabela de portes do Decreto 9424 de 13.02.24 em 
vigor a partir de 14.02.24. Exemplar raro, com selo sem defeitos nem reparações, utilizado no 
segundo de 4 dias de circulação desta emissão. R.

50.00

716 F * 1928 – Independência de Portugal * 3.ª emissão. MF440, 15c, cinzento-escuro + MF442, 25c, ul-
tramar, papel pontinhado em losangos, denteado 14, de linha. Exemplares isolados em sobrescrito 
circulado pela ambulância Minho II (30.11.28) para Lisboa (01.12.28), 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. Exemplar raro, com selos sem defeitos nem reparações, 
utilizados no último de 4 dias de circulação desta emissão (27 a 30 de Novembro de 1928). R.

50.00

717 F * 1928 – Independência de Portugal * 3.ª emissão. MF444, 40c, sépia, papel pontinhado 
em losangos, denteado 14, de linha. Exemplar isolado em sobrescrito circulado de Lisboa 
(01.12.28) para a Messejana, 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. Exemplar raro, com selo sem defeitos nem reparações, utilizado no último de 4 dias 
de circulação desta emissão (27 a 30 de Novembro de 1928). R.

30.00

718 F  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF453i, 10c s/ ¼ c, sépia, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 310.00.

60.00

719 F  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF481, 1$60 E s/ 2 E, verde-escuro, papel liso, denteado 
12 x11 ½. Par horizontal, margem direita de folha, novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, apresentando o selo à direita BARRAS tipo V. 
NÃO CATALOGADO. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

120.00

720 F 8 1929 – Ceres, com sobrecarga “Revalidado”. MF488f, 10c, tijolo, papel pontinhado, denteado 
15x14. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 540.00.

50.00

721 F * 1930 – Ceres. Gravura retocada. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (18.10.30) para 
Londres (21.10.30) com selo de 5c, castanho-escuro e par horizontal de 1$00, lilás-vermelho, 
todos em papel pontinhado, denteado 12x11 ½, MF496 e 508, para pagar o primeiro porte 
(1$25) de uma carta para o estrangeiro com peso até 20g e o prémio de registo ($80) de 
acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.07.30.

30.00

722 F * 1930/35 – Ceres. Gravura retocada + Infante D. Henrique. Sobrescrito circulado registado de 
Lisboa (02.08.35) para Nova York (22.08.35) com tira de 3 selos de 1$20, castanho, papel 
pontinhado vertical, denteado 12x11 ½, MF509 e selo de 15c, castanho-vermelho, papel liso, 
denteado 12, com acento em “E”, MF569, para pagar o primeiro porte (1$75) de uma carta 
para o estrangeiro com peso até 20g e o prémio de registo (1$00) de acordo com a tabela de 
portes em vigor a partir de 01.08.34.

30.00
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723 F * 1930/31 – Ceres. Gravura retocada + Lusíadas. Sobrescrito circulado de Lisboa (09.11.34) para 
Nova York, com selo de 2E, roxo, papel pontinhado, denteado 12x11 ½, MF511 + selo de 75c, 
carmim, papel liso, denteado 14, MF523, ambos perfurados com “BNU – Banco Nacional Ultra-
marino”, para pagar o primeiro (1$75) e o segundo porte (1$00) de uma carta para o estrangeiro 
com peso entre 20 e 40g, de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.08.34.

30.00

724 IMP 1953 – Cavaleiro Medieval. Boletim de expedição de encomenda postal de Santo Tirso 
(13.06.64) para Hooglede / Bélgica, com selo de 10ctvs, MF764, para pagar o custo do im-
presso e selo de 20$00, MF776 e tira vertical com 5 selos de 50$00, MF777 na frente e selos 
de 2$50, MF773 e 6$50, MF875.

20.00

725  1953 – 1.º Centenário do Selo Postal Português. MF 786/793. Série completa em quadras, 
a grande maioria dos valores em margem ou canto de folha, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 764.00.

75.00

726 F  1961 – 1.º Centenário da Fundação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
MF875a, 6$50, azul, papel liso, denteado 13 ½ x 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e 
sem marca de charneira, sem reparações, com dois pontos de óxido, com boa cor, impresso 
na cor AZUL em vez de azul e preto. Valor de catálogo € 500.00.

75.00

727 F  1966 – Europa CEPT. MF 983b/985a. Série completa, nova, com goma original, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com a variedade “18 dentes horizontalmente”. Valor de catálogo € 300.00.

30.00

728 F  1996 – Jogos Olímpicos de Atlanta 1996. MF2347, 78$00 (Hipismo), papel esmalte, denteado 12 ¼ x 
12. Exemplar novo, bordo superior de folha, com goma original sem charneira, sem reparações, com 
pequena falha na goma, com boa cor e com FALTA PARCIAL DE IMPRESSÃO na margem direita..

40.00
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729 F  2007 – Sector Corticeiro * Emissão corporativa. MF3655a, €1,00, policromo. Lote com dois 
selos corporativos, um deles em canto inferior esquerdo de folha com logótipo “CARTOR” e 
outro em canto inferior direito com código de barras. Exemplares novos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

50.00

730 FSC 2006 – 50.º Aniversário da Fundação Calouste Gulbenkian – Fundação Calouste Gulbenkian. 
MF FSC2. Folha completa com 20 selos MF3441a, nova, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 450.00.

60.00

731 FSC 2007 – Comunidade Ismaili em Portugal – “Celebrating 50 years – His Highness the Aga 
Khan. MF FSC5. Folha completa com 20 selos MF3654aa, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

40.00

732 FSC 2008 – Pontes e Obras de Arte – “EP Estradas de Portugal S.A.”. MF FSC8. Folha completa 
com 20 selos MF3782a, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 450.00.

60.00

733 F CRT 1983 – Flores Regionais dos Açores. MF CRT28. Carteira com a série completa com goma 
original sem charneira, COM OMISSÃO DO TEXTO NA CAPA. MB e MR.

25.00

734 F ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal. Máquina FRAMA. MF ETQ1b. Série com-
pleta para o ano de 1983 da máquina 001 (Portimão), nova, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 190.00.

40.00

735 F ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal. Máquina FRAMA. MF ETQ1e. Série com-
pleta para o ano de 1986 da máquina 009 (Funchal), nova, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 190.00.

40.00

736 F ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal. Máquina FRAMA. MF ETQ1e. Série com-
pleta para o ano de 1986 da máquina 009 (Funchal), nova, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 190.00.

40.00

737 F ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal. Máquina FRAMA. MF ETQ1e. Série com-
pleta para o ano de 1986 da máquina 008 (Aeroporto de Lisboa), nova, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 190.00.

40.00

738 F ETQ 1981 – Correios e Telecomunicações de Portugal. Máquina FRAMA. MF ETQ1f. Série com-
pleta para o ano de 1987 da máquina 010 (Restauradores * Lisboa), nova, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

40.00

739 F ETQ 1992 – Espigueiro * Norte de Portugal. Máquina CROUZET. Com pontos de leitura ótica. MF 
ETQ4. Série completa para o ano de 1992, nova, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 150.00.

30.00

740 F ETQ 1992 – Espigueiro * Norte de Portugal. Máquina CROUZET. Com pontos de leitura ótica. MF 
ETQ4a. Série completa para o ano de 1993, nova, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 800.00.

150.00

741 F ETQ 1992 – Espigueiro * Norte de Portugal. Máquina CROUZET. Com pontos de leitura ótica. MF 
ETQ4g. Série completa do CORREIO AZUL para o ano de 1992, impressão a preto, com valor 
em escudos, nova, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 750.00.

150.00

742 F ETQ 1993 – Caravela Portuguesa – Sec. XVI. Máquina KLUSSENDORF. MF ETQ5Ag. Série completa do 
CORREIO AZUL para o ano de 1993 com valores de “75” e “350”, impressos a preto, SEM NÚMERO 
DE CONTROLO, nova, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

743 F ETQ 1992 – Brinquedos Populares * Ciclista. Máquina CROUZET. MF ETQ6a. Série completa do 
CORREIO AZUL, para o ano de 1994, impressão a preto, com valor em escudos, nova, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

744 F ETQ 1992 – Brinquedos Populares * Ciclista. Máquina CROUZET. MF ETQ6g. Série completa do 
correio ordinário, para o ano de 1995 (até 28.02.95), impressão a preto, com valor em escu-
dos, nova, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

745 F ETQ 1993 – Nau Portuguesa – Sec. XVI. Máquina KLUSSENDORF. MF ETQ7h. Série completa do 
CORREIO AZUL para o ano de 1993 com valores de “75” e “350”, impressos a preto, nova, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

35.00

746 F ETQ 1995 – Brinquedos Populares * Galinhas. Sem pontos de leitura ótica. Máquina CROUZET. MF 
ETQ8b. Série completa do correio ordinário para o ano de 1995, com impressão a violeta, com 
valor em escudos, nova, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

747 F ETQ 1995 – Brinquedos Populares * Galinhas. Sem pontos de leitura ótica. Máquina CROUZET. 
MF ETQ8t. Série completa do CORREIO AZUL, com impressão a violeta, com valor em escu-
dos, nova, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

80.00

748 F ETQ 1995 – Brinquedos Populares * Galinhas. Com pontos de leitura ótica e sem “LITHOFOR-
MAS”. Máquina CROUZET. MF ETQ10a. Série completa do CORREIO AZUL para o ano de 
1995, com impressão dos VALORES INVERTIDOS a preto, com valor em escudos, nova, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. ERRO NÃO CATALOGADO.

100.00

749 F ETQ 1995 – Brinquedos Populares * Galinhas. Com pontos de leitura ótica e sem “LITHOFOR-
MAS”. Máquina CROUZET. MF ETQ10a. Série completa do CORREIO AZUL para o ano de 
1995, com impressão a preto, com valor em escudos, nova, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

60.00
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750 F ETQ 1995 – Brinquedos Populares * Galinhas. Com pontos de leitura ótica e sem “LITHOFOR-
MAS”. Máquina CROUZET. MF ETQ10b. Série completa do correio ordinário para o ano de 
1995, com impressão a violeta, com valor em escudos, nova, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

751 F ETQ 1995 – Brinquedos Populares * Galinhas. Com pontos de leitura ótica e sem “LITHOFOR-
MAS”. Máquina CROUZET. MF ETQ10b. Série completa do correio ordinário para o ano de 
1996, com impressão a violeta, com valor em escudos, nova, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

25.00

752 F ETQ 1998 – Expo’98. Máquina AMIEL. MF ETQ16B. Dupla afixação de taxa. Série completa do 
correio ordinário para o ano de 1998, com impressão da taxa a violeta, nova, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

25.00

753 F ETQ 1999 – Dinossáurios em Portugal. Máquina AMIEL. Dupla afixação de taxa. MF ETQ19Bc. Série 
completa do correio ordinário, nos quatro motivos, para o ano de 2001, com impressão da taxa 
em violeta, nova, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 210.00.

45.00

754 F ETQ 1999 – Dinossáurios em Portugal. Máquina AMIEL. Dupla afixação de taxa. MF ETQ19Ba. Série 
completa do CORREIO AZUL, nos quatro motivos, para o ano de 1999, com impressão da taxa 
em violeta, nova, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

40.00
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755 F / 1928 – Porte Franco * Cruz Vermelha Portuguesa * 4.º Centenário do Nascimento de Luís de 
Camões, com sobrecarga. Lote com 5 selos todos com goma original, apenas um exemplar 
com sinal de charneira e restantes sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e diversos erros de impressão da sobretaxa: MF CVP11 (dupla, ambas invertidas): CVP13 
(dois selos, um com dupla impressão e outro com dupla impressão e invertidas); CVP14 (in-
vertida) e CVP15 (invertida e deslocada). B e R.

25.00

756 F / 1929 – Porte Franco * Cruz Vermelha Portuguesa * 4.º Centenário do Nascimento de Luís 
de Camões, com sobrecarga. MF CVP 17/22. Lote com 8 selos todos com goma original, 
apenas três exemplares com sinal de charneira e restantes sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e diversos erros de impressão da sobretaxa: CVP17 (dupla): CVP18 
(dois selos, um com impressão deslocada e outro com invertida); CVP19 (dois selos, um com 
sobrecarga invertida e outro com dupla): CVP20 (invertida e deslocada); CVP21 (dupla, uma 
delas oblíqua) e CVP22 (invertida). B e R.

40.00

757 F / 1930 – Porte Franco * Cruz Vermelha Portuguesa * 4.º Centenário do Nascimento de Luís de 
Camões, com sobrecarga. MF CVP 23/28. Lote com 9 selos todos com goma original, apenas 
três exemplares com sinal de charneira e restantes sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e diversos erros de impressão da sobretaxa: CVP23 (par com impressão deslocada 
e selo com invertida): CVP24 (invertida); CVP25 (invertida): CVP26 (invertida); CVP27 (dois selos, 
um com dupla e outro com invertida) e CVP28 (invertida e selo com dois pontos de óxido). B e R.

40.00

758 F / 1931 – Porte Franco * Cruz Vermelha Portuguesa * 4.º Centenário do Nascimento de Luís de 
Camões, com sobrecarga. Lote com 6 selos todos com goma original, apenas um exemplar 
com sinal de charneira e restantes sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e diversos erros de impressão da sobretaxa: MF CVP29 (Invertida): CVP30 (dois selos, um 
com impressão invertida e outro com dupla); CVP32 (dois selos, um com sobrecarga invertida 
e outro com dupla) e CVP33 (invertida). B e R.

30.00

759 F /
/8

1935 – Porte Franco * Cruz Vermelha Portuguesa * 4.º Centenário do Nascimento de Luís 
de Camões, com sobrecarga. Selos da emissão de 1927, com nova sobrecarga. Lote com 
4 selos, um em usado, dois com goma original sem charneira e um exemplar com sinal de 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e diversos erros de impressão da 
sobretaxa: MF CVP55 (usado com sobrecarga invertida): CVP56 (ambos com sobrecarga 
invertida e um deles SEM A SOBRECARGA PRIMITIVA * RRR) e CVP58 (invertida). B e R.

25.00

760 F / 1936/38 – Porte Franco * Sociedade de Geografia de Lisboa. Emblema da Sociedade, com Cruz 
de Cristo. MF22, vermelho, verde-claro e preto. Quadra, margem direita de folha, nova, com goma 
original sem charneira em dois selos e com charneira nos restantes dois, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor e com DUPLA DENTEADO HORIZONTAL entre o par superior e inferior.

15.00

761 F / 1919 – Escudo Nacional Monárquico. NÃO EMITIDOS. NE 1/4. Série completa, nova, com goma 
original e leve charneira ou sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, incluindo 
ainda selo de 20 réis, amarelo, denteado, tido como PROVA. Valor de catálogo € 104.00.

20.00

     Açores

762 F 8 Percursores * 1853 – D. Maria II, MF2, 25 réis, azul-claro, papel liso médio, não denteado, 
tipo I. Exemplar usado, com 3 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 
“48 – ANGRA”, tipo 6.8.6..

20.00

763 F 8 Percursores * 1853 – D. Maria II. MF2, 25 réis, azul, papel liso médio, não denteado, tipo I. 
Exemplar usado, com 3 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 “49 – 
HORTA”, tipo 6.8.6. Valor de catálogo € 130.00.

25.00

764 F 8 Percursores * 1853 – D. Maria II, MF2c, 25 réis, azul, papel liso médio, não denteado, tipo II. Exem-
plar usado, com margens de luxo / normais, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “49 – HORTA”, tipo 6.8.6..

25.00

765 F 8 Percursores * 1853 – D. Maria II, MF2c, 25 réis, azul-escuro, papel liso médio, não denteado, 
tipo II. Exemplar usado, com margens de luxo / normais, sem reparações, com duas ligeiras 
transparências, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, 
batido a preto “50 – PONTA DELGADA”, tipo 6.8.6..

15.00

766 F 8 Percursores * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos, MF8, 50 réis, verde-amarelo, papel liso 
espesso, não denteado. Exemplar usado, com boas margens, sem reparações, com um leve 
óxido, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a 
preto “50 – PONTA DELGADA”, tipo 3.5.3..

20.00

767 F 8 Percursores * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos, MF8, 50 réis, verde-amarelo, papel liso 
espesso, não denteado. Exemplar usado, com 3 margens de luxo e uma normal, sem repa-
rações, com um leve óxido, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma postal, batido a preto “49 - HORTA”, tipo 6.8.6..

30.00

768 F * 1868/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF8, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 
12 ¾, em carta circulada de Ponta Delgada (27.05.68) para a Figueira da Foz, com trânsito 
por Lisboa (31.05.68), para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g. 
Selo com falta parcial do denteado inferior (corte à tesoura de origem) obliterado com carimbo 
batido a preto “50 – PONTA DELGADA”.

25.00
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769 F 8 Percursores * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos lisos, MF8, 50 réis, verde-amarelo, papel liso 
fino, não denteado. Exemplar usado, com 3 margens de luxo e uma normal, sem reparações, 
com um vinco no canto inferior esquerdo, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo nu-
mérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “48 - ANGRA”, tipo 3.4.3.

25.00

770 F * 1868/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” 
tipografada a preto. MF10, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, médio, denteado 12 ¾, tipo XIII 
em carta datada do Faial (27.12.68) para Lisboa (06.01.69) para pagar o porte simples de 
uma carta dos Açores para o Continente com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes 
da Carta de Lei de 09.09.61, em vigor desde 13.09.61. Por ter circulado fora da mala foi o selo 
obliterado à chegada com carimbo numérico de pontos da 1.ª reforma postal, batido a preto 
“1” de Lisboa e marcada com carimbo de denominação de origem “ILHAS”, batido a preto.

50.00

771 F * 1868/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” 
tipografada a preto. MF10, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, médio, denteado 12 ¾, tipo XII 
em carta datada do Faial (26.02.70) para Lisboa (06.03.70) para pagar o porte simples de 
uma carta dos Açores para o Continente com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes 
da Carta de Lei de 09.09.61, em vigor desde 13.09.61. Por ter circulado fora da mala foi o 
selo obliterado à chegada com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “1” de 
Lisboa e marcada com carimbo de denominação de origem “ILHAS”, batido a preto. MB e R.

50.00

772 F 8 Percursores * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 réis, carmim-rosa, papel 
liso, não denteados, tipo III. Exemplar usado, com 3 margens de luxo e uma normal, sem de-
feitos 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..

25.00

773 F 8 Percursores * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos anelados, MF13b, 25 réis, carmim-rosa, papel 
liso médio, não denteado, tipo V. Exemplar usado, com margens de luxo, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, 
batido a preto “50 – PONTA DELGADA”, tipo 3.5.3..

20.00

774 F 8 Percursores * 1855/56 – D. Pedro V. Cabelos anelados, MF13b, 25 réis, carmim-rosa, papel 
liso médio, não denteado, tipo V. Exemplar usado, com margens de luxo, sem reparações, 
com leve óxido, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, 
batido a preto “50 – PONTA DELGADA”, tipo 3.5.3..

20.00

775 F  1871/76 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”, tipo B. MF18c, 
20 réis, bistre, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com o parte 
do denteado inferior mais curto, com boa cor e relevo e COM REPINTE. Não catalogado.

25.00
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776 F 8 Percursores * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF22b, 25 réis, carmim-rosa, 
papel liso, não denteados, tipo III. Exemplar usado, com margens de luxo, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, 
batido a preto “50 – PONTA DELGADA”, tipo 4.3.4..

15.00

777 F  1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES” tipo C. MF29, 10 
réis, verde-azul, papel liso, denteado 12 ¾, tipo II. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, 
com denteado mais curto na margem direita, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 210.00.

20.00

778 F * 1882/83 – D. Luís I, de perfil. Selos do Continente com sobrecarga “AÇORES”, tipo D. MF50a, 
50 réis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Par horizontal em carta registada da Calheta 
para Havre / França (25.07.84) com os selos obliterados em Lisboa com carimbo circular da-
tado, tipo 1880 “LISBOA / OFFICIAL” (21.07.84), 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 
de portes publicada no D.G. n.º 143 de 30.06.75 em vigor a partir de 01.07.75. Selos sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com DESLOCAÇÃO DA SOBRECARGA”. B e MR.

150.00

     Madeira e Funchal

779 F 8 1868 – D. Luís I, fita curva, não denteados. Selos do Continente com sobrecarga “MADEIRA” tipo 
A. MF4a, 100 réis, lilás-malva, papel liso, não denteado, tipo Ia. Exemplar usado, com margens de 
luxo, 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. Valor de catálogo € 255.00.

30.00

780 F 8 1879/80 – D. Luís I. Fita direita. Selos do Continente com sobrecarga MADEIRA, batida a 
preto, tipo C. MF27, 10 réis, verde-amarelo, papel liso, denteado 13 ½. Reimpressão de 1905, 
obliterada com marca numéria oval da Índia Portuguesa “4 – PONDÁ”.

20.00

781 DES 1929 – Ceres * Madeira. Desenho a tinta da china do selo de 10c, não assinado, emoldurado 
com passpartout. 

150.00

782 F PI 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF17, 20 réis, violeta-cinzento, papel pontinhado leve, 
denteado 11 ¾ da emissão do Funchal. Exemplar isolado em postal ilustrado com imagem do 
Funchal, circulado do Funchal (2?.03.03) para a Edimburgo / Escócia, com trânsito por Lisboa 
(31.03.03). Carimbos batidos a vermelho/sépia “GIACOMO CAMINATA / SHIP-CHANDLER / 
FUNCHAL – MADEIRA” e “REID’S MOUNT PARK HOTEL / MADEIRA / MONTE”.

40.00

     África

783 F CRT Ultramar * Colónias de África. Souvenir da Administração Postal das Colónias de África distribuído 
aos congressistas presentes no Congresso Postal Universal de Londres em 1929, contendo os 
selos em uso nas colónias de Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e 
Companhia do Niassa. Caderneta incompleta faltando cerca de 10 selos, contendo as emissões 
Ceres de 1926, incluindo selo de 20E da Guiné com estrelas III/III. Alto valor de catálogo. Exemplar 
raro, sem defeitos nem reparações. Valor aproximado dos selos € 950,00. B e MR.

240.00

     Angola

784 F () 1870/77 – Coroa. Lote com 3 selos novos, em papel liso ESPESSO, denteado 12 ¾, com 
goma não original: MF2d, 10 réis, amarelo, com muito ligeira transparência e pontos de óxido 
+ MF4e, 25 réis, vermelho, sem defeitos nem reparações + MF6c, verde, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 565.00.

100.00

785 F () 1870/77 – Coroa. MF2d, 10 réis, amarelo-laranja, papel espesso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, 
com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

786 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.

130.00

787 F  1870/77 – Coroa. MF5b, 40 réis, azul-escuro, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 430.00.

90.00

788 F  1870/76 – Coroa. MF5b, 40 réis, azul-escuro, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, as-
sinado no verso, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 430.00.

80.00

789 F 8 1870/76 – Coroa. MF5b, 40 réis, azul, papel liso médio, denteado 13 ½, tipo II. Exemplar 
usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

40.00

790 F  1870/76 – Coroa. MF6b, 50 réis, verde, papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar novo, com 
goma original e sinal de charneira, sem reparações, com vestígios de óxido, com boa cor. 
Valor de catálogo € 1.900.00.

190.00

791  1870/77 – Coroa. MF7a, 100 réis, lilás, papel liso médio, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 
selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 840.00.

50.00

792  1870/77 – Coroa. MF7c + 7d, 100 réis, lilás e lilás, papel liso médio, denteado 13 ½. Lote com 
duas folhas completas com 28 selos, novas, sem goma, sem reparações e com ligeiro óxido 
nas margens não afetando os selos, com boa cor e com diversas variedades de cliché na 
folha de 100 réis em lilás. Valor de catálogo € 840.00.

50.00
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793  1870/77 – Coroa. MF8, 200 réis, laranja, papel liso fino, denteado 12 ¾. Folha completa com 
28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com filigrana “B. F. 
K. RIVES”, na margem inferior da folha. Algumas variedades de cliché. Bom para estudo das 
mesmas. Valor de catálogo € 336.00.

35.00

794 F /() 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF 15/23. Série completa, nova, sem goma os valores de 25, 50 
e 100 réis, com goma não original os valores de 20 e 40 réis e restantes com goma original 
e sinal de charneira, sem reparações, com dois selos com muito leves pontos de óxido, com 
boa cor e relevo. Valor de catálogo € 358.00.

60.00

795 F /() 1886 – D. Luís I. Fita direita. Lote com dois selos, novos: MF18d, 25 réis, violeta-castanho, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, novo, com goma original e sinal de charneira, sem repara-
ções, com vestígios de óxido no denteado, com boa cor e relevo e COM DUPLA IMPRESSÃO 
DE COR + MF19, 50 réis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾, com goma não original e 
vestígios de óxido, com boa cor e relevo e com REPINTE.

50.00

796 F 8 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF18e, 50 réis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
usado, com corte vertical na margem superior com cerca de 5mm, reparado, afloramentos de 
óxido no verso, com boa cor e relevo e COM TRIPLA IMPRESSÃO. Certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota. Não catalogado.

75.00

797 F FRG 1890 – Selos fixos de recurso para jornais. Lote com 3 pequenos fragmentos de jornais com 
diferentes selos fixos para jornais “Jornaes / 2,5 reis” batidos a preto e vermelho + “JORNAES 
/ 2 ½ reis”, batido a preto. Todos obliterados com carimbo de dupla oval “DIRECÇÃO DOS 
CORREIOS / PROVINCIA DE ANGOLA”.

15.00

798 F * 1898/1914 — D. Carlos I Mouchon + Ceres. Sobrescrito circulado de Moçâmedes (17.11.21) 
para Breslau / Alemanha com selo de 500 reis preto s/ azul MF51, usado em 2.º período de 
circulação (período de inflação) com o valor ajustado de 50c + 2 selos de ½, preto e 3 pares de 
selos de 1 ½, castanho, todos em papel liso, denteado 12x11 ½, perfazendo na totalidade o porte 
de 60c para pagar o porte simples de uma carta circulada para a Alemanha com peso até 20g, de 
acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.06.1921 (Decreto nº 7.486 de 04.05.1921 
do Ministério das Colónias). Exemplar muito bonito, sem defeitos nem reparações.

75.00

799 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.

100.00
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800 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa. MF73a, 400 s/ 200 réis, azul s/ azul, 
papel porcelana, denteado 13 ½, tipo II. Exemplar novo, com anotações a lápis no verso, 
com goma original e marca de charneira, sem reparações, com ligeiras aderências no verso 
e pequenas falhas no papel porcelana, normal nestes selos, com boa cor. Certificado de pe-
ritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 600.00.

120.00

801 F / 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF88, 2 ½ 
réis, cinzento, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Quadra, nova, som goma original sem 
charneira em 3 selos e com charneira no 2.º selo, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e COM A SOBRECARGA INVERTIDA em todos os selos. Erro não catalogado.

25.00

802 / 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF93, 25 réis, 
carmim, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Lote com dois selos novos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, um deles sem goma, COM LEGENDA E VALOR OMISSOS e o outro 
com goma original e charneira, COM A SOBRECARGA INVERTIDA. Erros não catalogados.

15.00

803 F / 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF93, 25 réis, 
carmim, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma 
original sem charneira em 25 selos e com aderências em 3 selos da última fila, sem reparações, 
com ponto de óxido afetando dois selos, e com denteado separado entre 3.ª e 4.ª fila e entre a 4.ª 
e 5ª fila, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA em todos os selos. B e MR.

150.00

804 F  1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote com dois 
selos novos, sem goma, com boa cor: MF96, 100 réis, azul s/ azul, sem reparações e com dois 
pontos de óxido, com a SOBRECARGA INVERTIDA + MF99, 200 réis, lilás-malva s/ rosa, sem 
defeitos nem reparações, com a SOBRECARGA DESLOCADA. Erros não catalogados.

15.00

805 F / 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF105, 10 réis, verde-
-oliva, papel esmalte. Lote composto por par horizontal, novo, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e NÃO DENTEADO + quadra, nova, com goma original e charneira, com aflora-
mentos de óxido, boa cor e com DUPLO DENTEADO HORIZONTAL, nos dois selos da esquerda.

20.00

806 F 8 1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente. Lote composto por quatro selos 
usados, sem defeitos nem reparações, dos quais dois MF113, 2 ½ s/ 15 réis, verde, um com a SO-
BRETAXA INVERTIDA e outro com DUPLA SOBRETAXA e os outros dois MF115, 10 réis s/ 15 réis, 
verde, um com a SOBRETAXA INVERTIDA e outro com DUPLA SOBRETAXA. Não catalogados.

25.00

807  1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente. MF 113/115. Série com-
pleta em folhas completas com 28 selos, nova, com goma original sem sinal de charneira, 
com exceção de um selo com aderência no verso, sem reparações e com vestígios de óxido, 
com boa cor. Valor de catálogo € 756.00.

70.00

808  1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF113, 2 ½ réis s/ 
15 réis, verde, papel pontinhado leve, amarelado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, 
nova, goma original sem charneira, sem reparações, com mancha gordurosa na fila inferior da 
folha, com boa cor, com “traço de fração curto” na posição 25. Valor de catálogo € 376.00.

50.00

809  1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF114, 5 réis s/ 15 
réis, verde, papel pontinhado leve, amarelado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, 
nova, goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 448.00.

55.00

810  1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF115, 10 réis 
s/ 15 réis, verde, papel pontinhado leve, amarelado, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 
selos, nova, goma original sem charneira, espelhada e irregular, sem reparações, com ade-
rências na frente de 6 selos. Valor de catálogo € 308.00.

30.00

811 F  1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas local-
mente. MF117, 25 réis s/ 75 réis, castanho-violeta-claro, papel pontinhado leve, denteado 11 
¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Erro não catalogado.

15.00

812 / 1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas local-
mente. MF 117 + MF117d + MF 117e, 25 s/ 75 réis, castanho-violeta, papel pontinhado leve, 
denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, com 
exceção de 3 selos com aderências no verso, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido 
em dois selos, com boa cor e com as variedades as letras “CA” de “REPUBLICA” descaídas 
na posição 12 e as letras “ICA” descaídas na posição 3 da folha  . Valor de catálogo € 536.00.

60.00

813  1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas local-
mente. MF117a, 117d e 117e, 25 s/ 75 réis, castanho-violeta claro, papel pontinhado leve, 
denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor com letras “ICA” de “REPUBLICA” descaídas na po-
sição 3 e letras “CA” de “REPUBLICA” descaídas na posição 12. Valor de catálogo € 624.00.

100.00

814 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “REPU-
BLICA” e sobretaxa, sobre selos de África. MF125,15c s/ 150 réis, bistre, papel pontinhado leve, 
denteado 16. Bloco com 9 selos (3x3), novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Muito raro em múltiplos e nestas condições. Valor de catálogo € 180.00.

40.00

815 F * 1914 – Ceres. Sobrescrito circulado de Cavúa (08.07.18) para os EUA, com trânsito por Malange 
(05.08.18) com tira horizontal com 3 selos de 1c, verde-azul escuro, papel pontinhado, denteado 
15x14, MF144c e par horizontal de 1 ½ c, castanho-claro, papel porcelana médio, denteado 15x14, 
MF145, para pagar o porte simples (5c) de uma carta para o estrangeiro, com peso até 20g, de acor-
do 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, convertida à nova moeda de acordo com a Circular nº 
850 de 04.09.1912 da Repartição Superior dos Correios de Angola. Selos obliterados com carimbo 
numérico volante n.º 38, atribuído a Cavúa pela Ordem de Serviço n.º 76 de 03.03.17. R.

50.00
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816 F JRN 1912 – Ceres. Jornal “O Distrito de Benguela” n.º 86 de 8 de Setembro de 1923, circulado de 
Benguela (09.09.23) para Braga (07.10.23) com pares de selos de 1c, verde e 1 ½ c, casta-
nho, ambos em papel pontinhado, denteado 15x14, MF144d e 145d, para pagar o primeiro 
porte (5c) de um jornal para Portugal, expedido diretamente pelas respetivas administrações, 
com peso até 50g, de acordo com a tabela de portes do Decreto nº 8.697 de 08.03.1923 do 
Ministério das Colónias, publicada no Boletim Oficial de Angola nº 18 de 12.04.1923.

30.00

817 F  1914 – Ceres. MF146a, 2c, carmim, papel pontinhado, não denteado. Tira horizontal com 4 
selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, NÃO DENTEADOS e 
com AS LEGENDAS E VALORES COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO. Erros não catalogados.

20.00 

818 F  1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898/1901 com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente. MF158, 10 réis, verde-amarelo, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Lote com 
5 selos novos, com goma original e charneira, sem reparações, com leves pontos de óxido 
em três selos, com boa cor e um dos selos COM DUPLA SOBRECARGA INVERTIDAS, outro 
com DUPLA SOBRECARGA, outro COM A SOBRECARGA INVERTIDA, outro com SOBRE-
CARGA “REPUBLIAC” INVERTIDA e ainda outro com “REPUBLIAC”. Erros não catalogados, 
tidos como saídos clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

50.00

819 F  1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente sobre 
selos de 1898/1901, sobre selos de 1902 (sobrecarga “PROVISORIO”) e sobre selos de 1905, 
com sobretaxa. Lote com 4 selos de 10 réis, verde-amarelo, MF158 + 75 réis, castanho-violeta, 
MF161 + 50 réis, azul, MF176 e 50 s/ 65 réis, MF178, azul-cinzento, novos, sem goma, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor e todos com a SOBRECARGA INVERTIDA. B e R.

30.00
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820 F  1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898/1901 com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente. MF159, 15 réis, verde, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Lote com dois 
selos novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um com a sobrecarga 
normal e o outro com DUPLA SOBRECARDA DESCENDENTE. Erro não catalogado, tido 
como saído clandestinamente da Imprensa Nacional de Angola.

15.00

821 F / 1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898/1901 com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente. Lote com 3 selos novos: MF160, 20 réis, violeta, com goma original e charneira 
e vestígios de óxido com SOBRECARGA DUPLA + MF162, 100 réis, azul s/ azul-claro, sem 
goma, com a SOBRECARGA INVERTIDA + MF163, lilás s/ rosa, com goma parcial, margem 
esquerda de folha, com dois ligeiros pontos de óxido, com a SOBRECARGA DESLOCADA. 
Exemplares sem reparações, com boa cor. Erros não catalogados, tido como saído clandes-
tinamente da Imprensa Nacional de Angola.

30.00

822 / 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF160, 20 réis, 
violeta + MF161, 75 réis, castanho-violeta. Lote com duas folhas completas com 28 selos, novas, 
com goma original sem charneira, com exceção de 4 selos de 20 réis com sinal de charneira, sem 
defeitos nem reparações com as letras “CA” de “REPUBLICA” subidas na posição 12 das folhas e a 
letra “A” subida nas posições 16 e 20. Variedades comuns às duas folhas e não catalogadas.

30.00

823 F / 1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898/1901 com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente. MF161d, 75 réis, castanho-violeta claro, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. 
Lote com dois selos novos, com boa cor, um com a sobrecarga a verde, com goma original e 
charneira, sem reparações e com leve óxido e outro com a sobrecarga a vermelho, com goma 
original sem charneira, ambos com a SOBRECARGA INVERTIDA.

20.00

824 F * 1914 — Ceres + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA tipografada localmente. 
Sobrescrito circulado registado de Luanda (30.08.20) para Boulogne-sur-Mer (12.10.20) com 
trânsito por Lisboa (05.10.20) e reexpedido para Paris, com selos de 1c, 2 ½ c e 100 reis equi-
valente a 10c, MF144d, 147c e 162, para pagar o primeiro porte (5c) e o segundo porte (3c) 
de uma carta para o estrangeiro com peso entre 20 e 40g, o prémio de registo (5c) e excesso 
de porte de ½ c, 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, adaptado 
à nova moeda republicana. Exemplar sem defeitos nem reparações.

50.00

825 F 8 1914 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente 
sobre selos de 1898/1901. MF160, 20 réis, violeta + MF166, 700 réis, violeta s/ salmão, 
ambos em papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplares usados, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA, a vermelho no selo de 20 réis 
e a verde no de 700 réis. Erros não catalogados.

25.00

826 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLI-
CA” tipografada localmente a vermelho. MF170, 115 s/ 80 réis, verde-claro, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos na generalidade, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 310.00.

75.00

827 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLI-
CA” tipografada localmente a vermelho. MF171b, 115 s/ 100 réis, castanho s/ castanho-claro, 
papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitidos na generalidade, 
sem reparações, com ligeiros defeitos no papel porcelana, normais nos selos desta emissão, 
com boa cor. Valor de catálogo € 1.200.00.

300.00

828 F  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente a vermelho. MF172, 115 s/ 150 réis, carmim s/ rosa, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos na generalidade, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 350.00.

95.00

829 F  1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISÓRIO” da Casa da Moeda e sobrecarga 
“REPUBLICA” tipografada localmente. MF 176/77. Série completa, nova, sem goma, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor e COM A SOBRECARGA INVERTIDA. Erros não catalogado.

20.00

830 F / 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISÓRIO” da Casa da Moeda + D. Carlos 
I Mouchon, com sobretaxa, ambos com, sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF176, 50 réis, azul, sem goma + MF178, 50 s/ 65 réis, azul-cinzento, com goma original e 
charneira. Ambos novos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLA SOBRE-
CARGA. Erros não catalogados.

20.00

831 F  1915 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF179, 115 
réis s/ 10 réis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar novo, sem goma, 
como alguns que foram emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM A SO-
BRETAXA PRIMEITIVA DESLOCADA. Erro não catalogado.

25.00

832 F  1915 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF181, 130 
réis s/ 100 réis, castanho-amarelo, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplar novo, sem 
goma, como alguns que foram emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM 
DUPLA SOBRECARGA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Erro não catalogado.

30.00

833  1919 – D. Carlos I Mouchon. Selos com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda, com 
sobretaxa tipografada localmente. MF188a, ½ c s/ 75 réis, castanho-violeta claro, papel pon-
tinhado leve, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “2” mais finos nas posições 1 e 
4, e “traço de fração curto” na posição 22 e 25. Valor de catálogo € 428.00.

75.00
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834  1919 – D. Carlos I Mouchon. Selos com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda, com 
sobretaxa tipografada localmente. MF189, 2 ½ c s/ 100 réis, azul s/ azul-claro, papel pon-
tinhado leve, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “traço de fração curto nos selos 
n.º 1, 11 e 16. Valor de catálogo € 350.00.

50.00

835 F  1919 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa tipografa-
da localmente. MF190e, ½ c s/ 75 réis, bistre, papel porcelana, denteado 11 ¾. Quadra, nova, 
com goma parcial e espelhada, sem reparações, com afloramentos de óxido no verso, com 
boa cor e COM DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 140.00.

35.00

836  1919 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa tipogra-
fada localmente. MF191, 2 ½ c s/ 100 réis, papel porcelana verde, denteado 11 ¾. Folha com-
pleta com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com o dentea-
do aberto na margem esquerda, com boa cor, com “traço de fração curto” nas posições 4, 10, 
13 e “traço de fração partido” nas posições 3, 16, 18, 23, 25 e 27 (não catalogados). MB e R.

60.00

837  1919 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa tipogra-
fada localmente. MF190, ½ c s/ 75 réis, papel esmalte, denteado 11 ¾. Folha completa com 
28 selos, nova, com goma original sem charneira, espelhada e irregular, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com, com “2” mais fino nas posições 1 e 4, “traço de fração curto” 
na posição 14 e “traço de fração partido” na posição 8, 11 e 23 (não catalogados). MB e R.

40.00

838  1919 – D. Carlos I Mouchon. Selos com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda, com 
sobretaxa tipografada localmente. MF192, ½ c s/ 75 réis, castanho-violeta, papel pontinhado 
leve, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, 
espelhada e irregular, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “2” mais finos nas 
posições 1 e 4, e “traço de fração curto” na posição 15 e 25 e “traço de fração partido” na 
posição 22, com “A” de “REPUBLICA” subido na posição 16 e “CA” de “REPUBLICA” subido 
na posição 12. Valor de catálogo € 305.00.

50.00

839  1919 – D. Carlos I Mouchon. Selos com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda, com 
sobretaxa tipografada localmente. MF192a, ½ c s/ 75 réis, castanho-violeta claro, papel pon-
tinhado leve, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem 
charneira, espelhada e irregular, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “2” mais 
finos nas posições 1 e 4, e “traço de fração curto” na posição 15 e 25 e “traço de fração parti-
do” na posição 22, com “A” de “REPUBLICA” subido na posição 16 e “CA” de “REPUBLICA” 
subido na posição 12. Valor de catálogo € 305.00.

50.00

840  1919 – D. Carlos I Mouchon. Selos com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda, com 
sobretaxa tipografada localmente. MF193, 2 ½ c s/ 100 réis, azul s/ azul-claro, papel pon-
tinhado leve, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, quase sem goma, sem 
reparações, com a margem inferior segura com charneiras, com boa cor com “traço de fração 
curto” nas posições 11, 13, 16 e “traço de fração partido” nas posições 13 e 26, com “A” de 
“REPUBLICA” subido na posição 12 e “CA” de “REPUBLICA” subido na posição 16. Valor de 
catálogo € 355.00.

50.00
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841 / 1921 – D. Carlos I Mouchon: Selos com a sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda, 
com sobretaxa tipografada localmente. MF195, 4c s/ 130 réis, castanho s/ amarelo, papel 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem 
charneira e com aderências nos selos da 4.ª coluna, sem reparações, com cantos curtos em 
dois selos. Valor de catálogo € 182.00.

35.00

842 F  1921 – Ceres, com sobretaxa. MF199b, $04 s/ 15c, rosa-malva, papel liso, denteado 12x11 
½. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

843 F / 1925/26 – Ceres. Novas cores e valores. MF 212/221. Série completa, nova, com goma ori-
ginal e charneira, com exceção selo de 50c sem goma e selo de 60c com goma não original, 
sem defeitos nem reparações, com exceção selo de 10E com ligeiro vinco, com boa cor. Valor 
de catálogo € 315.00.

60.00

844 F  1932 – Ceres. Novo tipo. MF228, 1c, bistre, papel pontinhado em losangos verticais, com 
filigrana “Cruz de Cristo” e denteado 12x11 ½. Quadra, canto superior esquerdo de folha, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA IMPRESSÃO DO VALOR. Erro não catalogado.

20.00

845 F  1932 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF229, 5c, sépia-escuro, papel pontinhado em 
losangos verticais, com filigrana “Cruz de Cristo”. Tira horizontal com 4 selos, nova, com 
goma original sem charneira, sem reparações com algumas falhas na goma, com boa cor e 
com IMPRESSÃO DESLOCADA DO VALOR. Erro não catalogado.

20.00

846 F * 1932 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF238, 70c, castanho-vermelho, papel pontinha-
do, denteado 12x11 ½, filigrana “Cruz de Cristo”. Par vertical, novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com ACENTUADA DESLOCAÇÃO 
DO VALOR. Não catalogado.

15.00

847 F  1938 – Primeira Viagem Presidencial às Colónias. MF 276/78. Série completa em quadras, 
margem direita de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 800.00.

200.00

848 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.

36.00

849 F  1949 – Vistas de Angola. MF 311/17. Série completa, nova, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com exceção de dois muito leves pontos de óxido no selo de 
20c, com boa cor. Valor de catálogo € 325.00.

75.00

850 F /8 1955 – Mapa de Angola. MF381, $50, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Lote com 
dois exemplares: um em estado de novo, sem goma, sem reparações, com muito ligeiro óxido 
no verso, com boa cor e COM OMISSÃO DA COR VERMELHA e outro exemplar em usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e DEFEITO DE IMPRESSÃO.

15.00

851 F  1955 – Mapa de Angola. MF381, $50, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Quadra, 
nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e larga prega (plié) com cerca 
de 14mm, afetando os quatro selos. Exemplar raro.

40.00

852 F  1955 – Mapa de Angola. MF381, $50, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Quadra, 
nova, com goma original sem charneira, sem reparações e com ligeiros afloramentos de óxi-
do, com boa cor e IMPRESSÃO RETRO-VERSO DA COR AZUL, nos quatro selos. B e MR.

25.00

853 F  1955 – Mapa de Angola. MF382, 1$00, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Quadra, nova, 
com goma original sem charneira, sem reparações e com afloramentos de óxido em três selos, com 
boa cor e COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR VERDE-CLARO, nos quatro selos. B e MR.

30.00

854 F  1955 – Mapa de Angola. MF384a, 4$00, azul-escuro, papel esmalte, denteado 13 ½. Quadra, 
canto superior direito de folha, com goma original sem charneira, sem reparações e com mui-
to leves pontos de óxido em dois selos, com boa cor, apresentando a variedade “MAPA AZUL 
ESCURO”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.200.00.

200.00

855 F  1955 – Mapa de Angola. MF386, 20$00, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Bloco vertical 
com 10 selos (2x5), novo, canto superior direito de folha, com goma original sem charneira, sem 
reparações, com pequeno vinco obliquo no canto superior direito do 2.º selo, assim como ligeira 
aderência, com boa cor e com OMISSÃO DA COR VERMELHA. Erro não catalogado.

100.00

856 F  1957 – Tipos Indígenas de Angola. MF 388/399. Desenhos de Neves e Sousa, heliogravados 
na Courvoisier S.A. Série completa em quadras, nova, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, COM A ASSINATURA DO AUTOR DOS DESENHOS 
no quarto selo de cada uma das quadras. Exemplar muito raro.

60.00

857 F  1958 – Exposição de Bruxelas. MF401, 1$50, policromo, papel esmalte, denteado 12 ¼ x 
11 ¾. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem reparações e com muito ligei-
ros pontos de óxido no verso, com boa cor e com ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR 
CASTANHO-CLARO no globo terrestre. B e R. Erro não catalogado.

20.00

858 F  158 – 75.º Aniversário do Hospital Maria Pia. MF 403/405. Série completa em quadras, nova, 
com goma original sem charneira, sem reparações, com três ligeiros pontos de óxido na 
quadra de 1$50, com boa cor e COM A ASSINATURA DO AUTOR DO DESENHO, NEVES E 
SOUSA, no quarto selo de cada quadra. B e MR.

40.00

859 F  1959 – Centenário da Descoberta da Welwitschia Mirábilis. MF409, 10$00, policromo. Par 
vertical, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO DO DENTEADO. Erro não catalogado.

12.00
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860 F  1961 – Tipos Femininos de Angola. MF413, $15, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. 
Par horizontal, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM ACEN-
TUADA DESLOCAÇÃO DO DENTEADO. Erro não catalogado. B e MR.

20.00

861 F  1961 – Tipos Femininos de Angola. MF414, $30, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. 
Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem reparações e com alguns leves pontos 
de óxido no verso, com boa cor e com ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR AZUL. B e MR.

40.00

862 F  1961 – Tipos Femininos de Angola. MF418, 2$00, policromo, papel esmalte, denteado 13 
½. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA GRAVURA E DAS LEGENDAS “ANGOLA” e 
“REPÚBLICA PORTUGUESA”. Erro não catalogado.

40.00

863 F  1963 – Escudos de Armas de Angola * 1.ª emissão. MF437, $10 (Vila de Massangano), policromo, 
papel esmalte, denteado 13 ½. Bloco horizontal com 10 selos (5x2), margem superior de folha, 
novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM ACEN-
TUADA DESLOCAÇÃO DA COR VERMELHA em todos os selos, conforme se pode constatar pelo 
não alinhamento das miras óticas na margem esquerda do bloco. Erro não catalogado. MB e MR.

60.00

864 F  1963 – Escudos de Armas de Angola * 1.ª emissão. MF444, 3$00 (Cidade de Novo Redondo), po-
licromo, denteado 13 ½. Par vertical, margem direita de folha, novo, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com “TRAÇO BRANCO” no bordo direito dos 
selos em consequência de impressão inversa e parcial do selo na margem da folha. MB e MR.

25.00
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865 F  1963 – Escudos de Armas de Angola * 2.ª emissão. MF467a, 2$50 (Vila da Damba), policromo, pa-
pel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original, sem reparações com vestígios de 
óxido no verso, com boa cor, com VALOR E LEGENDA “CORREIOS” OMISSOS (cor vermelha).

20.00

866 F  1963 – Igrejas de Angola. MF491a, 4$00, policromo (Igreja de Vila de Folgares), papel es-
malte, denteado 14 ¼. Quadra, margem direita de folha, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e COMOMISSÃO DO VALOR E LEGENDA COR-
REIOS. Valor de catálogo € 200.00.

60.00

867 F  1964 – Centenário do Banco Nacional Ultramarino. MF498, 2$50, policromo, papel esmalte, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com DESLOCAÇÃO ACENTUADA DA COR PRETA (Legenda “REPUBLICA PORTU-
GUESA”). Erro não catalogado.

20.00

868 F  1966 – Uniformes do Exército. MF513a, 9$00, policromo, papel esmalte, denteado 14 ¼. 
Quadra, margem superior de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com VALOR OMISSO. Valor de catálogo € 200.00+++.

60.00

869 F /8 1966 – 40.º Aniversário da Revolução Nacional. MF514 + 514a, 1$00, policromo, papel esmalte, 
denteado 12. Lote com dois selos: um exemplar novo, com goma original sem charneira com VA-
LOR E LEGENDA “CORREIOS” OMISSOS e outro exemplar usado com DESLOCAÇÃO ACEN-
TUADA DA BARRA AZUL-CLARO no bordo superior do selo, sob a legenda “REPUBLICA POR-
TUGUESA” (erro não catalogado). Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

870 F / 1967 – Cinquentenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima. MF518, $50, policromo, 
papel esmalte, denteado 12 ½ x 13 ½. Lote composto por tira horizontal com 3 selos, nova, 
com goma original sem charneira COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR PRETA PARA 
A DIREITA + selo isolado, novo, sem goma, com DESLOCAÇÃO DA COR PRETA NA VERTI-
CAL. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

871 F  1967 – Cinquentenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima. MF518, $50, policromo, pa-
pel esmalte, denteado 12 ½ x 13 ½. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e LEGENDA “CORREIOS” OMISSA. Erro não catalogado.

30.00

872 F  1967 – Cinquentenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima. MF518, $50, policromo, 
papel esmalte, denteado 12 ½ x 13 ½. Bloco horizontal com 6 selos (3x2), margem inferior de 
folha, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
com ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA LEGENDA “CORREIOS” (cor castanho-vermelho) e 
do PINÁCULO DA BASÍLICA (cor cinzenta), em todos os selos, conforme se pode constatar 
pelo não alinhamento das miras óticas na margem inferior do bloco. MB e MR.

60.00

873 F  1967 – Cinquentenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima. MF518b, $50, policromo, pa-
pel esmalte, denteado 12 ½ x 13 ½. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e COM OMISSÃO DA COR PRETA. Valor de catálogo € 200.00.

60.00

874 F 8 1967 – 350.º Aniversário da Fundação de Benguela. MF519, $50, policromo, papel esmalte, dentea-
do 12 ½ x 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com ACENTUADA 
DESLOCAÇÃO DAS LEGENDAS “REPUBLICA PORTUGUESA” e “ANGOLA” (cor preta). B e R.

15.00

875 F  1967 – 350.º Aniversário da Fundação de Benguela. MF519a, $50, policromo, papel esmalte, 
denteado 12 ½ x 13 ½. Exemplar novo, com goma original, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, com VALOR E LEGENDA “CORREIOS” OMISSOS (cor azul).

25.00

876 F  1968 – 5.º Centenário do Nascimento de Pedro Álvares Cabral. MF532, 1$00 (Castelo de 
Belmonte), policromo, papel esmalte, denteado 14 ¼. Quadra, canto superior direito de fo-
lha, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com alguns ligeiros pontos de 
óxido no verso e mancha gordurosa, com o 3.º selo separado, com boa cor e COM DUPLA 
IMPRESSÃO DO VALOR E LEGENDA “CORREIOS”. Não catalogado.

40.00

877 F  1968 – 5.º Centenário do Nascimento de Pedro Álvares Cabral. MF533, 1$50 (Ermida de 
S. Jerónimo), policromo, papel esmalte, denteado 14 ¼. Bloco com 15 selos (5x3), margem 
direita de folha, com selos novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor, com DENTEADO HORIZONTAL INFERIOR OMISSO nos 5 selos 
da 1.ª fila e DENTEADO HORIZONTAL SUPERIOR E VERTICAL DIREITO E ESQUERDO 
OMISSOS nos 5 selos da 2.ª fila. Exemplar raro, com erros não catalogados.

75.00

878 F  1971 – V Conferência Regional de África da Mecânica dos Solos e Engenharia das Funda-
ções. MF556a, 2$50, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Quadra, nova, com goma 
original sem charneira, sem reparações, com ligeiro óxido no verso de 3 selos, com boa cor e 
com o VALOR OMISSO. B e R. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

879 F  1974 – Conchas de Angola. MF566, 1$00, policromo, papel esmalte, denteado 12x12 ½. 
Bloco vertical com 8 selos (2x4), canto superior direito de folha, novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com VALOR E LEGENDA “COR-
REIOS” OMISSOS. Erro não catalogado. MB e MR.

100.00

880 F  1974 – Ano Mundial da Filatelia Juvenil. Mapa de Angola com sobrecarga. MF582, $05, poli-
cromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e COM A SOBRECARGA DESLOCADA E INVERTIDA. B e R.

15.00

881 F  1974 – Ano Mundial da Filatelia Juvenil. Mapa de Angola com sobrecarga. MF582, $05, po-
licromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Par vertical, novo, margem esquerda de folha, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com ACENTUDA 
DESLOCAÇÃO DA COR VERDE. Erro não catalogado.

30.00
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882 F CNT 1974 – Ano Mundial da Filatelia Juvenil. Mapa de Angola, com sobrecarga. MF582, $05, 
policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Par horizontal em cinta do boletim do Serviço Me-
teorológico de Angola circulado de Luanda (29.09.77) para Inglaterra. Interessante utilização 
dos selos coloniais na República Popular de Angola. MR.

25.00

883  1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa em quadras, 
nova, em cantos ou margens de folhas, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

70.00

884 F 8 1947 – Correio aéreo. Emblema dos CTT. MF CA10/20. Série completa, usada, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 2.200.00.

400.00

885 F * 1933/47 – Correio Aéreo. Emblema dos CTT + Ceres. Novo tipo. Papel filigrana. Sobrescri-
to circulado por via aérea de Luanda (16.12.47) para Londres, com trânsito por Leopoldville 
(17.12.47) com selo de 1,75Ags (MF291) para pagar o porte simples do correio ordinário de uma 
carta para o estrangeiro com peso até 20g e selo de 5,00Ags (MD CA14) para pagar o porte 
simples da sobretaxa do correio aéreo de uma carta para Londres com peso até 5g. MB e R.

50.00
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886 F 8 1947 – Correio Aéreo. Emblema dos CTT. MF CA18, 20,00 Ags, azul, papel liso a pontinhado 
leve, denteado 11 de linha, irregular. Par vertical, usado, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Raro em múltiplos. Valor de catálogo € 360.00++++.

90.00

887 F  1965 – Correio Aéreo. Empreendimentos em Angola. MF CA24, 4$00 (Barragem Capitão 
Teófilo Duarte), policromo, papel esmalte, denteado 12 ½ x 11 ½. Quadra, nova, com goma 
original sem charneira, sem reparações e com afloramentos de óxido no verso, com boa cor e 
com ACENTUADA DESLOCAÇÃO DO VALOR E LEGENDA “CORREIO AÉREO” (cor preta). 
MR. Erro não catalogado.

40.00

888 F  1965 – Correio Aéreo. Empreendimentos em Angola. MF CA25, 4$50 (Barragem Craveiro 
Lopes), policromo, papel esmalte, denteado 12 ½ x 11 ½. Quadra, nova, com goma original 
sem charneira, sem reparações e muito leves pontos de óxido no verso, com boa cor e COM 
OMISSÃO DA COR VERDE (Legenda REPÚBLICA PORTUGUESA). Erro não catalogado.

50.00

889 F  1965 – Correio Aéreo. Empreendimentos em Angola. MF CA25, 4$50 (Barragem Craveiro 
Lopes), policromo, papel esmalte, denteado 12 ½ x 11 ½. Quadra, nova, com goma original 
sem charneira, sem reparações e muito leves pontos de óxido no verso, com boa cor e COM 
A COR PRETA OMISSA (Legenda CORREIO AÉREO). Erro não catalogado.

50.00

890 F  1965 – Correio Aéreo. Empreendimentos em Angola. MF CA26, 5$00 (Barragem do Cuango), 
policromo, papel esmalte, denteado 12 ½ x 11 ½. Exemplar novo, sem goma, sem reparações 
e com vestígios de óxido no verso, com boa cor e COM COR VERMELHA OMISSA (sem 
legenda CORREIO AÉREO”). Erro não catalogado.

20.00

891 F  1965 – Correio Aéreo. Empreendimentos em Angola. MF CA28, 7$00 (Ponte Capitão Teófilo 
Duarte), policromo, papel esmalte, denteado 12 ½ x 11 ½. Exemplar novo, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM A COR AZUL OMISSA 
(sem legenda REPÚBLICA PORTUGUESA). Erro não catalogado.

25.00

892 F  1936 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçue”. MF SCA1, preto s/ azul, papel liso, 
denteado 11 ½. Exemplar novo, margem esquerda de folha, sem goma como emitido, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor e com 18 pontos depois de “Frs.”. Valor de catálogo € 330.00.

85.00

893 F * 1915/45 – Sobretaxa do correio aéreo interno. Legenda “TAXE PERÇU / TAXA COBRADA” + 
Império Colonial Português + Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Sobrescrito cir-
culado por via aérea do Lobito (22.05.45) para Luanda (23.05.45) com selos de 20c, carmim, 
MF POR29, usado como selo de recurso do correio ordinário e selo de 30c, violeta, MF263, 
para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 20g e selo de 0,90Ags, MF 
SCA2,  para pagar o porte simples da sobretaxa aérea de uma carta com peso até 5g.

25.00

894 F * 1921/45 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos ‘ Império Colonial Português + So-
bretaxa do Correio Aéreo * Legenda “TAXE PERÇU / TAXA COBRADA”. Sobrescrito circulado 
do Lobito (26.06.45) para Luanda (27.06.45) com selo de 20c, carmim (selos de porteado 
usados como selos de recurso do correio ordinário), MF POR29 e selo de 30c, lilás, MF263, 
para pagar o porte simples interno do correio ordinário (50c) de uma carta com peso até 20g 
+ selo de 1,80Ag, MF SCA3, para pagar o duplo porte interno da sobretaxa do correio aéreo, 
de uma carta com peso entre 5 e 10g. B.

20.00

895 F * 1932/47 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “TAXE PERÇU / TAXA COBRADA” + Ceres. 
Novo tipo. Sobrescrito, tamanho A5, circulado por via aérea de Nova Lisboa (24.10.46) para 
Luanda (24.10.46) com tira de 5 selos de 50c, castanho, MF236 e selo isolado de 5Ags, 
verde, MF244 para pagar o 15.º porte interno do correio ordinário (7,50Ags) de uma carta 
com peso entre 280 e 300g e bloco com 20 selos de 2,70Ags (4x5), MF SCA4, no verso do 
sobrescrito, para pagar o 60.º porte da sobretaxa interna do correio aéreo (54,00Ags), de 
uma carta com peso entre 295 e 300g, de acordo com a tabela de portes da Portaria nº 3.494 
de 02.10.1940 do Governo Geral de Angola, publicada no Boletim Oficial de Angola nº 39 de 
02.10.1940. Exemplar sem reparações com mancha de óxido na frente do sobrescrito. R.

50.00

896 F * 1947 – Correio Aéreo. Emblema dos CTT. Sobrescrito circulado por via aérea de Luanda (25.09.47) 
para Jackson / EUA, via Leopoldville com tira vertical de 3 selos de 3,50Ags, laranja-claro (MF 
CA13), para pagar o porte simples da sobretaxa aérea de uma carta para os EUA com peso até 
5g. Por erro não foi cobrado o porte do correio ordinário no valor de 1,75Ags. B e R.

40.00

897 F /8 1945 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçu”. Lote composto por: MF SCA22, 
18,90Ags, par vertical, canto superior esquerdo de folha, novo + MF SCA11, 9,00Ags, usado 
+ MF SCA2, 0,90Ags, em bloco com 16 selos (4x4), canto inferior direito de folha, usado. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 352.00.

70.00

898 F * 1929/32 – Imposto postal * Assistência. Governo geral de Angola + Ceres. Novo tipo. Sobres-
crito circulado registado de Malange (11.03.38) para Luanda (13.03.38) com selos de 10c, 
violeta, MF230 e par de 70c, castanho-vermelho, MF238 para pagar o segundo porte interno 
(1Ag) de uma carta com peso entre 20 e 40g e o prémio de registo (50c) + selo de 50c, azul, 
MF IP4 do imposto postal devido no período compreendido entre 01.06.29 a 30.04.39.

20.00

899 F * 1929/32 – Imposto Postal * Assistência * Governo Geral de Angola + Ceres. Novo tipo. So-
brescrito circulado do Lobito (14.07.33) para Bremen com selos de 30c, 40c e 1Ag, MF223, 
224 e 241 para pagar o porte simples (1$40) de uma carta para o estrangeiro com peso 
até 20g e excesso de porte de 30c, de acordo com a tabela de portes do Decreto nº 20.317 
de 14.09.1931 do Ministério das Colónias, publicado no Boletim Oficial de Angola nº 42 de 
17.10.1931 + selo do imposto postal de 50c, MF IP4, devido no período.de 1 a 31 de Julho 
qualquer que seja o destino da correspondência.

30.00
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900 F * 1929/42 – Imposto Postal * Assistência * Governo Geral de Angola + Ceres. Novo tipo + Ceres. 
Novo tipo. Com sobretaxa. Sobrescrito circulado do Andulo (19.12.36) para Springfields / EUA com 
trânsito pelo Lobito (21.12.36) com selos de 5c, 50c, 1Ag e 20c s/ 85c, MF229, 226, 241 e 281 para 
pagar o porte simples (1$75) de uma carta para o estrangeiro com peso até 20g de acordo com a 
tabela de portes do Decreto nº 23.455 de 12.01.1934 do Ministério das Colónias + selo do imposto 
postal de 50c, MF IP4, devido no período.de 8 de Dezembro a 8 de Janeiro de 1929 a 1939, qual-
quer que seja o destino da correspondência. Selos obliterados com carimbo numérico volante n.º 
28, atribuído à estação postal do Andulo pela Ordem de Serviço n.º 76 de 10.03.1916. 

35.00

901 F  1939 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Armas de Angola. MF IP5, 0,50Ags, verde-azul, papel liso 
amarelado, médio, denteado 11 de linha. Quadra, canto superior direito de folha, nova, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DENTEADO VERTICAL OMISSO. 

25.00

902 F  1956 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Colono, com sobretaxa. Desenho não retocado. Sobreta-
xa com algarismos pequenos a preto. MF IP10, $10 s/ $50, bistre e sépia, papel liso, denteado 13. 
Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem reparações e com um ponto de óxido um 
selo, com boa cor e COM A SOBRETAXA DESLOCADA E UMA TERCEIRA BARRA. 

20.00

903 F  1958 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. “Mãe e Filho” e “Rapaz e Rapariga”. MF IP 12/13. 
Série completa em quadras, margem inferior de folha, NÃO DENTEADAS, nova, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

20.00
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904 F  1962 – Imposto Postal. POVOAMENTO. Homens de 3 raças. MF15, $50, policromo, papel 
liso espesso, denteado 10 ½. Quadra, nova, bordo superior de folha, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM IMPRESSÃO DESLOCADA DA 
COR PRETA, conforme se pode constatar pela não coincidências das miras óticas no bordo 
superior da quadra. Erro não catalogado.

30.00

905 F  1962 – Imposto Postal. POVOAMENTO. Homens de 3 raças. MF IP15, $50, policromo, papel liso 
espesso, denteado 11 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor e COM ACENTUDA DESLOCAÇÃO DA COR AZUL. Erro não catalogado.

20.00

906 F  1962 – Imposto Postal. POVOAMENTO. Homens de 3 raças. MF IP15, $50, policromo, papel 
liso espesso, denteado 10 ½. Par vertical, novo, com goma original sem charneira, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor e COM DENTEADO HORIZONTAL SUPERIOR OMISSO.

15.00

907 F  1962 – Imposto Postal. POVOAMENTO. Homens de 3 raças. MF IP16, 1$00, policromo, 
papel liso espesso, denteado 11 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e COM ACENTUDA DESLOCAÇÃO DA COR PRETA. 
Erro não catalogado.

15.00

908 F  1962 – Imposto Postal. POVOAMENTO. Homens de 3 raças. MF IP16, 1$00, policromo, pa-
pel espesso, denteado 10 ½. Quadra, canto inferior esquerdo de folha, nova, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM VALOR E LEGENDA “ANGOLA” 
OMISSOS. Valor de catálogo € 200.00.

60.00

909 F  1962 – Imposto Postal. POVOAMENTO. Homens de 3 raças. MF IP16, 1$00, policromo, 
papel espesso, denteado 11 ½. Bloco horizontal com 6 selos (3x2), novo, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DENTEADO VERTICAL OMIS-
SO. Erro não catalogado.

35.00

910 F  1965 – Imposto Postal * POVOAMENTO. Mapa de Angola. MF IP18, $50, policromo, papel 
liso, médio, denteado 13. Bloco vertical com 8 selos (2x4), margem esquerda de folha, sem 
goma, sem reparações e com pontos de óxido em dois selos (1.º e 5.º selos), com boa cor e 
com OMISSÃO DA COR PRETA. B e R.

45.00

911 F  1965 – Imposto Postal. POVOAMENTO. Mapa de Angola. MF IP18, $50, policromo, papel liso 
médio, denteado 13. Tira horizontal com 6 selos, margem direita de folha, nova, com goma 
original sem charneira, sem reparações e com ligeiro óxido em três selos, com boa cor e COM 
EXCESSO DE TINTAGEM DA COR AZUL em três selos. 

15.00

912 F  1965 – Imposto Postal * POVOAMENTO. Mapa de Angola. MF IP19, 1$00, policromo, papel 
liso, espesso, denteado 13. Quadra, nova, canto de folha, sem goma, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e com DESLOCAÇÃO DA TOTAL DA GRAVURA. B e MR.

30.00

913 F  1965 – Imposto Postal * POVOAMENTO. Mapa de Angola. MF IP19, 1$00, policromo, papel 
liso, espesso, denteado 13. Quadra, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR VERDE. B e MR.

30.00

914 F  1965 – Imposto Postal * POVOAMENTO. Mapa de Angola. MF IP19, 1$00, policromo, papel 
liso, espesso, denteado 13. Quadra, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com DUPLO DENTEADO no par inferior. B e MR.

25.00

915 F  1965 – Imposto Postal * POVOAMENTO. Mapa de Angola. MF IP19, 1$00, policromo, papel 
liso, espesso, denteado 13. Quadra, nova, sem goma, sem reparações, com pequena man-
cha no 2.º selo, com boa cor com COR PRETA OMISSA. B e MR.

30.00

916 F / 1965 – Imposto Postal * POVOAMENTO. Mapa de Angola. MF IP19, 1$00, policromo, den-
teado 13. Lote com duas quadras, novas: uma em papel espesso, com goma original sem 
charneira, COM IMPRESSÃO PARCIAL DA COR PRETA e outra em papel cartolina, sem 
goma com IMPRESSÃO PARCIAL DA COR VERDE no 2.º selo. Ambas sem reparações, com 
ligeiro defeito na goma de um dos selos da 1.ª quadra, com boa cor. B e R.

20.00

917 F  1965 – Imposto Postal * POVOAMENTO. Mapa de Angola. MF IP19, 1$00, policromo, papel 
liso, cartolina, denteado 13. Bloco vertical com10 selos (2x5), canto superior direito de folha, 
sem goma como emitidos, sem reparações, com um ponto de óxido no 9.º selo, com boa cor 
e com IMPRESSÃO RETRO-VERSO POR DECALQUE da cor preta. MB e R. 

40.00

918 F  1965 – Imposto Postal * POVOAMENTO. Mapa de Angola. MF IP19, 1$00, policromo, papel liso, 
médio, denteado 13. Quadra, nova, canto inferior esquerdo de folha, com goma original sem char-
neira, sem reparações, com afloramentos de óxido no verso, com IMPRESSÃO DA COR PRETA 
com o canto sobrado, originado a OMISSÃO DA COR quase na totalidade no 3.º selo. MB e MR.

30.00

919  1965 – Imposto Postal * POVOAMENTO. Mapa de Angola. MF IP19a, 1$00, policromo, papel 
liso, cartolina, denteado 13. Tira horizontal com 3 selos, canto inferior esquerdo de folha, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLO DENTEA-
DO HORIZONTAL na margem inferior. 

15.00

920 F  1965 – Imposto Postal * POVOAMENTO. Mapa de Angola. MF IP19A, 2$00, policromo, papel liso 
espesso, denteado 13. Bloco com 25 selos (5x5), canto superior direito de folha, novo, sem goma, 
sem reparações, com um ponto de óxido na margem, não afetando qualquer selo, com boa cor e 
com ACENTUADA DESLOCAÇÃO DAS CORES ROSA-CLARO E AZUL, conforme se pode cons-
tatar pelo não alinhamento das miras óticas na margem superior do bloco. MB e MR.

150.00

921  1965 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. “Colono”. MF IP20a, $50, laranja-castanho claro e 
sépia, papel liso médio. Quadra, margem esquerda de folha, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com exceção de transparência na margem esquer-
da, não afetando os selos, com boa cor e NÃO DENTEADA.

20.00
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922  1965 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. “Colono”. MF IP20a, $50, laranja-castanho e sépia, 
papel liso médio, denteado 13. Quadra, margem esquerda de folha, nova, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e DUPLO DENTEADO HORI-
ZONTAL E VERTICAL. B e R.

20.00

923 F  1965 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. “Colono”. MF IP20, $50, laranja-castanho e sépia, papel 
cartolina, denteado 13. Quadra, nova, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e DUPLA IMPRESSÃO DA COR LARANJA-CASTANHO, uma delas em tom mais claro.

40.00

924  1965 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. “Rapaz”. MF IP20Aa, 1$00, laranja-vermelho e sépia, 
papel liso, médio, denteado 13. Quadra, margem esquerda de folha, nova, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e NÃO DENTEADA. B e R.

20.00

925  1965 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. “Rapaz”. MF IP20Aa, 1$00, laranja-vermelho e sépia, 
papel liso, denteado 13. Lote com duas quadras, novas, com goma original sem charneira, 
com boa cor, uma delas em papel espesso sem defeitos nem reparações com DUPLO DEN-
TEADO HORIZONTAL E VERTICAL e outra em papel médio, sem reparações e com leve 
óxido no verso com o DENTEADO VERTICAL DESLOCADO. B e R.

25.00
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926  1965 – Imposto Postal * ASSISTÊNCIA. “Rapaz”. Litografados na Imprensa Nacional de Angola, com 
inscrição “INA” à esquerda. MF IP20Aa, 1$00, laranja-vermelho e sépia, denteado 13. Bloco com 
6 selos (3x2), novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com IMPRESSÃO RETRO-VERSO POR DECALQUE da cor sépia, em todos os selos. MB e R.

20.00

927 F  1965 – Imposto Postal * ASSISTÊNCIA. “Rapaz”. Litografados na Imprensa Nacional de An-
gola, com inscrição “INA” à esquerda. MF IP20Aa, 1$00, laranja-vermelho e sépia, denteado 
13. Bloco com 6 selos (3x2), novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e com IMPRESSÃO RETRO-VERSO POR DECALQUE da cor de fundo 
laranja-vermelho em todos os selos. MB e MR.

40.00

928  1965 – Imposto Postal * ASSISTÊNCIA. “Rapariga”. Litografados na Imprensa Nacional de Angola, 
com inscrição “INA” à esquerda. MF IP20B, 1$50, verde-claro e castanho, papel liso, médio, dentea-
do 13. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem reparações e com defeito na goma do 
2.º selo, com boa cor e COM DENTEADOS HORIZONATAL E VERTICAL DESLOCADOS. B e R.

20.00

929 / 1965 – Imposto Postal * ASSISTÊNCIA. “Rapariga”. Litografados na Imprensa Nacional de 
Angola, com inscrição “INA” à esquerda. MF IP20B, 1$50, verde-claro e castanho, denteado 
13. Lote com duas quadras novas: uma em papel cartolina, sem goma como emitida, sem 
defeitos nem reparações COM DEFEITO DE IMPRESSÃO no 4.º selo e outra em papel liso, 
médio, com goma original sem charneira e afloramentos de óxido no 3.º selo, COM IMPRES-
SÃO PARCIAL DAS LEGENDAS E VALOR em todos os selos. B e R.

30.00

930 / 1965 – Imposto Postal * ASSISTÊNCIA. “Rapariga”. Litografados na Imprensa Nacional de 
Angola, com inscrição “INA” à esquerda. MF IP20B + IP 20C, 1$50, verde-claro e castanho, 
denteado 13. Lote com três quadras novas: uma em verde-escuro e castanho, em papel car-
tolina, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações IMPRESSÃO DESLOCADA 
DA COR CASTANHA, outra em papel liso, médio, com goma original sem charneira sem 
defeitos nem reparações, COM IMPRESSÃO PARCIAL DAS LEGENDAS E VALOR dos selos 
da coluna à esquerda e outra em papel espesso, sem goma, sem reparações, com ponto de 
óxido no 4.º selo e IMPRESSÃO PARCIAL DA LEGENDA “ASSISTÊNCIA”. B e R.

40.00

931  1972 – Imposto Postal. POVOAMENTO. Comércio, Indústria e Agricultura. MF IP23, 2$00, 
castanho-escuro e preto, papel cartolina, denteado 13. Quadra, nova, canto superior direito 
de folha, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, com boa cor e DUPLA IM-
PRESSÃO DA COR CASTANHA, uma delas em tom mais claro . B e R.

30.00

932 F  1921 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. MF POR22c, 1c, ardósia, papel pontinhado 
leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM 
IMPRESSÃO DESLOCADA DA COR LILÁS-ESCURO, afetando a nitidez da imagem. B e MR.

20.00

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

60.00

934 F  1920 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” local e sobretaxa, tipografada 
localmente. NÃO EMITIDOS. MF NE4, $00,5 s/ 75 réis, castanho-violeta, papel pontinhado 
leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos, com 
denteado irregular, normal nestes selos, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

935 F  1920 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa e sobrecarga REPUBLICA local 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.

50.00

936 F DOC Angola * Fiscais. Vale ultramarino de 4$500 réis emitido em 03.03.1899 pela Direcção Geral 
dos Correios, Telegraphos e Pharoes em Lisboa, pagável em Luanda com estampilha fiscal 
do Imposto do Selo de 20 réis, PB182, pela emissão do vale. Em Luanda no ato de pagamen-
to foi selado com estampilha do Imposto do Selo de 20 réis, PB2 e estampilha da Contribuição 
Industrial tipo D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga de 2 ½ reis, cinzento, PB1. MB e MR.

30.00

     Congo
 

937 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa, sobre selos de África. MF 81a, 10c s/ 100 réis. Exemplar novo, com 
goma original e sinal charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com SOBRE-
CARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70.00++.

25.00

938  1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1902 (PROVISORIO), com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. MF121, 50 réis, azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Folha 
completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
“CA” de “REPUBLICA” subido no 12.º selo e “A” de “REPUBLICA” subido no 16.º selo. Va-
riedades não catalogadas. Estas variedades ocorrem em todos os valores com a sobrecarga 
“REPUBLICA” local de Angola e Congo e são recorrentes nas mesmas posições.

60.00

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

35.00
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940 F  1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1902 (PROVISORIO), com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. MF122, 75 réis, carmim, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Bloco 
com 20 selos (4x5), parte inferior de folha, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com “CA” de “REPUBLICA” subido no 12.º selo e “A” de “REPUBLICA” subido 
no 16.º selo. Variedades não catalogadas. Estas variedades ocorrem em todos os valores com 
a sobrecarga “REPUBLICA” local de Angola e Congo e são recorrentes nas mesmas posições.

50.00

941 F  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLI-
CA” da Casa da Moeda. MF129a, 130 réis s/ 100 réis, castanho s/ amarelo, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
SOBRETAXA E SOBRECARGA INVERTIDAS. Valor de catálogo € 55.00.

20.00

942  1915 – D. Carlos I Mouchon. Selos sobretaxados de 1905, com sobrecarga “REPUBLICA” da 
Casa da Moeda. MF132, 50 réis s/ 65 réis, azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Folha 
completa com 28 selos, nova, sem goma, sem reparações, com afloramentos de óxido em 
todos os selos da 1.ª coluna, com boa cor e com as fendas tipo I na posição 20 e tipo II nas 
posições 4 e 12. Valor de catálogo € 267.60.

45.00

943  1915 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1905 com sobretaxa, com sobrecarga “REPUBLICA” 
da Casa da Moeda. MF132 + 132a + 132b, 50 s/ 65 réis, azul. Folha completa com 28 selos, 
nova, sem goma, sem reparações, com leve óxido em alguns selos, com boa cor e “5” fendido 
nos selos na posição 15 (tipo I), na posição 20 (tipo II). Valor de catálogo € 178.00.

35.00
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     Cabo Verde

944 F  1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF27a, 15 réis, castanho, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 260.00.

65.00

945 F  1893/94 – D. Carlos, tipo Diogo Neto. MF35, 200 réis, azul s/ azul, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem reparações, com leve vinco, 
apenas visível no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 260.00.

50.00

946 F * 1913 – 4.º Centenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
REPUBLICA e sobretaxa sobre selos de Macau. Sobrescrito circulado registado de S. Vicente 
(14.12.17) para Lisboa (26.12.17) com selo de 7 ½ c s/ 12 avos, castanho, MF126, para pagar 
porte simples (2 ½ c) de uma carta para Portugal com peso até 15g e o prémio de registo (5c). 
Censurado em Lisboa carimbo circular batido a preto “CENSURA / 66”. MB e MR.

100.00

947 F * 1911/13 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda + 4.º Cen-
tenário do Descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA 
e sobretaxa sobre selos de Macau. Sobrescrito circulado registado de S. Vicente (01.05.18) 
para Lisboa (12.05.18) com selos de 75 réis equivalente a 7 ½ c, castanho-violeta, MF93 e 
selo de 10c s/ 16 avos, castanho-amarelo, MF127, para pagar o quinto porte (12 ½ c) de uma 
carta para Portugal com peso entre 60 e 75g e o prémio de registo (5c). Censurado em Lisboa 
com cinta branca com legendas a preto “ABERTO / PELA / CENSURA” e carimbo circular 
batido a preto “CENSURA / 26”. MB e MR.

100.00

948 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. 

25.00

949 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 LE-
GENDA E VALOR. MB e R.

35.00

950 F  1913/14 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF154a, 75 réis, carmim, com sobrecarga “PROVISORIO”, papel levemente pontinhado, 
denteado 11 ¾. Exempla novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com a variedade “REP UBLICA”. Valor de catálogo € 130.00.

30.00

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

100.00

952 DES 1948 — Vistas de Cabo Verde. Desenho original a lápis, medindo 222x171 mm, representando 
o Porto de S. Vicente, com a taxa de $05, não assinado, provavelmente de autoria de Alberto 
de Sousa. Desenho não aprovado em detrimento do desenho aprovado de autoria de M. Jorge.

300.00

953 F  1939 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E castanho-vermelho, papel liso, den-
teado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e sinal de charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

     Guiné

954 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, com várias assinaturas 
diferentes no verso , sem reparações, com uma pequena e muito ligeira transparência num 
dente na margem esquerda, com denteado irregular, normal nestes selos em papel fino, com 
boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.500.00.

350.00

955 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, com várias assinaturas 
no verso, sem defeitos nem reparações, com exceção de dois pequenos vincos, com denteado 
irregular, normal nestes selos em papel fino, com boa cor. Certificados de peritagem emitido pela 
“The British Philatelic Association, Ltd e por J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.600.00.

350.00

956 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. NÃO EMITIDOS. 
MF7, 100 reis, lilás malva, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado no 
verso, sem defeitos nem reparações, com irregularidades no denteado normais neste tipo de 
selo, com boa cor, obliterado com carimbo datado de dupla oval, batido a preto “BISSAU / 
GUINÉ”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

957 F 8 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. Não emitidos. 
MF9, 300 réis chocolate, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, com anotações a 
lápis no verso, sem defeitos nem reparações, com denteado irregular, normal nestes selos 
em papel fino, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catá-
logo € 1.000.00.

200.00
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958 F FRG 1879/82 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” pequena. NÃO EMITIDOS. 
MF9, 300 reis, chocolate, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sobre pequeno 
fragmento, sem defeitos nem reparações, com irregularidades no denteado normais neste 
tipo de selo, com boa cor, obliterado com carimbo datado de dupla oval, batido a preto “BIS-
SAU / GUINÉ”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

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

80.00

960 F  1886 – D. Luís I. MF 24/33. Série completa, em papel porcelana, denteado 12 ¾, nova, com 
goma original e charneira, sem reparações, com ligeiro óxido nos selos de 5, 25 e 80 réis, 
com boa cor. Boa qualidade. Valor de catálogo € 855.00.

175.00

961 F 8 1886 – D. Luís I. MF 24/33. Série completa, em papel porcelana, denteado 12 ¾, com exceção 
dos selos de 80 e 100 réis em denteado 13 ½, usada (com exceção selo de 5 réis em novo), sem 
reparações, com canto curto no selo de 10 réis, com boa cor. Valor de catálogo € 405.00.

60.00

962 F  1886 – D. Luís I. MF28, 40 réis, castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, 
com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 200.00.

40.00

963 F FRG 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, emissão para África, 
utilizados na GUINÉ. MF 1/8. Série completa sobre pequenos fragmentos, obliterados com 
carimbo circular datado “DELEGAÇÃO DO CORR.º / 9 ABR 98 / CACHEU”. MB e MR.

25.00

964 F / 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF 47/61. Série completa, nova, sem goma os selos de 25, 
75, 80, 200 e 300 réis e com goma original e charneira os restantes selos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 215.00.

40.00
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965 F / 1902 – D. Luís I, com sobretaxa. MF 62/71 + 55a + 68a/69a. Série completa em papel porce-
lana, denteado 12 ¾ + 3 selos em denteado 13 ½, novos, com goma original e charneira (com 
exceção selo de 65 s/ 25 réis sem goma), sem defeitos nem reparações, com exceção selos 
de 130 s/ 100 réis e 400 s/ 5 réis com leve óxido, com boa cor. Boa qualidade na generalida-
de. Valor de catálogo € 407.00.

100.00

966 F / 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 72/84 + 76b + 75a + 84b. Série completa em 
papel porcelana, denteado 11 ¾ + selo de 115 s/ 5 réis em denteado 12 ¾ + selo de 65 s/ 50 réis em 
papel pontinhado, denteado 12 ¾ + selos de 115 s/ 2 ½ réis em papel liso, denteado 12 ¾ e 13 ½. 
Exemplares novos, com goma original e charneira (com exceção selo de 65 s/ 20 réis sem goma), 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Excelente qualidade. Valor de catálogo € 355.00.

90.00

967 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF72a, 65 s/ 10 réis, violeta vermelho, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, com boa cor 
e com a SOBRETAXA DESLOCADA. Excelente qualidade Valor de catálogo € 80.00.

20.00

968 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF72a, 65 s/ 10 réis, violeta vermelho, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, canto superior direito de folha, com goma 
original e charneira, com a margem superior separada e fixada com charneira, com boa cor e 
com a SOBRETAXA DESLOCADA. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

969 F  1905 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF97 + MF97b, 50 s/ 65 réis, azul esverdeado, papel 
pontinhado leve, denteado 11 ¾.. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e em tonalidades diferentes, um deles com impressão desloca-
da da BARRA e outro com “5” fendido, tipo II.

20.00

970 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 leve, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e COM A SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

971 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF137/142. Série completa, nova, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, com 
exceção selo de 200 réis com vestígios de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 245.00.

40.00

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

60.00

973  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF137, 15 réis, verde, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, 
com duas margens, nova, sem goma como emitidos os selos, sem reparações, com vestígios 
de óxido em 4 selos e nas margens, com boa cor. Valor de catálogo € 980.00.

100.00

974 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF141a, 15 réis castanho, com sobrecarga “PROVISORIO”, papel pontinhado leve, dentea-
do 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e COM A SOBRECARGA “REPUBLICA” INVERTIDA. Valor de catálogo € 120.00.

25.00

975 F  1914 – Ceres. MF143/158. Série incompleta (faltam valores de 30c 3 40c), incluindo duplicação do 
valor de 5c em diferentes denteados, a grande maioria dos selos em denteado 12 x 11 ½, papel 
liso, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações com exceção dos selos de ¼ c e 
2c, com ligeiros pontos de óxido, com boa cor e com a sobrecarga manual a violeta “SPECIMEN”.

40.00

976 F  1915 – D. Luís I. Selos de 1902 sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moe-
da. MF 159/162 + MF 159a/162a. Séries completas em papel porcelana e em denteados 12 ¾ 
e 13 ½. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
exceção selo MF159 com ligeiros pontos de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 155.50.

35.00

977 F  1919 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF 
172/73. Série completa, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 123.00.

30.00

978 F  1920 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e so-
bretaxa tipografada localmente. MF 176+176a, $12 s/ 115 reis, laranja s/ rosa, papel liso a 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Lote com dois exemplares, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com um dos selos com “$” em tipo mais espesso e o 
outro com “2” de $12 “partido.

20.00

979 F  1922 – Ceres. MF188, 2E, violeta-vermelho, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas II/II. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. ERRO: Este selo 
em papel liso, em vez de papel de porcelana e com estrelas II/II é tipo como erro do selo 
MF203 (falta de sobretaxa). Valor de catálogo € 150.00.

50.00

980 F  1925 – Ceres. Novas cores e valores. MF 192/200. Série incompleta (falta selo de 2c), nova, 
com goma original e charneira, sem reparações e com pontos de óxido no selo de 10E, com 
boa cor. Valor de catálogo € 240.00.

45.00

981 F  1925 – Ceres. Novo tipo. MF198c, 5E, bistre, papel lustrado espesso, denteado 12x11 ½, 
estrelas III/III. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

982 F  1933 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. MF 208/222. Série completa em papel pontinhado 
com filigrana Cruz de Cristo, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Excelente qualidade. Valor de catálogo € 300.00+++.

90.00
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983 F * 1933/46 – Ceres * Novo Tipo + Império Colonial Português + 5.º Centenário da Descoberta 
da Guiné. Sobrescrito circulado de Bolama (06.06.40) para Storuman / Suécia (12.08.46) 
com trânsito por Lisboa, com selos de 2x10c, 15c, 30c e 1$40, tipo Ceres filigranado, MF206, 
207, 209 e 218 + selos de 35c, 50c e 2E, tipo Império Colonial Português, MF229, 231 e 237 
+ selos de $30, 1$75 e 3$50, MF241, 244 e 245, tipo Centenário da Guiné, obliterados com 
carimbo comemorativo do 5.º Centenário da Descoberta da Guiné.

25.00

984 F  1968 – Viagem Presidencial. MF323a, 1$00, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Bloco 
com 10 selos (5x2), canto superior direito de folha, com goma original sem marca de charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a legenda “CORREIOS” deslocada para 
a margem direita. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

985 F  1939 – 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 duas assinaturas no verso, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

986 F 8 1919 – Imposto Postal. Estampilha fiscal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA DE GUER-
RA”. Selo de $04 s/ 5 réis, castanho e bistre, papel liso a pontinhado leve, denteado 11 ½ x 
12. Exemplar usado, sem reparações, com corte de 5mm na margem direita, com boa cor, 
obliterado com marca postal da estação de BOLAMA. Não catalogado por Mundifil, mas ca-
talogado por Eládio dos Santos ( ES174).

40.00

987 F  1919 – Imposto Postal. Estampilha postal, com sobrecarga “REPUBLICA” e “TAXA / DE GUER-
RA”, tipografado localmente a preto. Selo de $04 s/ 5 réis, castanho e bistre, papel pontinhado 
leve, denteado 12 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor, não catalogado por Mundifil, mas catalogado por Eládio dos Santos, ES174.

40.00

988 F FRG 1938/39 – Imposto Postal. Assistência. Novo tipo. Fragmento de telegrama remetido de Bafa-
tá (31.01.40) para Bissau com bloco de 10 selos (folha completa) de 50c, amarelo-esverdea-
do, papel liso, denteado 11 ½, MF IP9, obliterado com carimbo circular datado, batido a preto 
“ESTAÇÃO POSTAL / BAFATÁ”. MR.

60.00
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989 F  1967 – Imposto Postal * Defesa Nacional (Cruz de Cristo). MF IP18, 1$00, vermelho, verde e preto. 
Bloco horizontal com 10 selos (5x2), novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor, COM DENTEADO HORIZONTAL OMISSO entre as duas filas de selos. B e R.

40.00

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

100.00

     Índia

991 F * 1873 – Nativos. Tipo IB. MF17c, 20 reis laranja vermelho em sobrescrito circulado de Bombaim 
(21.11.73) via Sawantwaree (24.11.73) para Pangim (25.11.73) e reexpedido para Margão (26.11.73).

50.00

992 F  1873 – Nativos. Tipo IA. MF18a, 300 reis violeta, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ 
de linha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações com denteado horizontal 
deslocado e com SINAIS DE DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR. Valor de catálogo € 1.000.00.

150.00

993 F / 1877 – Nativos. MF37, 10 reis preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha, tipo 
III. Bloco horizontal com 15 selos (5x3), margem esquerda de folha, novo com goma original 
com e sem sinal de charneira, com alguns selos fixados com charneiras para mantê-los uni-
dos. MB e MR. Valor de catálogo € 945.00.

300.00

994 F  1881 – Nativos, com sobretaxa, aposta manualmente, a vermelho. Tipo II. MF62, 5 réis s/ 10 réis 
preto, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha, com sobretaxa tipo A. Exemplar novo, 
com anotações a lápis no verso, sem goma, sem reparações, com ligeira transparência e vinco ho-
rizontal, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 400.00.

75.00

995 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente a vermelho, tipo A. MF62j, 5 réis s/ 10 réis, 
preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½, tipo IIIB. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com TRIPLA IMPRESSÃO DA SOBRETAXA. Não catalogado.

40.00

996 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente a vermelho, tipo A. MF62j, 5 réis s/ 10 réis, 
preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½, tipo ID. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DA SOBRETAXA. Não catalogado.

20.00

997 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente a vermelho, tipo A. MF62j, 5 réis s/ 10 
réis, preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½, tipo IIIB. Exemplar novo, com goma origi-
nal e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

998 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente. Sobretaxa A. MF62j, 5 s/ 10 reis, pa-
pel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha, tipo III. Bloco horizontal com 10 selos (5x2), 
margem esquerda de folha, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 1.000.00.

250.00

999 F  1881 – Nativos, com sobretaxa, aposta manualmente, a preto. Tipo IIA. MF63, 5 réis s/ 15 
réis rosa-vermelho, papel azulado, fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha, com sobretaxa tipo 
A. Par vertical, novo, com anotações a lápis no verso, com goma original e charneira, sem 
reparações, com pontos de óxido, com boa cor, SEM SOBRETAXA NO PRIMEIRO SELO. 
Variedade não catalogada. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

75.00

1000 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente a preto, tipo A. MF63, 5 réis s/ 15 réis, 
rosa-vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha, tipo IIA. Par horizontal, 
margem inferior de folha, novo, com goma original sem sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e SEM DENTEADO VERTICAL ENTRE OS SELOS.

20.00

1001 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente a preto, tipo A. MF63a, 5 réis s/ 15 réis, 
rosa, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha, tipo IIA. Exemplar novo, com goma 
original sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM DUPLA 
IMPRESSÃO PARCIAL DO QUADRO.

40.00

1002 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente a preto, tipo B. MF64k, 5 réis s/ 20 réis, 
vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo ID. Bloco horizontal com 10 
selos (5x2), novo, com goma original sem charneira em dois selos e com sinal de charneira 
em 6 selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 84.00.

30.00

1003 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente a preto, tipo A. MF64c, 5 réis s/ 20 
réis, vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo ID. Par horizontal, 
novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com o 
denteado vertical deslocado no 1.º selo e COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogado.

20.00

1004 F /8 1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente a preto, tipo B. MF64i, 5 réis s/ 20 réis, 
vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo IIB. Lote composto por dois 
selos, um em estado de novo, com goma original e sinal de charneira com a SOBRETAXA 
INVERTIDA e outro usado com DUPLA SOBRETAXA. Ambos sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Erros não catalogados.

25.00

1005 F / 1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente a preto, tipo A e B. Lote composto por 
duas quadras: uma MF64e, 5 réis s/ 20 réis, carmim, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ 
de linha, tipo IIIB, sobrecarga A, sem goma + outra MF64k, 5 réis s/ 20 réis, vermelho, papel azu-
lado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo ID, sobrecarga B, com goma original com e sem 
charneira. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

20.00
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1006 F  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente a preto, tipo A. MF64f, 5 réis s/ 20 réis, 
vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo IIB. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRETAXA INVERTIDA e com 
REPINTE na metade direita do selo.

25.00

1007 /8 1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente a preto, tipo B. MF64k, 5 réis s/ 20 réis, 
vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo ID. Lote composto por dois 
selos, um em estado de novo, com goma original e sinal de charneira e outro usado, ambos sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogados.

25.00

1008  1881 – Nativos, com sobretaxa em moeda indiana (local). MF65i, 1 ½ réis s/ 20 réis, verme-
lho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo ID. Exemplar novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1009 8 1881 – Nativos, com sobretaxa em moeda indiana (local). MF65d, 1 ½ réis s/ 20 réis, laranja-
-vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha, tipo IA. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e obliterado com carimbo de dupla oval de Nova Goa. 
Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 320.00.

65.00

1010  1881 – Nativos, com sobretaxa em moeda indiana (local). MF65k, 1 ½ réis s/ 20 réis, carmim, 
papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo IIIB. Exemplar novo, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 350.00.

75.00

1011  1881 – Nativos, com sobretaxa em moeda indiana (local). MF65f, 1 ½ réis s/ 20 réis, verme-
lho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo IIB. Exemplar novo, com goma 
original e sinal de charneira, sem reparações e com alguma sujidade no verso, com boa cor. 
Valor de catálogo € 230.00.

45.00

1012 8 1881 – Nativos, com sobretaxa em moeda indiana (local). MF65h, 1 ½ réis s/ 20 réis, ver-
melho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo IIB. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO. Certificado 
de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Não cotado em usado.

150.00
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1013 F 8 1881 – Nativos, com sobretaxa em moeda indiana (local). MF65i, 1 ½ réis s/ 20 réis, vermelho, pa-
pel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo ID. Exemplar usado, redenteado na margem 
direita, com boa cor. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

1014 F  1881/83 – Coroa, com sobretaxa. MF73, 4 ½ réis s/ 20 réis, bistre, papel liso, médio, denteado 
12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, com corte profundo na 
zona da sobretaxa, com boa cor e COM A SOBRETAXA INVERTIDA. Erro não catalogado.

25.00

1015 F 8 1881 – Coroa. Selos da emissão sobretaxada de 1881, com nova sobretaxa local. MF113, 
6 réis s/ 1 ½ réis s/ 10 réis, verde-amarelo, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, 
assinado a lápis no verso, sem reparações, com uma leve transparência, com boa cor. Certi-
ficado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

1016 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF123b, 4 ½ réis s/ 40 réis, azul, papel azulado 
fino, denteado 12 ½ a 13 ½, tipo IIB. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DO QUADRO. Não catalogado.

300.00

1017 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF123b, 4 ½ réis s/ 40 réis, azul, papel 
azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½, tipo IIB. Par vertical, novo, com goma original sem sinal 
de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1018 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF123c, 4 ½ réis s/ 40 réis, azul, papel aver-
goado, denteado 12 ½ a 14 ½, tipo II. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e 
sinal de charneira, sem reparações, com pequena transparência e vinco horizontal, com boa 
cor e “SEM TRAÇO DE FRAÇÃO”. Não catalogado..

40.00

1019 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF123f, 4 ½ réis s/ 40 réis, azul, papel azulado 
fino, denteado 12 ½ a 13 ½, tipo IIB. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com “2” de “ ½ “ INVERTIDO. Valor de catálogo € 500.00.

120.00

1020 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF123g, 4 ½ réis s/ 40 réis, azul, papel 
azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½, tipo IIB. Exemplar novo, com goma original e sinal de 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO DA SO-
BRETAXA. Não cotado em novo.

120.00

1021 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF124b, 4 ½ réis s/ 100 réis, verde, papel 
avergoado, denteado 12 ½ a 13 ½, tipo II. Exemplar novo, com goma original e sinal de char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 75.00.

20.00

1022 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF124c, 4 ½ réis s/ 100 réis, verde, papel 
fino azulado, denteado 12 ½ a 13 ½, tipo IIB. Lote com dois exemplares novos, com goma 
original e sinal de charneira, sem reparações, com afloramentos de óxido num dos selos, com 
boa cor e ambos com a SOBRECARGA DESLOCADA. 

40.00

1023 F  1881/83 – Nativos, com sobretaxa em moeda local. Quadra com selos de 40 reis azul, tipo 
II, papel espesso, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações com a 
sobrecarga “6”, tida como ENSAIO das sobrecargas em moeda local dos selos emitidos 1883.

100.00

1024 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 125a, 6 reis s/ 100 reis, verde, tipo II, 
papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, assinado no verso, sem 
defeitos reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 420.00.

85.00

1025 F  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 125a, 6 reis s/ 100 reis, verde, tipo II, 
papel espesso, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 700.00.

140.00

1026 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local, aposta manualmente a preto. Tipo I. MF126, 6 réis 
s/ 200 réis, amarelo-ocre, papel pontinhado vertical, fino, denteado 14 a 18 de linha. Exemplar usa-
do, com anotações a lápis no verso, sem reparações, com um defeito no denteado da margem in-
ferior e com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.000.00.

175.00

1027 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 126b, 6 reis s/ 200 reis, amarelo, tipo II, papel 
avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, sem defeitos reparações, com boa 
cor, obliterado com carimbo nominal de barras “DIU”, batido a preto. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1028 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local. MF 126b, 6 reis s/ 200 reis, amarelo, tipo II, 
papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exemplar usado, sem defeitos reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1029 F 8 1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local, aposta manualmente a preto. Tipo II. 
MF126b, 6 réis s/ 200 réis, amarelo, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½ de linha. Exem-
plar usado, com anotações a lápis no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obli-
terado com carimbo retangular de barras com nominal “DIU”, bem batido a preto. Certificado 
de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

75.00

1030 F 8 1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIIC. MF128a, 6 réis, verde-amarelo, papel azu-
lado fino, não denteado. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
falha de tinta de impressão no lado esquerdo do selo e com excesso de tinta no lado direito, 
obliterado com marca circular datada “thimble” de MORMUGÃO / 08.08.1883. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 90.00.

30.00

1031 F 8 1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIID. MF130, 4 ½ réis, verde-oliva, papel azulado 
fino, não denteados. Exemplar usado, com boas margens, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, obliterado com carimbo circular datado “NOVA – GOA / 14 SE / 85”, com a va-
riedade “SEM TRAÇO DE FRAÇÃO”. Valor de catálogo € 250.00.

60.00
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1032 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.

220.00

1033 F 8 1898/1900 – D. Carlos I Mouchon. MF160b, 2Tgs, azul, papel pontinhado leve, denteado 13 ½. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 35.00+++.

15.00

1034 F  1883 – Nativos. Valor em moeda local. Tipo IIID. MF130, 4 ½ réis, verde-oliva, papel azulado 
fino, não denteados. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor com denteado irregular 12. Alguns selos aparecem com den-
teado irregular 12 ou 13 desconhecendo-se a sua origem.

25.00

1035 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF174a, 1 real s/ 6 réis, verde, papel 
pontinhado vertical, denteado 13 ½. Exemplar raro, assinado no verso, novo, sem goma, sem 
reparações e com dois pequenos pontos de óxido de óxido no denteado, com boa cor. Certi-
ficado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 350.00.

90.00

1036 F * 1911/13 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903 perfurados “a meio”, com sobretaxa + D. 
Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, perfurados “a meio”, com sobretaxa. So-
brescrito circulado registado de Damão (07.03.I?) para  Godhra / Índia Inglesa, com tira de 4 
selos completo de 1 real s/ 2 réis, laranja, MF230, na frente e com 11 selos completos de 1 
real s/ 2 réis, laranja, MF239 e 239b, no verso, dos quais 3 metades com “A” de “REAL” maior. 
Exemplar com selos sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

75.00

1037 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1898/1901 e 1903, com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. MF 273/281. Série completa, nova, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 572.50.

110.00

1038 F /8 1914 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos, tipo Diogo Neto. Selos de 1902 com sobrecarga “RE-
PUBLICA” tipografada localmente. MF282, 283b, 284/286. Série mista em estado de novo, 
sem goma, como emitido e usada (MF282 e 284), sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 202.00.

40.00

1039 F  1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1902, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobrecarga 
“REPUBLICA”, tipografada localmente. MF 287/88. Série completa nova, sem goma como 
emitida, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 240.00.

40.00

1040 F  1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1911/13, com sobretaxa tipo A e perfurados ao meio, 
com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF291, 3 réis s/ 2Tgs, castanho, com 
“I” de “REIS” grosso (não catalogado) com DUPLA SOBRECARGA + MF292, 6 réis s/ 4 ½ 
réis, verde-amarelo, com SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogadas.

20.00
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1041 F 8 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNACIO-
NAL DE NOVA YORK 1939-1940. MF CA4a, 4 ½ Tgs, azul, papel pontinhado leve, denteado 13 
½ x13. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1042  1919 – Imposto Postal. Selos fiscais das Colónias, com sobrecarga “TAXA DE GUERRA”. Par 
vertical, SEM TAXA IMPRESSA, verde, papel pontinhado 15X14, novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Rara OMISSÃO DE TAXA. Não catalogado.

50.00

1043 F  1914 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1898/1901, 1902 e 1903, com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente CLANDESTINA. Lote com 4 selos: 3 réis, azul, MF SC2 + 6 réis, verde, 
MF SC4 + 5Tgs, castanho s/ amarelo, MF SC8 e 8Tgs, violeta s/ rosa, MF SC9, novos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 135.00.

35.00

1044 F  1914 – D. Luís I, fita direita. Selos sobretaxados 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” tipo-
grafada localmente CLANDESTINA. Lote com 3 selos: MF SC12, 1 real s/ 2Tgs, azul-escuro 
+ MF SC13, 2 réis s/ 4 ½ réis, bistre + MF SC14, 3 réis s/ 1Tg, rosa. Exemplares novos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 135.00.

35.00

1045 F  1914 – D. Carlo I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente CLANDESTINA. Lote com 3 selos: MF SC16, 1 real s/ 6 réis, verde + 
MF SC18, 3 réis s/ 1Tg, azul-claro + 2 ½ réis s/ 9 réis, violeta (NÃO CATALOGADO). Exem-
plares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

40.00

1046 F  1914 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, perfurados ao meio e com nova sobretaxa + D. 
Carlos I Mouchon. Selos de 1911/13, perfurados ao meio, com sobretaxa. Todos com sobrecar-
ga “REPUBLICA” tipografada localmente, CLANDESTINA. Lote com 4 selos: MF SC20, 2 réis 
s/ 2 ½ réis s/ 6 réis, verde + MF SC25, 1 ½ réis s/ 9 réis, violeta + MF SC27, 2 réis s/ 2 ½ réis, 
castanho-amarelo e MF SC29, 3 réis s/ 2 ½ réis, castanho-amarelo. Exemplares novos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 125.00.

30.00

1047 F  1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1914, com sobretaxa local e sobrecarga “REPUBLI-
CA”, tipografada localmente, CLANDESTINA. Lote com dois selos: MF SC30, 1 ½ réis s/ 4 ½ 
réis, verde-amarelo + MF SC31, 1 ½ réis s/ 9 réis, lilás-malva. Exemplares novos, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 95.00.

25.00

     Macau

1048 F / 1884 – Coroa. Lote com 9 selos novos dos valores de 5, 10 (x2), 25 (x2), 100 (x2) e 300 réis, 
com goma original e charneira ou sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor: 
Valores de 10, 25 e 100 réis em tonalidades diferentes. Valor de catálogo € 231.00.

22.00

1049  1884 — Coroa. Falsos Fournier. Lote composto por folhas de álbum editado pela Union Phi-
latélique de Genéve, com séries completas das coroas emitidas em 1984 MF 1/9 (alguns va-
lores em tiras de 3 selos e quadras9 + Coroa, com sobretaxa, MF10 + Coroa, com sobretaxa, 
MF 11/15 + Coroa. Novas cores e valores, MF 16/21 + Coroa, com sobretaxa, MF 22/23 + 
Coroa, com sobretaxa, MF 24/28.

100.00

1050 F  1884 – Coroa. MF5, 40 réis, azul, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

70.00

1051 F  1884 – Coroa. MF5c, 40 réis, azul-claro, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

60.00

1052 F 8 1884 – Coroa. MF5c, 40 réis, azul-escuro, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

25.00

1053  1884 – Coroa. MF6, 50 réis, verde, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

100.00

1054 8 1884 – Coroa. Lote com dois selos usados, papel liso fino, denteado 12 ¾: MF2, 10 réis, 
amarelo-laranja, obliterado com carimbo de duplo círculo com coroa, com 24 mm de diâmetro 
+ MF6, 50 réis, verde, obliterado com carimbo de duplo círculo sem coroa, com 24mm de 
diâmetro. Exemplares sem reparações, com denteado irregular, normal nos selos em papel 
fino, com boa cor. Valor de catálogo € 278.00.

50.00

1055  1884 – Coroa. MF6b, 50 réis, verde-claro, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

60.00

1056  1884 – Coroa. MF9b, 300 réis, castanho-amarelo, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, assinado no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 600.00.

300.00

1057  1884 – Coroa, com sobretaxa, aposta manualmente a preto. MF10a, 80 réis s/ 100 réis, lilás-
-cinzento, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor e com “e” de “reis” sem acento. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

1058  1884 – Coroa, com sobretaxa local, aposta manualmente a preto. MF10a, 80 réis s/ 100 réis, 
lilás-malva, papel liso, fino, denteado 12 ¾, com “e” de “Réis” sem acento. Exemplar novo, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com denteado irregular, normal nos 
selos em papel fino, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

40.00

1059  1884 – Coroa, com sobretaxa local, aposta manualmente a preto. MF10d, 80 réis s/ 100 réis, 
lilás-malva, papel liso, fino, denteado 13 ½, com “e” de “Réis” sem acento. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

150.00



117

1060  1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF11 + 11a + 11d, 5 s/ 25 
réis, rosa. Lote com 3 selos novos, em papel liso fino, denteado 12 ¾, um deles normal, outro 
“e” de “reis” sem acento e outro com barra fina e “e” de “Réis”, sem acento. Exemplares sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com denteado irregular, normal nos 
selos de papel fino, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

42.00

1061  1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a azul. MF12a, 10 réis s/ 25 réis, rosa, 
papel liso fino, denteado 12 ¾, com “s” de “Réis” descaído. Exemplar novo, assinado no ver-
so, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com denteado irregular, normal 
nos selos em papel fino, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

25.00

1062  1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a azul. MF13, 10 réis s/ 50 réis, verde, 
papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 450.00.

140.00

1063 8 1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a azul. MF13, 10 réis s/ 50 réis, verde, 
papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com denteado irregular na 
margem direita, normal nos selos em papel fino, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1064  1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a azul. MF13a, 10 réis s/ 50 réis, ver-
de, papel liso fino, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

140.00

1065  1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF14 + 14d, 20 réis s/ 50 réis, 
verde, papel liso fino. Lote com dois exemplares em denteados 12 ¾ e 13 ½, novos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 106.00.

30.00

1066  1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho. MF15 + 15a, 40 réis s/ 50 
réis, verde, papel liso fino, denteado 12 ¾. Dois exemplares novos, um normal e outro com 
“s” de “Réis”, subido, sem goma como emitidos, sem reparações e com ligeiro vinco o selo 
MF15, com boa cor. Valor de catálogo € 370.00.

90.00

1067  1885 – Coroa, com sobretaxa, tipografada localmente a vermelho. MF15a, 40 s/ 50 réis, 
verde, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem repa-
rações e com denteado irregular, normal nestes selos em papel fino, com boa cor e com “S” 
de “REIS” subido. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1068  1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF16, 17, 19 e 21, 10 réis, verde + 20 réis, rosa + 
40 réis, amarelo + 80 réis, cinzento, em papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplares novos, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 524.00.

110.00

1069  1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF 16b/20b. Lote com 4 selos de 10, 25, 40 e 50 réis, em 
denteado 12 ¾, novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Acompanha selo de 
80 réis, cinzento, não considerado na cotação por ter sido redenteado. Valor de catálogo € 197.00.

40.00
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1070 F  1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF20, 50 réis, azul-escuro, papel liso médio, den-
teado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e charneira, sem repara-
ções e com a goma parcialmente sumida, com boa cor. Valor de catálogo € 145.00.

50.00

1071 F  1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF 22/23 + 23ª. Série completa 
em denteado 12 ¾, papel liso fino + selo de 10 réis s/ 50 réis, verde, papel liso médio, denteado 
13 ½. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com dentea-
do irregular normal nos selos em papel fino, com boa cor. Valor de catálogo € 96.00.

30.00

1072 F  1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF 24/28. Série completa 
em denteado 13 ½, papel liso médio, sobretaxa tipo A. Exemplares novos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 443.00.

150.00

1073 F 8 1887 – Coroa. Com sobretaxa. MF24a, 5 réis s/ 80 réis, cinzento, papel liso, médio, denteado 
13 ½, sobretaxa tipo B. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 200.00.

50.00

1074 F  1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF25a, 5 réis s/ 100 réis, lilás, 
papel liso fino, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo A. Exemplar novo, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com denteado irregular, normal nos selos em papel fino, com 
boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

20.00

1075 F 8 1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF26b, 10 réis s/ 80 réis, 
cinzento, papel liso médio, denteado 13 ½, sobretaxa tipo B. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

45.00

1076 F  1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF27a, 10 réis s/ 200 réis, 
laranja, papel liso médio, denteado 13 ½, sobretaxa tipo B, com “e” de “Réis” sem acento. 
Exemplar novo, sem goma como emitidos, com ligeira transparência, reparada, com boa cor. 
Valor de catálogo € 350.00.

70.00

1077 F 8 1887 – Coroa. Com sobretaxa. MF27b, 10 réis s/ 200 réis, laranja, papel liso, fino, denteado 
12 ¾, sobretaxa tipo A. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 220.00.

55.00

1078 F  1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF27b, 10 réis s/ 200 réis, 
laranja, papel liso médio, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo A. Exemplar novo, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 280.00.

110.00

1079 F 8 1887 – Coroa. Com sobretaxa. MF28a, 20 réis s/ 80 réis, cinzento, papel liso, médio, dentea-
do 13 ½, sobretaxa tipo B. Exemplar usado, sem reparações, com dois dentes curtos, com 
boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

35.00

1080 F 8 1887 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF28a, 20 réis s/ 80 réis, 
cinzento, papel liso médio, denteado 13 ½, sobretaxa tipo B. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

48.00

1081 F / 1887 – D. Luís I. Fita direita. MF 32/41. Série completa em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exem-
plares novos, sem goma  os valores de 5, 25, 40, 50 e 100 réis e com goma original e charneira os 
restantes 5 selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 487.00.

170.00

1082 F / 1887 – D. Luís I. Fita direita. MF 33b/41b. Série completa em papel porcelana, denteado 13 
½. Exemplares novos, com goma original e charneira  os valores de 80 e 200 réis e sem goma 
os restantes 5 selos, sem defeitos nem reparações, com exceção selo de 300 réis com ligeira 
transparência, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 439.00.

130.00

1083 F  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF 42/45. Série 
completa em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares novos, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 98.00.

25.00

1084 F  1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF 42d/45b. Série 
completa em papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplares novos, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 180.00.

50.00

1085 F 8 1892/93 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa tipografada localmente. MF44b, 2 ½ réis s/ 80 
réis, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 90.00.

35.00

1086 F  1893/94 – D. Carlos I. Tipo Diogo Neto. MF 46/58. Série completa, nova, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, incluindo os selos de 2 ½ réis nos três 
tipos de denteados. Selo de 2 ½ réis em denteado 11 ¾, com defeito, não considerado na 
cotação. Valor de catálogo € 419.50.

125.00

1087 F  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas em Macau. MF47a, 31 avos s/ 200 réis, azul-violeta, papel porcela-
na, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo e variedade “AYO”. Valor de catálogo € 150.00.

50.00

1088 F FRG 1893/94 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda local, 
tipografadas localmente + D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Fragmento de sobrescrito datado de 
Macau (09.03.97) com selo de 50 réis, azul-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾, MF52 e 
par horizontal de 16 avos s/ 100 réis, castanho-amarelo, papel porcelana, denteado 12 ¾, 
MF66. Selos sem defeitos nem reparações com boa cor.

25.00

1089 F 8 1894 – D. Carlos I. Com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda local, tipografada 
localmente. MF57a, ½ avo s/ 2 ½ réis, castanho, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e variedade “AYOS”. Valor de catálogo € 36.00.

10.00
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1090 F  1894 – D. Luís I, fita direita + D. Carlos I. Com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografada localmente. MF 59/68. Série completa, nova, em denteado 12 ¾. 
Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa em 
todos os selos cor e bom relevo nos selos da emissão de D. Luís I. Valor de catálogo € 311.00.

90.00

1091 F 8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. MF 59/68. Série completa, usada, sem reparações, 
com pequena transparência no selo de 4 avos e canto curto no selo de 47 avos, com boa cor 
e relevo. Valor de catálogo € 191.50.

35.00

1092 F 8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas localmente. MF 59/68. Série completa, usada, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 191.50.

35.00

1093 F 8 1894 – D. Luís I, fita direita. Com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda local, tipogra-
fada localmente. MF60a,1 avo s/ 5 réis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e variedade “AYOS”. Valor de catálogo € 36.00.

10.00

1094 F 8 1894 – D. Luís I, fita direita. Com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda local, 
tipografada localmente. MF60c,1 avo s/ 5 réis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e IMPRESSO NO VERSO DO PAPEL 
PORCELANA. Valor de catálogo € 150.00.

70.00

1095 F 8 1894 – D. Luís I, fita direita. Com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda local, 
tipografada localmente. MF60d,1 avo s/ 5 réis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. 
Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1096 F  1894 – D. Luís I, fita direita. Com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda local, 
tipografada localmente. MF62b,4 avo s/ 25 réis, violeta-castanho, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e variedade “AYOS”. Valor de catálogo € 60.00.

18.00

1097 F  1894 – D. Luís I, fita direita. Com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda local, tipo-
grafada localmente. MF63b/67c. Série completa em denteado 13 ½, papel porcelana. Exemplares 
novos. Sem goma como emitidos, com leve transparência no selo de 6 avos s/ 40 réis e canto par-
tido e reparado no selo de 16 avos s/ 100 réis, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 288.00.

55.00

1098 F  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografada localmente. 
MF69, 5 avos s/ 30 réis s/ 300 réis, cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

30.00
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1099 F  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografada local-
mente. MF69a, 5 avos s/ 30 réis s/ 300 réis, cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Exemplar novo, assinado no verso, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, com variedade “AYOS”. Valor de catálogo € 400.00.

85.00

1100 F  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografada lo-
calmente. MF69b, 5 avos s/ 30 réis s/ 300 réis, cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 
13 172. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1101 F  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografada localmen-
te. MF69c, 5 avos s/ 30 réis s/ 300 réis, cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exem-
plar novo, assinado no verso, sem goma como emitido, com pequeno corte reparado, não to-
cando o quadro de impressão, com boa cor, com variedade “AYOS”. Valor de catálogo € 400.00.

50.00

1102 F  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 70/77. Série 
completa, nova, com goma original e charneira, sem reparações com oxidação (não ferrosa) 
no verso dos selos de ½ avo e 1 avo, com boa cor. Valor de catálogo € 165.00.

30.00

1103 F  1898 – D. Carlos I Mouchon. MF 78/90 + 78c + 79c. Série completa em denteado 11 ¾ + 
selo de ½ avo e 1 avo em denteado 12 ¾. Exemplares novos, sem goma os valores de 2, 2 
½, 3, 4 e 13 réis e com goma original com charneira os restantes valores, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 211.00.

65.00

1104 F  1899 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. MF 91/94. Série 
completa, nova, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 70.00.

20.00

1105 F  1900 – D. Carlos I Mouchon. Novos valores. MF 95/99. Série completa, nova, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 190.00.

55.00

1106 F / 1902 – Coroa, com sobretaxa tipografada na Casa da Moeda. MF100, 6 avos s/ 10 réis, amarelo, 
denteado 11 ¾, com goma original e charneira + MF101, 6 avos s/ 10 réis, verde, denteado 11 ¾, 
sem goma. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 37.00.

8.00

1107 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa tipografada na Casa da Moeda. MF 102/105 + MF108 + 
MF110. Lote com 9 selos dos quais 8 novos, sem goma como emitidos e um em usado (6 avos s/ 
40 réis), sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Selos de 6 avos s/ 40 réis e 18 avos 
s/ 300 réis com duplicações, com denteados em 13 ½. Valor de catálogo € 197.50.

60.00

1108 F  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa tipografada na Casa da Moeda. MF107, 18 avos s/ 
80 réis, cinzento, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 250.00.

75.00

1109 F 8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa tipografada na Casa da Moeda. MF107, 18 avos 
s/ 80 réis, cinzento, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 160.00.

48.00

1110 F 8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa tipografada na Casa da Moeda. MF109a, 18 avos 
s/ 200 réis, cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 75.00.

22.00

1111 F  1902 – D. Carlos I. Com sobretaxa tipografada pela Casa da Moeda. MF 111/123. Série com-
pleta, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, incluindo fragmento com 
selo bipartido de 6 avos s/200 réis e duplicado do selo de 18 avos s/ 2 ½ réis em denteado 
13 172. Valor de catálogo € 283.00.

60.00

1112 F 8 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Com sobretaxa tipografada na Casa da Moeda. MF120a, 
18 avos s/ 50 réis, azul-claro, papel pontinhado, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1113 F  1902 – D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografada na Casa da Moeda. MF 
124/128. Série completa, nova, com goma original e charneira os valores de 8 e 12 avos, sem 
goma os restantes, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 169.00.

40.00

1114 F / 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF 129/139. Série completa com du-
plicações dos selos de 2 avos e 6 avos em tonalidades de cor diferentes, nova, com goma 
original e charneira os valores de 2 avos e 3 avos, restantes sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 228.00.

65.00

1115 F  1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF129b, 2 avos, verde, papel pontinha-
do leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, margem esquerda de folha, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

35.00

1116 F  1905 – D. Carlos I, Mouchon, com sobretaxa, tipografada na Casa da Moeda. MF140 + MF140a, 
10 avos s/ 12 avos, lilás-malva, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Dois exemplares novos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um deles com a variedade “1” 
com ponta curta (posição 28 da folha) e denteado irregular. Valor de catálogo € 88.00.

18.00

1117 F / 1910 – Selos de Porteado, com sobretaxa. MF 141/143. Série completa, nova, com goma ori-
ginal e charneira no selo de ½ avo e sem goma nos restantes, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, com duas barras finas com linha branca na barra grossa do selo de 2 avos. 
Variedade não catalogada. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

1118 F  1910 – Selos de Porteado, com sobrecarga, tipografada localmente. MF 141a/143a. Série 
completa, nova, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 150.00.

40.00



121

1119 F  1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa, tipografada localmente. MF144a, 1 avo s/ 5 avos, 
castanho, bistre e preto, denteado 12 x12 ½. Exemplar novo, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor 
de catálogo € 90.00.

30.00

1120 F  1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa, tipografada localmente. MF144a, 1 avo s/ 5 réis, 
castanho, bistre e preto, papel liso, denteado 12x12 ½. Par horizontal, novo, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1121 F  1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa, tipografada localmente. MF1446, 1 avo s/ 5 avos, 
castanho, bistre e preto, denteado 12 x12 ½. Exemplar novo, SEM GOMA, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, sem “1” em “1 avo”. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1122 F * 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa tipografada localmente. Sobrescrito circulado em Macau 
(30.10.11) com dois 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, MF144 e 144b, para pagar porte simples de 
uma carta circulada em Macau com peso até 10g, de acordo com a tabela de portes de 22.12.09 
em vigor a partir de 01.01.10. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e R.

40.00

1123 F  1911 – D. Carlos, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF145, 2 avos s/ 4 avos, 
carmim , papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emi-
tido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

1124 F  1911 – D. Carlos, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF146, 5 avos s/ 10 avos, 
azul-esverdeado , papel levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

100.00

1125 F  1911 – Etiqueta. Tipografados na Imprensa Nacional em Macau. MF147, 1 avo, preto, papel 
avergoado, denteado 12 de linha. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com o n.º 560. Valor de catálogo € 540.00.

180.00

1126 F  1911 – Etiqueta. Tipografados na Imprensa Nacional em Macau. MF147, 1 avo, preto, papel 
pontinhado, denteado 12 de linha. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com o n.º 4346. Valor de catálogo € 540.00.

180.00

1127 F  1911 – Etiqueta. Tipografados na Imprensa Nacional em Macau. MF147, 1 avo, preto, papel aver-
goado, COM FILIGRANA, denteado 12 de linha. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor, com o n.º 660. Não catalogado com a filigrana no catálogo Mun-
difil, mas catalogado no Yang’s. V: C. Mundifil € 540.00 * Valor do catálogo Yang’s HK$ 10.000.00.

180.00

1128 F  1911 – Etiqueta. Tipografados na Imprensa Nacional em Macau. MF148, 2 avos, preto, papel 
avergoado, denteado 12 de linha. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações 
com duas leves transparências, com boa cor, com o n.º 9713. Valor de catálogo € 600.00.

80.00
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1129 F  1911 – Etiqueta. Tipografados na Imprensa Nacional em Macau. MF148, 2 avos, preto, papel 
avergoado, denteado 12 de linha. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com o n.º 2735. Valor de catálogo € 600.00.

220.00

1130 F / 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 149/164. Sé-
rie completa, nova, com goma original e charneira nos selos MF149 a 154 e sem goma como emi-
tidos nos restantes selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 155.00.

45.00

1131 F  1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF158, 13 
avos, violeta-cinzento, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga “ULTRAMAR”, 
batida a violeta, aplicado pela Direção Geral das Colónias, para retirar o poder de circulação 
aos selos distribuídos pela UPU para os álbuns das administrações postais das colónias.

15.00

1132 F  1913 – Coroa e D. Luís I, fita direita. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada localmente. MF 165/171. Série completa em denteado 12 ¾, nova, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo os selos de D. Luís. 
Valor de catálogo € 353.00.

120.00

1133 F 8 1913 – D. Luís I, fita direita. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA”, 
tipografada localmente a vermelho. MF167b, 6 avos s/ 10 réis, verde-claro, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, com anotações a lápis no verso, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e relevo, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70.00.

30.00

1134 F 8 1913 – D. Luís I, fita direita. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA”, 
tipografada localmente a vermelho. 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 
SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 65.00.

25.00

1135 F  1913 – D. Luís I, fita direita. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA”, 
tipografada localmente a vermelho. MF168b, 6 avos s/ 40 réis, castanho-claro, papel porcela-
na, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70.00.

30.00

1136 F FRG 1913 – D. Luís I, fita direita. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA”, 
tipografada localmente a verde. MF169a, 18 avos s/ 20 réis, rosa, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Exemplar usado sobre pequeno fragmento, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 65.00.

25.00

1137 F  1913 – Coroa e D. Luís I, fita direita. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “RE-
PUBLICA” tipografada localmente. MF 170c, 18 avos s/ 100 réis, castanho-amarelo, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem reparações, com ligeiras irregularidades na 
porcelana. Normal na maioria dos selos, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 140.00.

38.00

1138 F  1913 – Coroa e D. Luís I, fita direita. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. MF 171c, 6 avos s/ 300 réis, laranja, papel porcelana, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 27.00.

6.00

1139 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo neto. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLI-
CA” tipografada localmente. MF 172/181. Série completa em denteado 11 ¾ incluindo as va-
riedades MF176b e 178b em denteado 13 ½. Exemplares novos, sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 222.00.

60.00

1140 F  1915/20 – D. Carlos I. Selos de 1903, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF175a, 130 s/ 150 réis, azul-claro, papel pontinhado, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA SOBRECAR-
GA, UMA INVERTIDA. Valor de catálogo € 60.00.

18.00

1141 F  1915/20 – D. Carlos I. Selos de 1903, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF177a, 400 s/ 50 réis, azul-claro, papel pontinhado, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como também emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

30.00

1142 F 8 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” 
local e com nova sobretaxa tipografada localmente a vermelho. MF 182a, 2 avos s/ 18 avos s/ 
20 réis, violeta-vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 120.00.

40.00

1143 F * 1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de 1913 com sobrecarga “REPUBLICA” e sobre-
taxa tipografadas localmente. MF184, 2 avos s/ 18 avos s/ 75 réis, carmim, papel porcelana, 
denteado 11 ¾ em sobrescrito circulado de Macau (31.10.13) para Hong Kong (01.11.13) 
para pagar o porte simples de uma carta de Macau para Hong Kong.

25.00

1144 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF186, 4 avos, carmim, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1145 F  1913 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. MF 186/196. 
Série incompleta, faltando os selos de 10 avos, MF189A e selo de 10 avos s/ 12 avos, MF197. 
Exemplares novos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 2.545.00.

1.000.00

1146 F / 1917 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
MF189/200. Série completa, nova, com grande maioria dos selos sem goma, apenas 3 com 
goma, sem reparações, com rasgão no selo de 700 réis. Valor de catálogo € 400.00.

80.00
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1147 F  1920 – D. Carlos I. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda e com nova sobretaxa tipografada localmente. MF191 + 191a, ½ avo s/ 5 avos s/ 
50 réis, azul-claro. Lote com dois selos, um em papel porcelana, denteado 11 ¾ e outro em 
papel pontinhado, denteado 13 ½. Ambos em estado de novo, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

35.00

1148 F  1913 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
MF197a, 10 avos s/ 12 avos, lilás-malva, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, sem defeitos  nem reparações, com boa cor e com “1” ponta 
curta. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1149 F  1913 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
MF197b, 10 avos s/ 12 avos, lilás-malva, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, sem defeitos  nem reparações, com boa cor e com “VARIE-
DADE DE CLICHÉ” (posição 7 da folha). Valor de catálogo € 170.00.

50.00

1150 F  1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e local, com 
sobretaxa tipografada localmente. MF 198/201. Série completa, nova, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor. Valor de catálogo € 218.00.

60.00

1151 F  1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e local, com 
sobretaxa tipografada localmente. MF198a, ½ avo s/ 5 avos, castanho-amarelo, papel ponti-
nhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

1152 F  1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF199, 4 avos s/ 8 avos, castanho-cinzento, 
papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Quadra margem inferior de folha, nova, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

25.00

1153 F  1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e local, 
com sobretaxa tipografada localmente. MF199a, 4 avos s/ 8 avos, castanho-cinzento, papel 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 75.00.

22.00

1154 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” local e com sobretaxa 
tipografada localmente a preto. MF200, 1 avo s/ 13 avos, lilás vivo, papel pontinhado leve, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

1155 F  1914 – Ceres. MF 210/225. Série completa em papel porcelana, denteado 15x14. Exempla-
res novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. B. 
Valor de catálogo € 280.00.

85.00
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1156 F  1913/15 – Ceres. Lote composto por 3 selos novos, em papel porcelana, denteado 15x14: MF210, 
½ avo, sépia, estrelas I/I com a LEGENDA E VALOR INVERTIDOS + dois selos MF211, 1 avo, preto, 
estrelas I/I, um com LEGENDA E VALOR INVERTIDOS e outro com DUPLA LEGENDA E VALOR. 
Exemplares sem reparações, com vestígios de óxido no verso, com boa cor. Não catalogados.

30.00

1157 F  1914 – Ceres. MF210, ½ avo, sépia, papel porcelana, denteado 15x14. Exemplar novo, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com LEGENDA E 
VALOR INVERTIDOS. Não catalogado.

20.00

1158 F  1914 – Ceres. MF210b + MF211a + MF212b, ½ avo, 1 avo e 2 avos, todos em papel esmalte, 
denteado 15x14, estrelas tipo I/I. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 18.50.

6.00

1159 F /8 1914 – Ceres. Lote com 5 selos do valor de ½ avo, MF210d (estrelas I/I + par MF210e / 210d 
(estrelas I/II e I/I) todos em denteado 15x14, papel pontinhado + MF210h, em papel liso, den-
teado 12x11 ½, em novo e usado. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 55.00.

16.00

1160 F / 1914 – Ceres. MF211f +MF212j + MF216a + MF217b + MF218a, 1 avo preto, 2 avos verde, 8 
avos castanho-vermelho, 10 avos azul e 12 avos bistre, todos em papel liso, denteado 12x11 
½. Exemplares novos, com goma original e charneira, com exceção do selo de 8 avos sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 57.00.

12.00

1161 F  1914 – Ceres. MF211, 1 avo, preto, papel porcelana, denteado 15x14. Exemplar novo, com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com LEGENDA E 
VALOR INVERTIDOS. Não catalogado.

20.00

1162 F /8 1914 – Ceres. Lote com 5 selos do valor de 1 avo, MF211e (estrelas IV/I) + MF211b (estrelas 
I/I) + 211c (estrelas I/II * usado), 2x211d (estrelas II/I * usado) todos em denteado 15x14, papel 
pontinhado. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 114.00.

30.00

1163 F  1914 – Ceres. MF212, 2 avos, verde-claro, papel porcelana, denteado 15x14. Exemplar novo, 
com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com LEGEN-
DA E VALOR INVERTIDOS. Não catalogado.

20.00

1164 F  1914 – Ceres. Lote com 3 selos isolados e um par horizontal do valor de 4 avo, MF213a 
(estrelas I/!) + MF213c e 213b (estrelas II/I e I/II) + 211d (estrelas II/II), todos em denteado 
15x14 e MF213f, estrelas III/IV, papel liso denteado 12x11 ½. Exemplares sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 138.00.

48.00

1165 F PRV 1914 – Ceres. Desenho de Constantino Sobral e gravura de José Sérgio de Carvalho e Silva. 
MF216, 5 avos violeta. Tira horizontal com 3 provas individuais, com esquadria, não denteadas, 
em papel liso, com taxa e legendas impressas, com estrelas III/IV. Cor aprovada para este valor. 
Este tipo de provas são consideradas com tendo saído clandestinamente da Casa da Moeda.

25.00

1166 F /8 1914 – Ceres. MF217e + MF217k, 10 avos, ultramar e azul, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Lote composto por dois selos, um deles novo, com goma original muito leve sinal de charnei-
ra, com estrelas III/II e outro usado com estrelas III/III. Exemplares sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

60.00

1167 F  1913/15 – Ceres. MF 219a, 16 avos, ardósia, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV. 
Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

1168 F  1914 – Ceres. MF219a, 16 avos, ardósia, papel liso, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, qua-
se sem goma, sem defeitos nem reparações, com estrelas III/IV. Valor de catálogo € 320.00.

90.00

1169 F  1915 – D. Luís I, fita direita. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada na Casa da Moeda. MF226, 6 avos s/ 10 réis, verde, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo. Valor de catálogo € 50.00.

20.00

1170 F  1915 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPU-
BLICA” tipografada na Casa da Moeda. MF227/242 + MF232b + MF234a + MF236a. Série 
completa em denteado 11 ¾, incluindo os 3 selos com variedade de denteado em 13 ½. 
Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem reparações, com leves pontos de óxido 
no selo MF227, com boa cor. Valor de catálogo € 283.00.

80.00

1171 F  1919 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLI-
CA” da Casa da Moeda e nova sobretaxa tipografada localmente. MF244, 2 avos s/ 6 avos s/ 
25 réis, verde, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, 
sem reparações, com corte de tesoura na margem direita, tal como eram vendidos, com boa 
cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1172 F  1919 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLICA” 
da Casa da Moeda e com nova sobretaxa tipografada localmente. MF244, 2 avos s/ 6 avos s/ 
25 réis, verde-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, sem corte de tesoura, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

160.00

1173 F 8 1919 – D. Carlos, tipo Diogo Neto. Selos de 1915 com nova sobretaxa, tipografada localmente. 
MF244, 2 avos s/ 6 avos, s/ 25 réis, verde, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, sem corte de tesoura. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1174 F  1919 – D. Carlos I, Mouchon. Selos com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e 
com sobretaxa tipografada localmente. MF246, 2 avos s/ 6 avos, castanho-vermelho, papel 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar sem goma como emitidos, sem defeitos nem re-
parações, sem corte de tesoura, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

85.00
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1175 F  1919 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Selos com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda de 
1911, com sobretaxa, tipografada localmente. MF246, 2 avos s/ 6 avos, castanho-vermelho, 
papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor e sem corte de tesoura. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

1176 F  1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF247/49 + 252/55 + 258. Lote com 8 valores (1 ½ avo, 
3 avos, 4 avos, 24 avos, 32 avos, 56 avos, 72 avos e 5 patacas), novos, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 600.00,

150.00

1177 F  1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF 247/258. Série completa em denteado 12x11 ½. 
Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 670.00.

230.00

1178 F  1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF247 + MF247a, papel liso, denteado 12x11 ½. Par 
horizontal com estrelas II/III no primeiro selo e III/IV no segundo, novo, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

18.00

1179 F  1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF257 e 258, 3P, azul turquesa e 5P, carmim, ambos 
em papel porcelana, denteado 12x11 172, estrelas III/IV. Exemplares novos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 440.00.

100.00

1180 F  1926 – Ceres, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926. MF258A, ½ avo, sépia, 
papel liso, denteado 12x11 ½ estrelas III/IV. Exemplar novo, sem goma como emitidos a maio-
ria, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, 
Lda. Valor de catálogo € 500.00.

200.00

1181 F  1926 – Ceres, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926. MF258B, 1 avo, preto, 
papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV. Exemplar novo, sem goma como emitidos a 
maioria, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de Leilões P. 
Dias, Lda. Valor de catálogo € 500.00.

200.00

1182 F  1926 – Ceres, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO / INDUSTRIAL / 1926. MF258E, 12 avos, azul, 
papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV. Exemplar novo, sem goma como emitidos a 
maioria, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de INEXFIP. 
Valor de catálogo € 600.00.

250.00

1183 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF 259/267. Série completa, nova, com goma original, sem 
defeitos nem reparações, com exceção selo MF259 com ligeiros pontos de óxido no denteado 
inferior, com boa cor. Valor de catálogo € 165.00.

40.00

1184 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF 259/267. Série completa, nova, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 165.00.

50.00
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1185 F * 1931/36 – Ceres, com sobretaxa + Correio aéreo * Padrões, com sobrecarga. Sobrescrito cir-
culado de Macau (23.04.37) para Manila (29.04.37) no primeiro voo trans pacífico da PAA de 
Macau a Manila, com quadra e par vertical de 2 avos, MF CA1 + quadra de 5 avos s/ 7 avos, 
MF CA3 + selo de 7 avos s/ 8 avos, MF264 + selo de 12 avos s/ 14 avos, MF265.

20.00

1186 F  1931/33 – Ceres, com sobretaxa. MF266, 15 avos s/ 16 avos, ardósia, papel liso, denteado 
12x11 ½. Bloco com 15 selos novos (5x3), com goma original, sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com estrelas III/IV em 14 selos e estrelas III/I no 8.º selo, com 
a estrela tipo I maior que as restantes. Valor de catálogo € 272.00.

45.00

1187 F  1934 – Padrões. MF 268/288. Série completa, em papel liso, com filigrana Cruz de Cristo, 
denteado 11 ¾ x 12. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 330.00.

100.00

1188 F * 1934/38 – Padrões + Império Colonial Português. Sobrescrito lançado a bordo de paquete de 
Macau para Hong Kong (20.10.39) com selo de 7 avos, carmim, MF275 e 3 avos, castanho-
-violeta, MF291, para pagar o porte simples do correio ordinário de uma carta para Hong 
Kong com peso até 20g. Selos sem defeitos nem reparações, obliterados à chegada a Hong 
Kong com marca de denominação de origem “PAQUEBOT” batido a preto (Hosking 1487).

20.00

1189 F  1938 – Império Colonial Português. MF 289/305. Série completa em papel liso, denteado 
13 ½ x 13. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 270.00.

110.00

1190 F  1940 – Padrões, com sobretaxa, tipografada na Casa da Moeda. MF 309/315. Série completa 
em papel liso com filigrana Cruz de Cristo, denteado 11 ¾ x 12. Exemplares novos, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 51.00.

18.00

1191 F  1941 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF316, 3 avos s/ 6 avos, cinzento-ar-
dósia, papel liso, denteado 13 ½. Bloco horizontal com 10 selos (5x2), borda esquerdo de 
folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 900.00 * Yang’s HK$ 8.000.00.

180.00

1192 F FDC 1941 – Império Colonial Português, com sobretaxa. MF316, 3 avos s/ 6 avos, cinzento-ardó-
sia, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar isolado sobre sobrescrito circulado internamente 
em Macau (01.10.41) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 20g. 
Sobrescrito circulado no 1.º dia de circulação deste selo.

25.00

1193 F  1942 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia, Lda. MF317/324. Série comple-
ta, em papel liso, fino, denteado 12, nova, sem goma como emitidos os selos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1194 F  1942 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia Lda. MF 317/324. Série com-
pleta em papel liso, fino, sem filigrana, denteado 12 de linha. Exemplares novos, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

35.00

1195 F  1942 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia Lda. MF 321, 10 avos, laranja, 
papel liso fino, sem filigrana. Par horizontal, novo, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e SEM DENTEADO VERTICAL entre os dois selos. Não cata-
logado no catálogo Mundifil. Valor de catálogo Yang’s HK$600.

20.00

1196 F  1948 – Motivos locais. MF 327/338. Série completa em papel esmalte, denteado 11 de linha. 
Exemplares novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 430.00.

130.00

1197 F  1949 – 75.º Aniversário da União Postal Universal. MF340, 32 avos, lilás-castanho, papel 
esmalte, denteado 14 ¼. Lote com dois exemplares novos, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 370.00.

60.00

1198 F  1950/51 – Motivos locais. Novas cores. MF 341/48. Série completa em papel esmalte, den-
teado 14 ¼ de linha. Exemplares novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 220.00.

75.00

1199 F  1951 – Vultos do Oriente. MF355/62. Série completa em papel esmalte, denteado 12. Exem-
plares novos, com goma original, sem defeitos, sem charneira nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 120.00.

36.00

1200 F  1951 – Embarcações Típicas de Macau. MF363/65. Série completa em papel esmalte, den-
teado 12. Exemplares novos, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

100.00

1201 F * 1951 – Embarcações Típicas de Macau + Vultos do Oriente. Sobrescrito circulado registado 
por via aérea de Macau (16.01.53) para S. Paulo / Brasil, com trânsito por Houston / EUA 
(19.01.53), via Hong Kong, com selo de 20 avos, MF360, 3x1P azul, MF363, 3P, azul e preto, 
MF364 e 5P, castanho-vermelho, MF365. 

75.00

1202 F  1977 – Assembleia Legislativa. MF442/444. Série completa em papel esmalte, denteado 13 
½. Exemplares novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

60.00

1203 F  1982 – Localização Geográfica de Macau. MF469/470. Série completa em papel esmalte, 
denteado 13. Exemplares novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 40.00.

15.00

1204 F BLC 1983 – Plantas Medicinais Regionais. MF BLC1. Exemplar novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

45.00
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1205 F BLC 1985 – Dia Mundial do Turismo * Borboletas da Região. MF BLC3. Exemplar novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

30.00

1206 F BLC 1986 – Instrumentos Musicais Regionais. MF BLC4. Exemplar novo, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 220.00.

55.00

1207 F BLC 1987 – Leques da Região. MF BLC6. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

90.00

1208 F BLC 1987 – Leques da região. MF BLC6. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1209 Lote Macau – Álbum Lindner com folhas Lindner com coleção quase completa de blocos (faltam os 
blocos n.º 1, 3, 4 e 6), novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor aproximado de catálogo € 1.100.00.

270.00
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1210 CRT 1984/95 – Ciclo Lunar. MF CRT 1/12. Lote com 12 carteiras completas, todas diferentes, novas, 
com goma original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 320.00.

60.00

1211 Lote 1936 – Correio Aéreo. Padrões, com sobrecarga. MF CA 1/6. Folha de álbum com estudo 
da série, com duplicações com as diversas variedades de sobrecarga. Exemplares novos e 
usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor aproximado de catálogo € 459.00.

110.00

1212 F  1936 – Correio aéreo. Padrões, com sobretaxa. MF CA6, 15 avos, lilás-vermelho, papel liso com 
filigrana “Cruz de Cristo”, denteado 11 ¾ x 12. Bloco com 24 selos (6x4), novo, com goma original 
irregular (sumida parcialmente) sem charneira, sem reparações, com boa cor, com 4 selos (4.ª 
coluna) com a variedade III. Valor de catálogo considerando como com charneira € 940.00.

75.00

1213 F  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA13a, 50 avos, castanho-avermelhado, papel 
liso, denteado 13 ½ x 13. Exemplar novo, com sinal de charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 290.00.

120.00

1214 F () 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA13a, 50 avos, castanho-avermelhado, papel 
liso, denteado 13 ½ x 13. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com a SOBRECARGA FALSA.

100.00

1215 F / 1904 – Porteado. Emissão regular. MF POR 1/11. Série completa + duplicação de ½ avo em 
tonalidade diferente, nova, sem goma, com exceção de um selo de ½ avo com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 176.00 * 
Yang’s HK$ 2.000.00.

45.00

1216 F / 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. MF POR 1/11. Série completa em papel liso 
a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplares novos, sem goma a maioria dos selos, 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 3 duplicações com varieda-
des de cor. Valor de catálogo € 180.00.

55.00

1217 F PRV 1904 – Porteado. Emissão regular. Prova individual de cor, em verde-azul sobre papel car-
tolina, não denteada, sem goma, sem impressão do valor e legenda, em bloco medindo 
35x43mm. Exemplar sem defeitos nem reparações. B e R.

25.00

1218 F /8 1904 – Porteado. Emissão regular. MF POR 1, ½ avo, verde-azul, papel liso, denteado 11 ¾. 
Lote composto por dois pares horizontais: um em estado de novo, canto superior esquerdo 
de folha, com goma original sem charneira e outro em estado de usado. Ambos sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com a variedade “2” diferente no 2.º selo. Esta variedade 
ocorre em todos os selos na posição “2” das folhas. Não catalogado.

30.00

1219 F / 1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 
POR 12/22. Série completa, nova, com goma original e charneira até ao valor de 12 avos e 
sem goma nos restantes valores, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catá-
logo € 135.00 * Yang’s HK$ 1.600.00.

35.00

1220 F / 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. MF POR 12/22. Série completa em papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 
¾. Exemplares novos, sem goma a maioria dos selos, como emitidos, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor, com 5 duplicações com variedades de cor. Valor de catálogo € 165.00.

50.00

1221 F / 1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF POR 23/33. Série completa, nova, com goma original charneira os valores de 1, 2, 5 e 8 
avos e sem goma nos restantes valores, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
40 avos em par horizontal. Selo de ½ avo com goma original sem sinal de charneira, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga autêntica (certificado de peritagem 
de J. Miranda da Mota). Valor de catálogo € 1.500.00 * Yang’s HK$ 18.250.00.

500.00

1222 F  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF POR 23, ½ avo, verde-azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA au-
têntica. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Não catalogada.

450.00

1223 F  1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente. MF23, ½ avo, verde-azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, 
com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 1.000.00.

500.00

1224 F / 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente. MF POR 24/33. Série incompleta (falta MF POR23) em papel liso a levemente 
pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplares novos, com goma original e charneira e sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 5 duplicações com varieda-
des de cor. Valor de catálogo € 200.00.

60.00

1225 F  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF 
POR 26, 4 avos, castanho-claro, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Par horizontal novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “A” de “REPUBLICA” INVERTIDO no 2.º 
selo, tido como saído clandestinamente do refugo da Imprensa de Macau. Não catalogado

40.00

1226 F  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF POR 26a, 4 avos, tijolo, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não 
catalogada * Yang’s HK 500.00.

25.00
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1227  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF POR 28, 8 avos, castanho, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não 
catalogada * Yang’s HK 500.00.

25.00

1228 F  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF POR 29, 12 avos, castanho-lilás, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA 
INVERTIDA. Não catalogada * Yang’s HK 500.00.

25.00

1229 F  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF POR 
29, 12 avos, castanho-lilás, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com SOBRECARGA IMPRESSA TAM-
BÉM NO VERSO, tido como saído clandestinamente da Imprensa de Macau. Não catalogado

25.00

1230 F  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF POR 30, 20 avos, azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não 
catalogada * Yang’s HK 800.00.

35.00

1231 F  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF 
POR 30, 20 avos, azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga “PEPUBLICA”, em vez de “REPU-
BLICA”, tido como saído clandestinamente do refugo da Imprensa de Macau. Não catalogado.

30.00
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1232 F  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF 
POR 30, 20 avos, azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Par horizontal novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “A” de “REPUBLICA” INVERTIDO no 2.º selo, 
tido como saído clandestinamente do refugo da Imprensa de Macau. Não catalogado.

40.00

1233 F  1914 – Porteado. Emissão regular. Com sobrecarga REPUBLICA, tipografada localmente. 
MF POR31a, 40 avos, carmim, papel liso a levemente pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, assinado no verso, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com DU-
PLA SOBRECARGA A VERDE E VERMELHO. Valor de catálogo € 42.00.

20.00

1234 F  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF POR 31a, 40 avos, carmim, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com DUPLA SOBRECARGA A VERDE E VERMELHO. 
Valor de catálogo € 42.00 * Yang’s HK$ 800.00.

20.00

1235 F  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF POR 32, 1P, violeta, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, margem 
inferior de folha, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA SO-
BRECARGA. Não catalogada.

50.00

1236 F  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF POR 32, 1P, violeta, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não cata-
logada * Yang’s HK 1.200.00.

45.00

1237 F  1911 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF POR 32, 1 Pataca, violeta, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Par horizontal, canto 
superior esquerdo de folha, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
com a sobrecarga “REPUBILCA” em vez de “REPUBLICA” no 1.º selo, tido como saído clan-
destinamente do refugo da Imprensa de Macau. Não catalogado

45.00

1238 F  1947 – Porteado. Império Colonial Português. MF POR 34/43. Série completa em papel liso, 
denteado 11 ¾ x 12. Exemplares novos, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1239 F  1947 – Porteado. Império Colonial Português. MF POR 34/43. Série completa, nova, com 
goma original e muito leve sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 120.00 * Yang’s HK$ 2.500.00.

30.00

1240 F  1919 – Imposto Postal * Selos fiscais das Colónias, com sobrecarga “TAXA DE GUERRA”. MF 
1/2. Série completa incluindo valor de 9 avos, indevidamente não catalogado, nova, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 75.00 * Yang’s HK$ 550.00.

20.00

1241 F PRV 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP 3/5. Série completa de 
provas de cor em laranja (cor aprovada para Macau), em papel pontinhado leve, não dentea-
das, com furos de segurança da casa impressora. B e R.

15.00

1242  1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP 3/5. Série completa em 
quadras, margem direita de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00 * Yang’s HK$ 520.00.

30.00

1243 F  1930 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. MF IP6, 5 avos, sépia s/ castanho-
-claro. Lote composto por dois pares horizontais, novos, sem goma como emitidos, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor, um deles SEM DENTEADO VERTICAL entre os selos 
e o outro em margem inferior de folha, SEM DENTEADO HORIZONTAL na margem inferior 
dos dois selos. MB e MR.

30.00

1244 F  1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Litografados em Macau. MF 
IP7a/12a. Série completa, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 310.00.

110.00

1245 F  1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Litografados em Hong Kong. 
MF7, 5 avos, oliva s/ amarelo, papel liso, denteado 11 ½. Exemplar novo, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

48.00

1246 F  1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Litografados em Hong Kong. 
MF9, 10 avos, verde s/ verde-amarelo, papel liso, denteado 11 ½. Exemplar novo, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

25.00

1247 F  1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Litografados em Hong Kong. 
MF10, 15 avos, laranja s/ laranja-claro, papel liso, denteado 11 ½. Exemplar novo, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

25.00

1248 F  1945/47 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Litografados em Hong Kong. 
MF11, 20 avos, vermelho s/ salmão-claro, papel liso, denteado 11 ½. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

40.00

1249 F  1958 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias. Novas cores. MF IP17, 2 avos, lilás 
s/ cinzento. Lote composto por duas quadras, ambas margem de folha, novas, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, uma delas com DENTEADO 
VERTICAL OMISSO e outra com DENTEADO HORIZONTAL OMISSO. Não catalogados.

20.00

1250 F  1976/81 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias, com sobretaxa local, a preto. MF 
IP22, 10 avos s/ 15 avos, laranja s/ laranja-claro, papel liso. Quadra, nova, sem goma como emiti-
dos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Não catalogado. 

40.00
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1251 F  1976/81 – Imposto Postal. Nossa Senhora das Misericórdias, com sobretaxa local, a preto. 
MF IP24, 20 avos s/ 1P, verde amarelo-amarelo s/ verde-claro, papel liso. Par vertical, mar-
gem superior de folha, novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com DENTEADO HORIZONTAL OMISSO. Não catalogado. 

10.00

1252 F  1950 – Motivos locais. NÃO EMITIDOS. MF NE1, 1P, azul, papel esmalte, denteado 11, de 
linha. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1253 F  1950 – Motivos locais. NÃO EMITIDOS. MF NE1, 1P azul, papel esmalte, denteado 11 de 
linha. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

36.00

1254 F CRT 1955 – 4.º Centenário do Estabelecimento dos Portugueses em Macau. NÃO EMITIDOS. 
MF NE 2/5. Série completa em carteira editada pelo Ministério do Ultramar, nova, com goma 
original e fixados na carteira com charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB 
e MR. Valor de catálogo € 8.300.00.

6.000.00

1255 F  1964 – IV Centenário do Estabelecimento da Companhia de Jesus. NÃO EMITIDOS. MF NE7, 
10 avos com fundo salmão, papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma origi-
nal sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 900.00.

350.00

1256 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.

80.00

1257 F  1976 – 4.º Centenário da Diocese de Macau. NÃO EMITIDOS. MF NE8, 1P, policromo, papel 
esmalte, denteado 13. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 160.00.

25.00

1258 F  1981 – 4.º Centenário da Morte de Luís de Camões. NÃO EMITIDOS. MF NE9, 10 avos, 
policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 65.00.

40.00

1259 F  1981 – 4.º Centenário da Morte de Luís de Camões. NÃO EMITIDOS. MF NE10, 30 avos, 
policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 65.00.

40.00
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1260 F  1981 – 4.º Centenário da Morte de Luís de Camões. NÃO EMITIDOS. MF NE11, 1P, policro-
mo, papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 270.00.

110.00

1261 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 defeitos nem reparações, com boa cor 
e sem goma conforme emitidos nesta série. MB e MR.

400.00

1262 F  1920 – Imposto postal. D. Carlos I, com sobretaxa. Selo Fiscal Postal. MF IFP1, 2 avos s/ 18 
avos s/ 50 réis, azul-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como 
emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.500.00.

700.00

1263 F  1920 – Imposto Postal. D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente. Selo Fiscal Pos-
tal. MF SFP1, 2 avos s/ 18 avos s/ 50 reis, azul-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exem-
plar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, com mancha de tinta azul, com boa 
cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 1.500.00.

300.00

1264 F BLC 1969 – 4.º Centenário da Santa Casa da Misericórdia de Macau. NÃO EMITIDOS. MF BLC1, 
2P, policromo, papel esmalte, não denteado. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 110.00.

80.00

1265 F R Reimpressões de 1885 * 1884 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, 
em denteado 13 ½, nova, sem goma como emitidas, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 630.00.

220.00

1266 F R Reimpressões de 1885 * 1884 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, em 
denteado 13 ½, nova, sem goma como emitidas, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com a sobrecarga “TRAÇO” fino com 17mm . Valor de catálogo € 855.00.

300.00

1267 F R Reimpressões de 1885 * 1884 – Coroa. MF 1/9. Série INCOMPLETA de reimpressões de 
1885 (falta reimpressão de 40 réis), em denteado 13 ½, nova, sem goma como emitidas, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN”, horizontal a preto. 
Valor de catálogo € 735.00.

250.00

1268 F R Reimpressões de 1885 * 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF 16/21. Série completa 
de reimpressões de 1885, em denteado 13 ½, nova, sem goma como emitidas, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 420.00.

140.00

1269 F R Reimpressões de 1885 * 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF 16/21. Série completa de 
reimpressões de 1885, em denteado 13 ½, nova, sem goma como emitidas, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor e com sobrecarga “TRAÇO”, fino com 17mm. Valor de catálogo € 570.00.

200.00

1270 F R Reimpressões de 1885 * 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF 16/21. Série completa de 
reimpressões de 1885, em denteado 13 ½, nova, sem goma como emitidas, sem reparações, 
com pequena transparência na reimpressão de 40 réis, não considerada na cotação do lote, com 
boa cor e com sobrecarga “SPECIMEN”, horizontal a preto. Valor de catálogo € 525.00.

180.00

1271 F R Reimpressões de 1905 * 1884 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1905, em 
denteado 13 ½, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com exceção da reimpres-
são de 50 réis com denteado irregular na margem direita, não considerado da cotação, com 
boa cor. Valor de catálogo € 600.00.

200.00

1272 F R Reimpressões de 1905 * 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF 16/21. Série completa 
de reimpressões de 1905, em denteado 13 ½, nova, sem goma como emitidas, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 510.00.

180.00

1273 F R Reimpressões de 1905 * 1902 – Coroa e D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF101/02 + 
104/110. Série completa de reimpressões de 1905, denteado 13 ½, nova, sem goma, sem 
reparações, com alteração de cor do valor de 18 avos s/ 200 réis. Valor de catálogo € 855.00.

270.00

1274 F R Reimpressões de 1905 * 1902 – D. Carlos I, com sobretaxa “PROVISORIO”. MF125, 4 avos, 
verde-azul, denteado 13 ½. Reimpressão nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

50.00

1275 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteado. Lote com 3 selos novos, sem goma como 
emitidos: MF29, 5 réis s/ 10 réis, verde e amarelo, sem as margens laterais + MF30, 10 réis s/ 
10 réis, verde e amarelo, com todas as margens + MF31a, 40 réis s/ 20 réis, verde e amarelo, 
com todas as margens. Exemplares sem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 600.00.

150.00

1276 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteado. MF29a, 5 réis s/ 20 réis, verde e amarelo, 
papel liso, denteado 12 de linha. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, 
com ausência na margem direita, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

1277 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados, locais. MF29c, 5 réis s/ 60 réis, verde e 
amarelo, papel liso, denteado 12 ¾ de linha. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

1278 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteado. MF29c, 5 réis s/ 60 réis, verde e amarelo, 
papel liso, denteado 12 de linha. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

1279 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados, tipografada localmente. MF29c, 5 réis s/ 60 
réis, verde e amarelo, papel liso. Bloco com 6 selos (3x2), canto inferior direito de folha, novo, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 900.00.

75.00
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1280 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteados, tipografados localmente a vermelho. MF30, 10 
réis s/ 10 réis, verde e amarelo, papel liso, denteado 12 ¾ de linha. Exemplar novo, completo, 
sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 190.00.

40.00

1281 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteado. MF30a, 10 réis s/ 20 réis, verde e amarelo, 
papel liso, denteado 12 de linha. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 480.00.

140.00

1282 F  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteado. MF30c, 10 réis s/ 60 réis, verde e amarelo, 
papel liso, denteado 12 de linha. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 190.00.

55.00

     Moçambique

1283 F  1876 – Coroa. MF3c, 20 réis, bistre, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, com 
goma original sem charneira, sem reparações, com vinco e dois pontos de óxido no denteado 
inferior, com boa cor e com DUPLA IMPRESSÃO. Valor de catálogo € 450.00.

130.00

1284 F () 1876 – Coroa. MF5a, 40 réis, azul, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 55.00.

15.00

1285 F () 1876 – Coroa. MF6, 50 réis, azul, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma 
não original, sem defeitos nem reparações, com o denteado ligeiramente irregular, normal 
nos selos em papel fino, com boa cor. Valor de catálogo € 500.00.

90.00

1286  1876 – Coroa. MF8, 200 réis, laranja, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Folha completa com 
28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações e com leves vestígios de 
óxido nas margens, com boa cor. Valor de catalogo € 476.00.

60.00

1287  1876 – Coroa. MF8a, 200 réis, laranja, papel liso, fino, denteado 13 ½. Folha completa com 
28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catalogo € 336.00.

40.00

1288 F 8 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF11, 20 réis, rosa, papel liso, médio, denteado 13 ½. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto 
“CORREIO / DE INHAMBANE”. B e MR. Valor de catálogo € 1.500.00.

150.00

1289  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13a, 40 réis, 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. Valor de catalogo € 336.00.

40.00
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1290 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF15b, 5 réis, preto, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

1291 * 1886 – D. Luís I. Fita direita. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (18.01.96) para Pa-
sadena / EUA (04.03.96), com trânsito Comatipoort (19.01.96), por Johannesburg (21.01.96) 
e Nova York (28.02.96), com 4 selos de 5 réis, preto, MF15 e par de 40 réis, castanho, MF19, 
todos em papel porcelana, denteado 12 ¾, para pagar o porte simples (100 réis) de uma carta 
para os EUA com peso até 15g. Sobrescrito com alguns defeitos no papel. R.

100.00

1292 IMP 1886 – D. Luís I. Fita direita. Impresso circulado de Lourenço Marques (02.09.94) para Cape 
Town / África do Sul, com par de selos de 10 réis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾, MF16, 
para pagar o porte simples de um impresso para a África do Sul com peso até 40g de acordo 
com a tabela de portes aprovada na Convenção Postal de Viena de 04.07.1891. MB e MR.

100.00

1293 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF17a, 20 réis, rosa, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 80.00.

28.00

1294 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF18c, 25 réis, lilás, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 90.00.

30.00

1295 * 1886 – D. Luís. Fita direita. MF21, 100 réis, castanho-amarelo, papel porcelana, denteado 12 
¾. Exemplar em sobrescrito circulado de Lourenço Marques (14.12.96) para Pasadena / EUA 
(17.01.96) com trânsito por Liverpool (04.01.96) e Nova York (12.01.96), para pagar o porte 
simples (100 réis) de uma carta para os EUA com peso até 15g. Selo com denteado irregular.

45.00

1296 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF22 + MF22a, 200 reis, azul-violeta, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Quadra, canto inferior esquerdo de folha, nova, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e relevo, com DUPLA IMPRESSÃO no selo da posição 25 da folha. Valor 
de catálogo € 270.00.

45.00

1297 F  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF22 + MF 22a, 200 réis, azul-violeta, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, COM DUPLA IMPRESSÃO no selo da posição 10 da folha. Valor de 
catálogo € 520.00.

130.00

1298 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF24, 2 ½ réis s/ 40 réis, 
castanho-vermelho, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (1) a preto. Exemplar novo, sem goma como 
emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 110.00.

35.00

1299 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF24b, 2 ½ réis s/ 
40 réis, castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobrecarga tipo (1). Exemplar 
novo, assinado no verso, com goma não original, sem reparações, com um ponto de óxido, 
com boa cor e relevo e com DUPLA SOBRETAXA. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 160.00.

45.00

1300 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF24b, 2 ½ réis s/ 40 
réis, castanho-vermelho, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (1) a preto. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo e com DUPLA 
SOBRETAXA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 160.00.

80.00

1301 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF25, 2 ½ réis s/ 40 réis, 
castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (2) a preto. Exemplar 
usado, sem reparações, com um canto curto e leves afloramentos de óxido, com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 270.00.

50.00

1302 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF25, 2 ½ réis s/ 40 réis, 
castanho-vermelho, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (2) a preto. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor 
de catálogo € 270.00.

80.00

1303 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF25b, 2 ½ réis s/ 40 
réis, castanho-vermelho, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (2) a preto. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com DUPLA SOBRETAXA. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 300.00.

150.00

1304 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF26, 5 réis s/ 40 réis, 
castanho-vermelho, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (3) a preto. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com ligeiros defeitos na porcelana, normal nestes selos, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 220.00.

65.00

1305 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF26Ac, 5 réis s/ 40 réis, 
castanho-vermelho, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (3) a azul. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com SOBRETAXA IN-
VERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 520.00.

250.00

1306 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF26b, 5 réis s/ 40 réis, 
castanho-vermelho, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (3) a preto. Exemplar novo, assinado no ver-
so, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com DUPLA 
SOBRETAXA, notando-se ainda, na margem inferior do selo, parte de uma terceira sobrecarga 
“JORNAES”. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 450.00.

220.00

1307 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF26B, 5 réis s/ 40 réis, 
castanho-vermelho, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (3) a vermelho. Exemplar usado, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 150.00.

45.00
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1308 F  1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF26Bc, 5 réis s/ 40 
réis, castanho-vermelho, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (3) a vermelho. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, com SOBRETAXA 
INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 400.00.

200.00

1309 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF26c, 5 réis s/ 40 réis, 
castanho-vermelho, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (3) a preto. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com ligeiros defeitos na porcelana, normal nestes selos, com boa cor e 
relevo, com a SOBRETAXA INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 280.00.

140.00

1310 F  1893 — D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF27, 5 reis s/ 40 reis castanho vermelho, den-
teado 12 ¾, papel porcelana, com sobrecarga tipo 4 com algarismos “5” com 5mm de altura. 
Quadra, bordo de folha, sem reparações, com vinco no denteado, horizontal central, com boa 
cor e relevo. Muito raro em múltiplos. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor 
de catálogo € 1.520,00.

300.00

1311 F 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. Exem-
plar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 300.00.

65.00

1312 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF27b, 5 réis s/ 40 réis, 
castanho-vermelho, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (4) a preto, algarismos “5” com 5mm de 
altura. Exemplar usado, sem reparações, com defeitos na porcelana, normal nestes selos, 
com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 300.00.

45.00

1313 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF27b, 5 réis s/ 40 réis, 
castanho-vermelho, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (4) a preto, algarismos “5” com 5mm de altura. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 300.00.

70.00

1314 F 8 1893 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente. MF27c, 5 réis s/ 40 réis, 
castanho-vermelho, denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (4) a preto, algarismos “5” maior à es-
querda. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem reparações, com vestígios de carimbo 
batido a violeta, transmitido por decalque no verso e com pequena transparência, com boa 
cor e relevo. Valor de catálogo € 520.00.

90.00

1315 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 28/40. Série completa montada em folha de expo-
sição, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga “SPE-
CIMEN” aposta manualmente 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. B e MR.

100.00
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1316  1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Lote com 6 folhas completas com 28 selos cada uma, 
todas em estado de novo, sem goma, em papel porcelana: MF33, 25 réis, verde, denteado 
12 ¾ + MF34, 50 réis, azul-claro, denteado 11 ¾, MF36, 80 réis, verde-claro, denteado 11 
¾, MF37, 100 réis, castanho s/ castanho-amarelo, denteado 11 ¾, MF38, 150 réis carmim s/ 
rosa, denteado 12 ¾, MF40, 300 réis, azul s/ laranja, denteado 12 ¾ + folha completa com 
28 selos de 50 réis, papel pontinhado, denteado 12 ¾. Exemplares sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 2.408.00.

120.00

1317  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF34a, 50 réis, azul-claro, papel pontinhado vertical, 
denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 364.00.

50.00

1318  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF 41/49. Série completa em quadras, em canto ou margem de folha, nova, 
sem goma como emitidos os selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor 
de catálogo € 1.264.00.

80.00

1319 F  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF 46, 50 réis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobrecarga 16+12. 
Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e relevo, com ACENTUADA DESLOCAÇÃO da sobretaxa dos 16 selos superio-
res da folha. Valor de catálogo € 812.00.

90.00

1320 F  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF46b, 50 réis, azul, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com as letras “CE” de “CEN-
TENARIO” subidas e COM DUPLA IMPRESSÃO DE COR. Não catalogado. MB e MR

120.00

1321 F  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF 48, 200 réis, azul-violeta claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobrecar-
ga 14+14. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitida, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, com ACENTUADA DESLOCAÇÃO da sobretaxa dos 14 
selos à esquerda da folha. Valor de catálogo € 1.568.00.

120.00

1322 F  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento de S. 
António. MF 49, 300 réis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾, sobrecarga 16+12. Folha com-
pleta com 28 selos, nova, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo, com ACENTUADA DESLOCAÇÃO dos 12 selos inferiores. Valor de catálogo € 1.568.00.

120.00

1323 F 8 1897 – D. Carlos I, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF50, 50 s/ 300 réis, 
laranja s/ salmão, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 320.00.

60.00

1324 F  1897 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF 51/52. Série 
completa, nova, sem goma como emitida, sem reparações, com ligeira transparência no selo 
de 5 s/ 40 réis, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 185.00.

30.00

1325 F 8 1897 – D. Luís I, fita direita. Com sobretaxa. MF51, 2 ½ s/ 20 reis, rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾, sobretaxa tipo (1). Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo, COM A SOBRETAXA PARCIAL (DESLOCADA).

25.00

1326 F 8 1897 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF 51a, 2 ½ réis 
s/ 20 réis, rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com 
muito ligeira transparência, com boa cor e relevo e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor 
de catálogo € 210.00.

50.00

1327 F 8 1897 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada localmente a preto. MF 52a, 5 réis s/ 40 
réis, castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 210.00.

65.00

1328 F * 1913/16 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de Macau + Imposto Postal * Taxa de Guerra. Sobres-
crito circulado de Inhambane (23.09.18) para Springfield / EUA, com trânsito por Lourenço 
Marques (25.09.18) com selos de 75 réis, equivalente a 7 ½ c, castanhol, MF60 para pagar o 
porte simples de uma carta para o estrangeiro, com peso até 15g, de acordo com a tabela de 
portes da OS 400 de 15.11.17 e selo de 1c, verde, denteado 11, MF IP3 para pagar o imposto 
postal devido no período. Sobrescrito censurado com carimbo circular batido a vermelho 
“PASSOU PELA CENSURA / LOURENÇO / MARQUES”. MB e MR.

100.00

1329 F * 1898/1903 – D. Carlos I Mouchon + D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. Sobrescrito 
circulado registado de Lourenço Marques (??.01.04) para Hanover / Alemanha (24.01.04) 
com selo de 50 réis azul, MF38 e par vertical de 65 réis, azul, MF72, para pagar o segundo 
porte (130 réis) de uma carta para a Alemanha com peso até 15g e o prémio de registo (50 
réis), de acordo com a tabela de portes do Decreto de 24.12.01 em vigor a partir de 26.04.02. 
Muito raras as cartas circuladas com o selo de 65 réis.

70.00

1330 F 8 1903 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF73b, 130 s/ 25 réis, lilás-vermelho, papel ponti-
nhado, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo 
e com DUPLA IMPRESSÃO. Valor de catálogo € 180.00.

70.00

1331 F  1903 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF76, 400 s/ 100 réis, castanho-amarelo, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, assinado no verso, sem goma, sem reparações, 
com muito ligeira transparência, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 200.00.

40.00
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1332 F  1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF87, 400 s/ 50 réis, azul-claro, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem re-
parações, com leves pontos de óxido, com boa cor e NÃO DENTEADO na margem direita. 
Erro não catalogado.

12.00

1333 F / 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF 94/101. Série completa + duplicações de 
15, 25 e 75 réis em tonalidades diferentes, nova, sem goma o selo de 50 réis e com goma original 
com sinal de charneira os restantes selos, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 97.00.

28.00

1334 F  1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF103, 2 
½ réis, cinzento + MF105, 10 réis, verde-amarelo. Duas quadras novas, com goma original 
e sinal de charneira, sem reparações, com óxido num dos selos da quadra de 2 ½ réis e em 
dois na de 10 réis, com boa cor. Todos os exemplares com a SOBRECARGA INVERTIDA.

15.00

1335 PI 1898/1911 – D. Carlos I Mouchon + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga REPUBLICA. Lote com 
3 postais ilustrados: um circulado de Memba (02.07.14) para França com trânsito por Moçambique 
(05.07.14) com selos de 2 ½ réis (par) e 15 réis, MF103 e 106 + outro circulado L. Marques (12.10.12) 
para Nairobi (17.10.12) com trânsito por Zanzibar (14.10) e Mombasa (15.10), com selo de 20 réis, 
MF107 + outro circulado de Moçambique (12.08.07) para Monchique com selo de 10 réis, MF55.

15.00

1336 F * 1912 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Sobrescrito circulado 
registado de Moçambique (10.10.12) para Nurnberg / Alemanha (03.11.12) com trânsito por 
Nápoles / Porto (01.11.12) com selos  de 2 ½ réis, 5 réis, 10 réis, 20 réis, 25 réis, 50 réis, 75 
réis e 100 réis, MF 118/125.

90.00

1337 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “REPU-
BLICA” e sobretaxa, sobre selos de África. MF131a, 1c s/ 10 réis, violeta, papel pontinhado leve, 
denteado 14. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem reparações, com um leve 
ponto de óxido, com boa cor e anulado com traços pretos apostos a pena. Valor de catálogo € 60.00.

18.00
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1338 / 1914 – Ceres. MF153/168. Série completa em papel porcelana, denteado 15x14 + duplicações 
em diferentes denteados e papéis. Exemplares novos, com goma original e sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com exceção de leves pontos de óxido em 3 selos, com boa cor.

45.00

1339 F  1915/20 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente a 
vermelho. MF169, 115 réis s/ 5 réis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, 
assinado no verso, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 110.00.

35.00

1340 F  1915/20 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente a ver-
melho. MF169, 115 réis s/ 5 réis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem reparações, com dois leves pontos de óxido, com boa cor e relevo 
com SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogada.

45.00

1341 F  1915 – D. Carlos I, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada na Casa da Moeda. MF181/88. 
Série completa, nova, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 
exceção selo MF187, com defeito no denteado superior, com boa cor. Valor de catálogo € 20.00.

6.00

1342 F  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa, tipografada 
localmente. MF202a, 1 ½ c s/ 5c, vermelho, papel pontinhado, denteado 12. Exemplar novo, 
com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com as 
legendas “TELFGRAFO” e “1910” em vez de “1916” e com a SOBRETAXA DESLOCADA.

18.00

1343 F PI 1911/20 –  D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda + Ceres + 
Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa local. Postal ilustrado 
circulado de Lourenço Marques (02.07.20) para Essex / Inglaterra, com selos  de 7 ½ c de 
Lourenço Marques, em papel pontinhado, denteado 15x14, MF124a + selos de 50 réis e 1 ½ 
c s/ 5c com variedade “PETRIA”, de Moçambique, MF109 e 202b.

1344 F * 1916 – Taxa de Guerra. Cercadura com fundo cheio + Taxa de Guerra. Selos do Imposto Pos-
tal e Telegráfico com sobretaxa, tipografada localmente. Sobrescrito circulado de L. Marques 
(10.04.19) para Madrid (08.05.19) com selo de 2 ½ c s/ 5c, denteado 12, com variedade “TEL-
FGRAFO”, MF202d, selo de 2 ½ c s/ 5c, linhas vincadas, MF203 e selo do Imposto Postal 
(verso) de 1c, verde, MF IP3. MB e R.

40.00

1345 F  1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa, tipografada 
localmente. MF205, 6c s/ 5c, vermelho, papel pontinhado leve, denteado 12. Lote com 3 selos 
isolados e um par horizontal, com variedades de tonalidades de cor e variedades de legendas 
“PETRIA”, “PEPUBLICA” e “TELFGRAFO”. Exemplares novos, com goma original e sinal de 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 61.50.

15.00

1346 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.

35.00

1347 F  1925 – D. Carlos I. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, 
tipografada na Casa da Moeda. MF250 + MF250a, 40c s/ 400 réis s/ 80 réis, verde-claro, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com “a” de “República” subido. Valor de catálogo € 64.50.

18.00

1348 F  1926 – Ceres. Novas cores e valores. MF 251/59. Série completa, nova, com goma original 
e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 128.00.

32.00

1349 F * 1914/26 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado de Metangula / Nias-
sa (28.12.31) para Glashutte / Alemanha, com trânsito por Mandimba (05.01.32) e Beira 
(18.01.32) com selo de 20c, verde-amarelo, MF164a e par de selos de 60c, carmim, MF255, 
todos em papel liso, denteado 12x11 ½, para pagar o porte simples (1$40) de uma carta para 
o estrangeiro com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes do Decreto 18.467 em 
vigor a partir de 01.07.30. 

15.00

1350 F  1926 – Ceres. Novas cores e valore. MF 258/259, 10E rosa + 20E verde-claro. Exemplares 
novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 101.00.

25.00

1351 F  1930/31 – Vitórias de Mouzinho de Albuquerque. MF 263/269. Série completa, nova, com 
goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 110.00.

30.00

1352 F / 1933 – Lusíadas. MF271, 278, 282 e 285. Lote composto por tira horizontal de 3 selos em 
sépia + quadra em carmim, com goma original sem sinal de charneira e SEM IMPRESSÃO 
DO VALOR + selos isolados em sépia e carmim, com goma original e sinal de charneira SEM 
IMPRESSÃO DO VALOR + selo isolado de 50c, castanho, com goma original e charneira e 
COM DUPLA IMPRESSÃO DO VALOR + selo de 2E, violeta, com goma original e charneira 
COM O VALOR DESLOCADO. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

1353 F * 1939 – Império Colonial Português. MF306, 20E, castanho-vermelho, papel liso, denteado 13 
½. Exemplar isolado em sobrescrito circulado por via aérea de Porto Amélia (18.08.50) para 
Los Angeles / EUA, com trânsito por L. Marques (19.08.50). B e R.

40.00

1354 F  1946 – 4.º Centenário de Lourenço Marques, com sobretaxa, tipografada localmente. MF318a, 
2$00 s/ 20$00, preto, papel porcelana, denteado 11, de linha. Exemplar novo, com goma original 
sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

15.00
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1355  1954 – Mapa de Moçambique. MF412, $10, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Par hori-
zontal, margem esquerda de folha, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com DES-
LOCAÇÃO DA COR AZUL da legenda MOÇAMBIQUE e do VALOR. Erro não catalogado.

15.00

1356  1961 – Escudos de Armas de Cidades e Vilas de Moçambique. MF434, $30 (Cidade de Inham-
bane). Exemplar novo, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR DOURADA. Não catalogado.

12.00

1357  1963 – Barcos Portugueses. MF475a, 12$50 (Escuna Maria Teresa). Exemplar novo, com 
goma original, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor com omis-
são do valor e legendas. Valor de catálogo € 40.00.

12.00

1358  1973 – Campeonato Mundial de Vela da Classe “Vauriens”. MF530a, 1$00, policromo, papel esmal-
te, denteado 12 ¼ x12. Exemplar novo, com goma original sem sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com OMISSÂO da legenda “CORREIOS”. Valor de catálogo € 40.00.

10.00

1359  1973 – Campeonato Mundial de Vela da Classe “Vauriens”. MF530b, 1$00, policromo, papel 
esmalte, denteado 12 ¼ x12. Exemplar novo, com goma original sem sinal de charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com OMISSÃO das legendas “REPUBLICA PORTU-
GUESA” e “Campeonato Mundial de Vela – Vauriens”. Valor de catálogo € 40.00.

12.00

1360  1973 – Campeonato Mundial de Vela da Classe “Vauriens”. MF532a, 3$00, policromo, papel esmal-
te, denteado 12 ¼ x12. Exemplar novo, com goma original sem sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com OMISSÂO da legenda “CORREIOS”. Valor de catálogo € 40.00.

12.00

1361  1975 – Acordo de Lusaka. Lote com 5 selos novos, com goma original, sem sinal de charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com cores de fundo em cinzento, verde (duas 
tonalidades), rosa e amarelo, COM OMISSÃO DO VALOR.

15.00
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1362 F  1938 – Correio aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho, papel liso, den-
teado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

1363 F  1938 – Correio aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho, papel liso, den-
teado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA FALSA.

35.00

1364 F / 1938 – Correio aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 5E, castanho-vermelho, papel liso, den-
teado 13 ½. Quadra, canto inferior esquerdo de folha, assinados no verso, nova, com goma 
original com sinal de charneira nos selos superiores e sem charneira nos inferiores, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 750.00.

180.00

1365 F * Correio Aéreo * Império Colonial Português + Império Colonial Português, com sobrecarga 
“EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940. Sobrescrito circulado regista-
do de Lourenço Marques (26.04.40) para Nova York (11.05.40), com selos do correio ordi-
nário de 30c, MF294, do correio aéreo de 1E e 10E, MF CA4 e CA9 e selo comemorativo da 
exposição de 5E, MF CA7a. MB e MR.

100.00

1366 F * 1947 – Correio Aéreo. Avião * Legenda “Taxe perçue”. MF CA 16/23. Série completa em so-
brescrito circulado registado da Beira (22.05.47) para Nova York (30.05.47). Exemplar sem 
defeitos nem reparações, bem conservado.

100.00

1367 F  1947 – Correio Aéreo * Avião, com legenda “Taxe perçue”. MF CA16/23, $50, papel liso, den-
teado 11 ½ de linha. Série completa em quadras, com goma original sem sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, FALSA.

150.00

1368 F * 1947 - Avião * Legenda “Taxe perçue”. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (06.08.48) 
para Columbia / EUA, com tira vertical de 3 selos de 1$00, rosa, MF CA17 e selo de 10$00, 
ultramar, MF CA21. 

12.00

1369 F  1963 – Correio aéreo * Avião sobrevoando empreendimentos locais. MF CA24a, 1$50, poli-
cromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original ligeiramente espe-
lhada, sem sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com OMISSÃO do 
VALOR e da legenda “CORREIOS” (cor vermelha). Valor de catálogo € 50.00.

12.00

1370 F  1932 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçu”. MF SCA1, preto s/ 
azul, papel liso, denteado 11 de linha. Lados das folhas não denteados. Folha completa com 
20 etiquetas, sem goma como emitidas, sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e 
MR. Valor de catálogo € 1.500.00.

380.00

1371 F * 1931/32 – Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “Afranchissement perçu” + Ceres, com sobre-
taxa. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (26.06.33) para Dundee / Escócia com selo de 
1$40 s/ 2 E, MF262, para pagar o porte simples de uma carta para o estrangeiro com peso até 
20g e com a inscrição manuscrita “Air Mail”, com etiqueta da sobretaxa aérea M-13, preto s/ azul, 
com 14 pontos depois de “Frs”, MF SCA1, sem a indicação manuscrita da sobretaxa.

60.00

1372 F * 1933/35 – Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “Afranchissement perçu” + Lusíadas. So-
brescrito, com peso de 8g manuscrito a lápis, circulado de Lourenço Marques (09.05.36) para 
Bodenbach / Checoslováquia, com trânsito por Atenas (21.05.36) e Praga (22.05.36) com 
selos do correio ordinário de 1c, 5c (2), 10c, MF 270/72, todos no verso, e 15c, 45c, 85c e 2E, 
MF273, 277, 282 e 285 e com etiqueta da sobretaxa aérea M-13, azul s/ preto, com 13/8 pon-
tos, MF SCA3, com o porte manuscrito de 0,94Frs, para pagar o segundo porte da sobretaxa 
aérea de uma carta para a Europa com peso entre 5 e 10g. MB e MR.

60.00

1373 F  1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçu”. MF SCA3a, preto s/ 
azul-claro, papel liso, denteado 11 de linha, com “M-13” maior e “avion-Por” em vez de “avion 
– Por”. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 220.00.

60.00

1374 F  1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçu”. MF SCA4, preto s/ azul, papel 
liso, denteado 11 ½ de linha. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 75.00.

25.00

1375 F PI 1933/35 – Lusíadas + Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “Taxe perçue”. Inteiro postal de 
1c, tipo Ceres, OM28, usado como postal ilustrado, circulado por via aérea de L. Marques 
(26.08.36) para Lisboa (10.09.36) com selo de 50c, castanho, MF278 e etiqueta mod. 13, 
preto s/ azul (8/8 pontos), MF SCA4, usada como indicativa da circulação por via aérea.

12.00

1376 F  1935 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxe perçu”. MF SCA4b, preto s/ azul-claro, 
papel liso, denteado 11 de linha, com M/13” em vez de “M / 13”. Exemplar novo, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 220.00.

65.00

1377 F * 1933/37 – Correio aéreo. Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “Taxe Perçue” + Lusía-
das. Sobrescrito com peso de 5g, circulado registado por via aérea de Lourenço Marques 
(10.06.37) para a Beira com selos de 1c, 10c, 15c, 30c, 40c e 45c, MF270, 272, 273e 275/77 
e etiqueta mod. 13, preto s/ azul (com 21/20 pontos), MF SCA5, com a sobretaxa manuscrita 
de 40c. No verso anotação manuscrita “First Lourenço M to Beira / by Imperial flaying boat”.

30.00

1378 F * 1933/37 – Correio aéreo. Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “Taxe Perçue” + Lusía-
das. Sobrescrito com peso de 5g, circulado registado por via aérea de Lourenço Marques 
(10.06.37) para a Beira com selos de 1c, 10c, 15c, 30c, 40c e 45c, MF270, 272, 273e 275/77 
e etiqueta mod. 13, preto s/ azul (com 21/21 pontos), MF SCA5, com a sobretaxa manuscrita 
de 40c. No verso anotação manuscrita “Imperial Airways / Flaying Boat Service”.

30.00
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1379 F  1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Afranchissement perçu”. MF SCA5b, preto s/ 
azul-claro, papel liso, denteado 11 de linha, com “M-13” maior e “avion-Por” em vez de “avion 
– Por”. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 300.00.

90.00

1380 F / 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxa recebida / Taxe perçu”. MF SCA6 + 
SCA6a, preto s/ azul, papel liso, denteado 11 ½ de linha. Folha completa com 20 etiquetas, 
nova, com goma original sem sinal de charneira em 16 etiquetas e com sinal de charneira em 
4 etiquetas, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a variedade “i” de “avião” mais 
fino, nas posições 6, 15 e 16. Valor de catálogo € 1.340.00.

350.00

1381 F  1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxa recebida / Taxe perçu”. MF SCA6, preto 
s/ azul, papel liso, denteado 11 ½ de linha. Exemplar novo, com goma original e sinal de char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

10.00

1382 F * 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “Taxa recebida / Taxe perçue”. MF SCA6, preto 
s/ azul, papel liso, denteado 11 ½ x 10 com 12/6 pontos, MF SCA6, em sobrescrito circulado 
de Lourenço Marques (29.09.37) para França, com o porte manuscrito de 3$20, para pagar o 
porte simples da sobretaxa aérea, de uma carta enviada para França, via Marselha em mala 
fechada para Paris, de acordo com a tabela de portes publicada no BOM n.º 28 de 14.07.37, 
II série. Não foi cobrado o porte do correio ordinário de 1$75.

15.00

1383 F * 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “Taxa recebida / Taxe perçue”. MF SCA6, preto 
s/ azul, papel liso, denteado 11 ½ x 10 com 12/6 pontos, MF SCA6, em sobrescrito circulado 
de Lourenço Marques (29.10.37) para Lisboa (10.11.37), com o porte manuscrito de 3$00, 
para pagar o porte simples da sobretaxa aérea, de uma carta enviada para Portugal, via Mar-
selha, de acordo com a tabela de portes publicada no BOM n.º 28 de 14.07.37, II série. Não 
foi cobrado o porte do correio ordinário de $80.

20.00
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1384 F * 1937 – Sobretaxa do Correio Aéreo. Legenda “Taxa recebida / Taxe perçue”. MF SCA6, pre-
to s/ azul-escuro, papel liso, denteado 11 ½ e 10, não denteado na margem esquerda, em 
sobrescrito circulado de Inhambane (27.01.38) para Lourenço Marques (27.01.38) com o 
porte manuscrito a lápis de 1$00 para pagar o porte interno simples da sobretaxa aérea de 
uma carta com peso até 5g, de acordo com a tabela de portes publicada no BOM n.º 36 de 
08.09.37 – II série. Carimbo batido a azul “FIRST DAY COVER”.

25.00

1385 F / 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente. MF POR 21/30. Série completa, nova, com goma original e sinal de charneira, 
com exceção selos de 5, 30, 50 e 60 réis sem goma, sem reparações, com óxido em dois 
selos, mais visível no selo de 200 réis, com boa cor. Valor de catálogo € 670.00..

130.00

1386 F * 1918/20 – Imposto Postal * Taxa de Guerra + Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Tele-
gráfico com sobretaxa, tipografada localmente. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques – Gare 
(14.03.19) para Durban / Natal, com selo de 2 ½ c s/ 5c, vermelho, MF204 e 1c, verde, MF IP3 para 
pagar o imposto postal devido no período, de acordo com a tabela de portes do Decreto de 22.05.12.

15.00

1387 F  1928 – Imposto Postal. Selos de Porte Franco, com sobrecarga tipografada localmente. MF 
IP 24/33. Série completa em pares, nova, com goma original sem charneira, irregular, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

35.00

1388 F * 1922/28 – Ceres + Imposto Postal * Selos triangulares de Porte Franco, com sobretaxa, tipo-
grafada localmente. Sobrescrito circulado de Lourenço Marques (08.09.28) para Johannesburg 
(10.09.28), e devolvido ao remetente em Lourenço Marques (14.09.28), com selos de 40c, azul-
-claro e 60c, azul-escuro, MF242/243 para pagar o porte simples (1$00) de uma carta para a 
África do Sul, com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes publicada no Anuário de 1928, 
e selos do imposto postal de 5c, 10c, 20c, 30c, 40c e 2E, MF IP 24/28 e 33. MB e MR.

450.00

1389 F  1929/39 – Imposto Postal. Assistência Público. MF IP34a, ultramar e castanho-vermelho, pa-
pel porcelana, denteado 14. Par horizontal, novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com a TAXA OMITIDA. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

1390 F * 1938/42 – Império Colonial Português + Imposto Postal * Assistência Pública. Sobrescrito cir-
culado registado de Lourenço Marques (08.12.42) para Pretória, com selos de 40c, castanho 
e 80c, laranja, MF296 e 300 para pagar o porte simples (80c) de uma carta para a África do 
Sul com peso até 20g e o prémio de registo (40c) e selo de 50c, rosa, MF IP44, para pagar o 
imposto postal devido no período. Censurado na África do Sul.

20.00

1391 F / 1943/51 – Imposto Postal. Pelicano. Legenda “COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE”. MF IP45/53. 
Série completa, nova, em denteado 11 ½ os seis primeiros selos e em denteado 14 os restan-
tes, com goma original e sinal de charneira, com exceção selos em vermelho e azul-escuro 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 129.50.

25.00

1392 F  1952/56 – Imposto Postal. Pelicano. Legenda “COLÒNIA DE MOÇAMBIQUE”. MF IP50, $50, 
ultramar, papel liso a pontinhado, denteado 11. Quadra, bordo de folha, nova, com goma 
original sem charneira, mas com leves falhas, reparações, com boa cor, COM IMPRESSÃO 
DESLOCADA DA TAXA. Não catalogado.

30.00

1393 F Lote 1964/74 – Imposto Postal. Assistência Pública. Novo tipo. Lote composto por: MF IP62, $50, 
papel liso, com DESLOCAÇÃO ACENTUADA DA COR VERMELHA + MF IP65, $50, papel 
esmalte em par horizontal com PONTO PARASITA no 1.º selo e prova de cor, não denteada 
+ MF IP75, $50, prova de cor não denteada (cor aprovada).

15.00

1394  1964/72 – Imposto Postal. Assistência Pública. Novo tipo. MF63, $50, preto, vermelho e rosa, papel 
esmalte, denteado 14. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com IMPRESSÃO RETRO-VERSO DA COR PRETA, por decalque. MB e MR. Não catalogado.

25.00

1395 F  1928 – Porte Franco * Sociedade Humanitária Cruz do Oriente. Emblema da Sociedade. Forma-
to triangular. MF SHCO14, amarelo e cinzento. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e NÃO DENTEADO na margem direita. Erro não catalogado. B e R.

15.00

     Inhambane

1396 F  1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. 
ANTONIO”. MF2, 10 réis, verde, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 85.00.

17.00

1397 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.

200.00

1398 F 8 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. AN-
TONIO”. MF3, 20 réis, rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, ligeiramente 
desbotado, normal neste selo, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1399 F  1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. AN-
TONIO”. MF5, 40 réis, castanho, 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 € 130.00.

38.00

1400 F  1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. AN-
TONIO”. MF8, 200 réis, azul-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 175.00.

30.00
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1401 F  1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. AN-
TONIO”. MF9, 300 réis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 175.00.

20.00

1402 F  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. AN-
TONIO”. MF10, 50 réis, azul-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como 
emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 

40.00

1403 F  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE 
S. ANTONIO”. MF11, 75 réis, carmim, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 205.00.

70.00

1404 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos dos AÇORES. MF50a, 2 ½ s/ 25 reis, verde-amarelo, 
papel levemente pontinhado, denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, com goma ori-
ginal, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido no verso. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

1405 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos dos Açores. MF 50a, 2 ½ c s/ 25 réis, verde, papel 
pontinhado leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, com goma original sem char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

75.00
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1406 F * 1913/16 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de África + Imposto Postal * Taxa de Guerra (linhas 
vincadas). Sobrescrito circulado de Inhambane (09.09.16) para Nova York, com trânsito por 
Lourenço Marques (13.09.16) com selos de 50 réis equivalentes a 5c, azul, MF51 para pagar 
o porte simples de uma carta para o estrangeiro, com peso até 15g, de acordo com a tabela 
de portes do Decreto de 22.05.12 e selo de 1c, verde, linhas vincadas, MF IP1 para pagar 
o imposto postal devido no período. Sobrescrito censurado com carimbo circular batido a 
vermelho “PASSOU PELA CENSURA / LOURENÇO / MARQUES” e retangular batido a preto 
“QUARTEL GENERAL / 14 SET. 1916 | 03258ª / LOURENÇO MARQUES”. MB e MR.

100.00

1407 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de África. MF54a, 15c s/ 150 réis, bistre, papel pontinhado 
leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

1408 F FRG 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de África. MF 47/54. Série completa em tiras hori-
zontais 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. Fragmento bordo superior da folha n.º 0031 do Arquivo, com o n.º de ofício da 
UPU “1168/44”, datado de 12.03.14. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

400.00

1409 F FRG 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de Macau. MF 55/62. 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 assinado 
pelo Diretor dos Correios e Telégrafos. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

400.00

1410 F FRG 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de Timor. MF 63/70. Série completa em tiras hori-
zontais 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

1411 F /() 1917 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. MF 
89/101. Série completa, nova, com goma original e charneira e alguns valores com goma não 
original e selo de 500 réis sem goma, sem reparações, com vestígios de óxido no selo de 100 
réis, com boa cor. Valor de catálogo € 165.00.

30.00

     Lourenço Marques

1412 F  1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. AN-
TONIO”. MF14/22. Série incompleta (falta selo de 100 réis), nova, sem goma como emitidos 
os selos, sem reparações e com pequena falha na porcelana do selo de 25 réis, com boa cor 
e relevo. Valor de catálogo € 430.00.

90.00

1413 F 8 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. 
ANTONIO”. MF15/16, 18/20 e 22, 10 réis, 20 réis, 40 réis, 50 réis, 100 réis e 200 réis, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo. Valor de catálogo € 363.00.

70.00

1414 F  1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. ANTO-
NIO”. MF20, 100 réis, castanho-amarelo, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 170.00.

50.00

1415 F  1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. 
ANTONIO”. MF21, 200 réis, azul-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. Quadra, margem 
esquerda de folha, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo. Valor de catálogo € 280.00.

45.00

1416 F  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE 
S. ANTONIO”. MF26, 50 réis, azul-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 82.00.

25.00

1417 F  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE 
S. ANTONIO”. MF27, 75 réis,  carmim, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 105.00.

30.00

1418 F  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE 
S. ANTONIO”. MF28, 80 réis, verde-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 136.00.

40.00

1419 F 8 1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE 
S. ANTONIO”. MF29, 100 réis, castanho s/ castanho-amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 240.00.

70.00

1420 F  1896 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 31, 50 réis s/ 300 réis, azul s/ laranja, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos geralmente, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 420.00.

120.00
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1421 F  1898/1901 – D. Carlos I, Mouchon. MF37b + MF37c. Lote com dois exemplares de 25 réis, 
verde, papel pontinhado leve, e em denteado 12 ¾ e 13 ½. Exemplares novos, sem goma,  
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

30.00

1422 IMP 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF38, 50 réis, azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾, 
em impresso modelo 13 datado da Estação Postal de Lourenço Marques (09.08.99), solicitando o 
tomador de um vale postal de 20$000 réis que o referido vale não tendo sido pago ao beneficiário 
primário, seja pago a novo beneficiário. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

100.00

1423 8 1898/1901 – D. Carlos I, Mouchon. MF41a, 100 réis, azul s/ azul, papel pontinhado leve, dentea-
do 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 75.00.

15.00

1424  1899 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa tipografada localmente. MF51, 50 réis s/ 75 réis, 
carmim, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, como emitidos 
geralmente, com boa cor e com sobrecarga “SPECIMEN” aposta manualmente a preto, tipo 
BEC-2 (Marcus Samuel), aplicado pelas entidades postais da Bechuanalândia nos selos re-
metidos pela União Postal Universal e retirados do livro oficial. B e MR.

10.00

1425 8 1899 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa tipografada localmente. MF51, 50 réis s/ 75 réis, 
carmim, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com a variedade de sobretaxa “RIÉS” em vez de “RÉIS”. Valor de catálogo € 75.00.

30.00

1426 / 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote com 4 selos, 
dos valores de 2 ½ réis, 5 réis, 25 réis e 100 réis, MF78b, 79b, 83b e 86ª. Exemplares novos, sem 
goma, com exceção selo de 5 réis com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e com a variedade “MARQUFS” em todos os selos. Valor de catálogo € 195.00

65.00
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1427 F  1915 – D, Carlos I Mouchon. Selos com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda, com 
sobretaxa e perfuração em diagonal, tipografada localmente. MF143a, ¼ c s/ 5 réis, amarelo-
-laranja, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e sinal 
de charneira, sem reparações com leve óxido no denteado superior, com boa cor e com a 
variedade “MARQUFS”. Valor de catálogo € 200.00.

60.00

1428 F / 1918 – Ceres com sobrecarga “Cruz Vermelha” e sobretaxa. Lote com 5 selos com DATA do 
tipo A nos valores de ¼ c, sépia, MF159a + ½ c, preto, MF160a + 1c, verde, MF161a + 2 ½ c, 
violeta-claro, papel esmalte, MF161f + 5c, azul, papel porcelana, MF163f. Exemplares novos, 
com goma original e sinal de charneira, com exceção selos de 1c sem goma, sem reparações 
e com pontos de óxido no selo de 2 ½ c, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

30.00

1429 F  1917 – D. Carlos. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada local-
mente. NÃO EMITIDOS. MF NE1, 400 s/ 100 réis, castanho s/ amarelo, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Exemplar novo, com anotação a lápis no verso, sem goma como emitido, sem defeitos nem re-
parações, com boa cor. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 500.00.

150.00

     Companhia de Moçambique

1430 //8 1892 – D. Luís I. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.A DE MOÇAMBIQUE”.MF 
1/10. Lote com 42 selos, com séries completas com as sobrecargas tipo A e B em denteado 
12 ¾ e série incompleta (falta selo de 5 réis) da sobrecarga tida como sendo deslocada, in-
cluindo ainda duplicações em denteados e papéis diferentes. Exemplares novos com goma 
original e sinal de charneira ou sem goma, com exceção de dois selos usados, sem defeitos 
nem reparações na generalidade, com boa cor. Lote a ver.

45.00

1431 F * 1895/1902 – Elefantes. Sobrescrito circulado registado da Beira (27.10.02) para Graz / Áustria, 
com trânsito por Nápoles (27.11.02), com selos de 2 ½ réis (2), 5 réis (x3), 10 réis, 15 réis (x2), 20 
réis e 50 reis (x2), MF11/15 e 17, no total de 180 réis, para pagar o segundo porte (130 réis) de 
uma carta para a Áustria com peso entre 15 e 30g e o prémio de registo (50 réis), de acordo com 
a tabela de portes do Decreto de 24.12.01, publicado no BOM de 26.04.02. B e MR.

140.00

1432 F  1895/1902 – Elefantes. MF12b, 5 réis laranja, papel porcelana, espesso, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM VALOR 
OMISSO. Não catalogado neste denteado.

12.00

1433 F  1895/1902 – Elefantes. MF 12f/25c. Série incompleta (faltam os valores de 20 réis, 25 réis e 
50 réis), em papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾, incluindo selo de 2 ½ réis não cata-
logado neste tipo de papel e denteado. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 63.30.

12.00

1434 F /8 1895/1902 – Elefantes. Lote composto por 6 selos em papel pontinhado vertical, denteado 13 
½: 10 réis, usado MF13e + 15 réis, MF14e + 20 réis, MF15f + 2x50 réis, em novo e usado, 
MF17i + 75 réis, MF18e. Exemplares novos sem goma como emitidos, e todos sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 156.00.

45.00

1435  1895/1902 – Elefantes. MF20e, 100 réis, castanho s/ laranja, papel porcelana, denteado 12 
¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos os selos, sem reparações, 
com afloramentos de óxido, com boa e com a variedade “1” ponta curta em todos os selos da 
folha. Valor de catálogo € 336.00.

40.00

1436  1895/1902 – Elefantes. MF20, 100 réis, castanho s/ laranja, papel porcelana, denteado 13 ½. 
Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos os selos, sem reparações e 
com leves vestígios de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 840.00.

50.00

1437  1895/1902 – Elefantes. MF21, 150 réis, laranja s/ rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos os selos, sem reparações e 
com ligeiros pontos de óxido, com boa cor e com a variedade “1” GROSSO na posição “27” 
da folha. Valor de catálogo € 161.00.

20.00

1438 F  1895/1902 – Elefantes. MF21b + MF21c, 115 réis, laranja s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Lote com dois exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, um deles com “5” bandeira curta e outro com “1” ponta curta. Valor de catálogo € 50.00.

14.00

1439 F  1895/1902 – Elefantes. MF21j, 150 réis, laranja s/ rosa, papel porcelana, médio, denteado 
13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 300.00.

60.00

1440 F  1895/99 – Elefantes, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. MF28, 25 réis s/ 80 réis, 
verde-claro, com sobrecarga a vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

14.00

1441 F  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Elefantes com a so-
brecarga “1498 / Centenário da Índia” / 1898”. Lote com 5 selos em papel pontinhado vertical, 
denteado 12 ¾: MF29, 2 ½ réis + MF30, 5 réis + MF35, 50 réis + MF36, 75 réis + MF37, 80 
réis. Exemplares novos, três deles assinados no verso (2 ½, 75 e 80 réis), sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Selo MF37, 80 réis não catalogado 
neste tipo de papel e denteado. Valor de catálogo não incluindo o não catalogado € 92.80.

25.00

1442 F 8 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Elefantes com a 
sobrecarga “1498 / Centenário da Índia” / 1898”. MF29a, 2 ½ réis, amarelo-esverdeado, papel 
pontinhado, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com DUPLA SOBRECARGA VERTICAL.

24.00
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1443 /8 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Elefantes com a 
sobrecarga “1498 / Centenário da Índia” / 1898”. Lote com 9 selos, em papel porcelana e 
pontinhado vertical, em denteado 12 ¾, dos valores de 10 réis, 15 réis (novo e usado), 20 
réis (novo e usado), 100 réis, 150 réis, 200 réis e 300 réis, MF31/34, 38/41, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 101.50.

30.00

1444 F  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Elefantes com a so-
brecarga “1498 / Centenário da Índia” / 1898”. Lote com 3 selos em papel pontinhado, dentea-
do 13 ½: MF34b, 25 réis, verde + MF35a, 50 réis, azul + MF36a, 75 réis, carmim. Exemplares 
novos, sem goma, com exceção selo de 25 réis usado, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 66.50.

15.00

1445 F  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Elefantes com a 
sobrecarga “1498 / Centenário da Índia” / 1898”. MF38b/41b. Série completa em papel por-
celana, denteado 13 ½, com 3 selos novos e um selo usado (100 réis), sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 65.00.

20.00

1446 F  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Elefantes com a 
sobrecarga “1498 / Centenário da Índia” / 1898”. MF39a, 150 réis, laranja s/ rosa, papel por-
celana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, com DUPLA SOBRECARGA. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1447  1904 – Elefantes. Novas cores e valores. MF45, 115 réis, carmim s/ rosa, papel porcelana co-
lorido, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a variedade “5” bandeira curta, nos selos 
das posições 12 e 24 da folha, Valor de catálogo € 240.00.

48.00

1448 F  1907 – Elefantes. Novas cores. MF50b, 10 réis, verde-amarelo, papel porcelana, denteado 11 
¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com o VALOR 
INVERTIDO NO TOPO DO SELO. Valor de catálogo € 40.00.

15.00

1449 F  1907 – Elefantes. Novas cores. MF52b, 25 réis, carmim, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com a variedade “5” bandeira curta. Valor de catálogo € 40.00.

12.00

1450 F  1907 – Elefantes. Novas cores. MF53b, 50 réis, castanho, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com a variedade “5” bandeira curta. Valor de catálogo € 35.00.

10.00

1451 F  1907 – Elefantes. Novas cores. MF54a, 75 réis, carmim, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com a variedade “5” bandeira curta. Valor de catálogo € 35.00.

10.00

1452 F  1907 – Elefantes. Novas cores. MF60a, 500 réis, preto s/ azul, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, com goma original e muito leve sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com a variedade “5” bandeira curta. Valor de catálogo € 35.00.

10.00
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1453 F //8 1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF 62/76. Série 
completa, com duplicações com diferentes papéis e tonalidades de cor, novos com exceção 
de duas duplicações em usado, com goma original e sinal de charneira ou sem goma. Valor 
aproximado de catálogo € 100.00.

20.00

1454 F  1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF67b, 25 réis, carmim, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e variedade “5” com bandeira curta. Valor de catálogo € 40.00.

12.00

1455 F /8 1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada na Casa da Moeda. Lote com 
5 selos: MF80c, 15 réis (usado) + MF82c, 25 réis, carmim + MF83c, 50 réis, castanho + 
2xMF85b, 100 réis, azul s/ azul (usados). Exemplares novos com goma original e sinal de 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a variedade “5” bandeira curta e 
os selos de 100 réis com “1” ponta curta. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1456 F / 1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. Lote com 4 selos: 
MF69b, 75 réis + MF70b, 100 réis + MF71b, 115 réis + MF72c, 130 réis. Exemplares novos, 
com goma original e sinal de charneira os valores de 100 e 130 réis, sem goma os restantes, 
sem reparações e com óxido os valores de 100 e 130 réis, com boa cor e todos com a SO-
BRECARGA TIPO II. Valor de catálogo € 110.00.

22.00

1457 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.

25.00

1458 F 8 1916 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa. MF99b, 7 
½ c s/ 75 réis, carmim, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos, com 
boa cor com a variedade “7 1/2) e vez de “7 ½). Valor de catálogo € 60.00.

18.00

1459 F /() 1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”, tipografada localmente. MF 107/113. Série completa, nova, com goma original e sinal de 
charneira, com exceção selos de 100 e 700 réis com goma não original, sem reparações, com 
postos de óxido nos selos de 75 réis, a00 réis e 700 réis, com boa cor. Valor de catálogo € 702.00.

140.00

1460 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”, tipografada localmente. MF107a, 2 ½ réis, cinzento-claro, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e variedade “1” de “17” maior. Valor de catálogo € 45.00.

12.00

1461 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”, tipografada localmente. MF107c, 2 ½ réis, cinzento-claro, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e variedade “1” de “17” e “31” maiores. Valor de catálogo € 45.00.

12.00

1462 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”, tipografada localmente. MF107d, 2 ½ réis, cinzento-claro, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, com goma original e sinal charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e COM DUPLA SOBRECARGA. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 140.00.

40.00

1463 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”, tipografada localmente. MF108a, 10 réis, verde-amarelo, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e variedade “1” de “17” maior. Valor de catálogo € 40.00.

12.00

1464 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”, tipografada localmente. MF108c, 10 réis, verde-amarelo, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e variedade “1” de “17” e “31” maiores. Valor de catálogo € 50.00.

12.00

1465 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”, tipografada localmente. MF109c, 20 réis, lilás-cinzento, papel porcelana, denteado 11 
¾. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e variedade “1” de “31” maior. Valor de catálogo € 50.00.

12.00

1466 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”, tipografada localmente. MF110a, 50 réis, castanho, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e variedade “1” de “17” maior. Valor de catálogo € 130.00.

25.00

1467 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz 
Vermelha”, tipografada localmente. MF110b, 50 réis, castanho, papel porcelana, denteado 11 
¾. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e variedade “1” de “31” maior. Valor de catálogo € 170.00.

30.00

1468 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz 
Vermelha”, tipografada localmente. MF110c, 50 réis, castanho, papel porcelana, denteado 11 
¾. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e variedade “1” de “17” e “31” maiores. Valor de catálogo € 170.00.

30.00

1469 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”, tipografada localmente. MF110d, 50 réis, castanho, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e variedade “5” bandeira curta. Valor de catálogo € 130.00.

25.00
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1470 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”, tipografada localmente. MF111a, 75 réis, carmim, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e variedade “1” de “17” maior. Valor de catálogo € 160.00.

30.00

1471 F  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”, tipografada localmente. MF111c, 75 réis, carmim, papel porcelana, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e variedade “1” de “17” e “31” maiores. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

1472 F () 1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz 
Vermelha”, tipografada localmente. MF112c, 100 réis, azul s/ azul, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem reparações e com pequena transparência, 
com boa cor e variedade “1” de “17” e “31” maiores. Valor de catálogo € 200.00.

40.00

1473 F 8 1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz 
Vermelha”, tipografada localmente. MF113b, 700 réis, violeta s/ amarelo, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e variedade “1” de “31” maior. Valor de catálogo € 420.00.

85.00

1474 F 8 1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz 
Vermelha”, tipografada localmente. MF113b, 700 réis, violeta s/ amarelo, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e variedade “1” 
de “31” maior. Valor de catálogo € 380.00.

70.00

1475 F * 1921/25 – Motivos locais. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado da Beira (??.09.26) 
para Zurique / Suíça com selos de 60c, carmim-rosa e castanho, MF148 e 1$00, azul-escuro 
e preto, MF160, para pagar o porte simples (1$60) de uma carta para o estrangeiro com peso 
até 20g, de acordo com a tabela de portes do Decreto 11.096 de 22.09.25 (BOM de 14.11.25).

20.00
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1476 F * 1918/31 – Motivos locais + Motivos locais. Novos desenhos e valores. Sobrescrito circulado 
da Beira (09.10.36) para Geneve / Suíça com selos de 5c, azul e preto, MF123 + 30c, verde-
-azul e preto, MF163A + 1$40, azul e preto, MF167, para pagar o porte simples (1$75) de 
uma carta para o estrangeiro com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes do Decreto 
25.342 de 16.05.35 (BOM de 01.08.35).

20.00

1477 F * 1925/31 – Motivos locais. Novos desenhos e valores. MF167, 1$40, azul, papel pontinhado, den-
teado 12 ¼, em sobrescrito circulado da Beira (06.04.32) para Berna / Suíça por via ferroviária pela 
ambulância Beira-Umtali ao cuidado do remetente até Salisbúria, para pagar o porte simples de 
uma carta para a Rodésia com peso até 20g, onde foi franquiada com selos 3d, azul, Yv18 e 8d, 
violeta e verde, Yv21, obliterados com marca de dia de 07.04.32, para seguir por via aérea pela 
Imperial Airways no voo AN57 com início em Cape Town (06.04) e passagem em Salisbúria (07.04) 
e chegada a Londres (18.04), transportada pelos aviões City of Bastra até Kisumi, City of Khartoum 
até Khartoum, City of Conventry até ao Cairo e Sylvanus até Londres. Exemplar raro,. MB.

200.00

1478 F * 1918/31 – Motivos locais + Motivos locais. Novos desenhos e valores.. Sobrescrito A5 circulado 
registado da Beira (22.02.37) para Lisboa (15.03.37), por via marítima pelo Cabo, com selos de 
5c, azul e preto, MF123 + 30c, verde e preto, MF156 + 1$40, azul e preto, MF167 e 5E, bistre e 
azul, MF168, para pagar o primeiro porte (1$75), o segundo porte (1$00) e o terceiro porte (1$00) 
de uma carta para Lisboa, via um país estrangeiro, com peso entre 40 e 60g e o prémio de registo 
(2$00), de acordo com a tabela de portes do Decreto 24.484 de 12.09.34. Exemplar com alguns 
defeitos no papel do sobrescrito. Selos sem defeitos nem reparações. B e R.

40.00

1479 F * 1935/37 – Inauguração do Correio Aéreo, formato retangular + Motivos diversos. Sobrescrito 
circulado por via aérea de Vila Pery (18.09.38) para Winterthur / Suíça, com trânsito pela 
Beira, com quadra de 5c, MF CA11 e dois selos de 1$40, MF186.

16.000 

1480 F  1939 – Motivos locais, com sobrecarga da “Visita Presidencial”. MF 191/197. Série completa 
em blocos de 8 selos (4x2), nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 264.00.

50.00

1481 F * 1925/32 – Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “Afranchissement perçu” + Motivos locais. 
Novos valores. Sobrescrito com peso manuscrito de 10g, circulado por via aérea da Beira 
(09.04.34) para Macau (30.04.34), com trânsito pelo Cairo e por Hong Kong (30.04.34) com 
selos de 80c, MF159 e 85c, MF166, insuficiente para pagar o porte simples (1$75) de uma 
carta para o estrangeiros com peso até 20g e com etiqueta M/6B, preto s/ azul, com “traço 
contínuo” depois de “Frs”, MF SCA1, com a sobretaxa manuscrita de 2,95 Frs, para pagar o 
porte simples da sobretaxa aérea de uma carta para Macau enviada via Beira e Singapura, 
com peso até 20g. MB e MR. Anotação a vermelho “By air to Singapore”. Marca de interrup-
ção do serviço aéreo, batida a preto sobre a etiqueta M/6B, aplicada em Singapura. MB e MR.

95.00

1482 F * 1925/32 – Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “Afranchissement perçu”, com emenda manuscri-
ta a vermelho do “6B” por “13” + Motivos locais. Novos valores. Sobrescrito circulado por via aérea 
da Beira (10.09.32) para Amesterdão / Holanda, com par vertical de 20c, MF155A e 1E, MF160, 
para pagar o porte simples (1$40) de uma carta para o estrangeiro com peso até 20g e com etiqueta 
M/13, preto s/ azul, com 13 pontos depois de “Frs”. MF SCA1A, com a sobretaxa manuscrita de 
1.53Frs para pagar o porte simples da sobretaxa aérea de uma carta para a Europa enviada via 
Beira, com peso até 20g. Sobrescrito com vinco vertical afetando a etiqueta. MB e MR.

70.00

1483 F * 1921/32 – Sobretaxa do Correio Aéreo * Legenda “Afranchissement perçu” + Motivos locais. 
Novos valores. Sobrescrito circulado por via aérea de Vila Fontes (28.08.32) para Aberdeen 
/ Escócia, com trânsito pela Beira (29.08.32) com selos de 40c (par), MF157 e 60c, MF148, 
para pagar o porte simples (1$40) de uma carta para o estrangeiros com peso até 20g e 
com etiqueta M/6B, preto s/ azul, com 13 pontos depois de “Frs”, MF SCA!, com a sobretaxa 
manuscrita de 1.36,5 Frs, para pagar o porte simples da sobretaxa aérea de uma carta para 
a Grã-Bretanha enviada via Beira, com peso até 20g. MB e MR.

95.00

1484 F * 1925/32 – Sobretaxa do correio aéreo * Legenda “Afranchissement perçu” + Motivos locais. 
Novos desenhos e valores. Sobrescrito circulado por via aérea da Beira (10.01.33) para Lis-
boa (26.01.33) com selo de 1$40, MF167, para pagar o porte simples de uma carta para 
Portugal com trânsito por países estrangeiros com peso até 20g, de acordo com a tabela de 
portes do Decreto 18467 de 16.06.30 e etiqueta “M/6B” com emenda do “6B” manuscrita a 
vermelho “13”, MF SCA1A, com o valor do porte de 1,53Frs manuscrito a preto para pagar o 
porte simples da sobretaxa aérea de uma carta para Portugal via Beira e Salisbúria, com peso 
até 20g de acordo com a Ordem de Serviço 223/28 de 29.09.32. MB e MR.

100.00

1485 F  1935 – Correio aéreo * Inauguração do Correio Aéreo, formato triangular. MF CA 1/10. Série 
incompleta (falta selo de 10c), nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN” impressa a preto na horizontal. B e R.

20.00

     Companhia do Niassa

1486 F / 1898 – D. Carlos I. Selos de Moçambique, com sobrecarga “NYASSA”, tipografada na Casa 
da Moeda. MF 1/13. Série completa em papel porcelana, nova, com goma original e sinal de 
charneira, com exceção selo de 20 réis sem goma, sem reparações, com vestígios de óxido 
nos valores de 10 e 150 réis e canto curto no selo de 80 réis. Valor de catálogo € 105.00.

20.00

1487  1898 – D. Carlos I. Selos de Moçambique, com sobrecarga “NYASSA”, tipografada na Casa 
da Moeda. MF11, 150 réis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa 
com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com ponto de óxido 
na margem superior não afetando os selos, com boa cor. Valor de catálogo € 756.00.

150.00
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1488 F  1901 – D. Carlos I * Girafa e Camelo. MF 27/39. Série completa, nova, com goma original e 
sinal de charneira, sem reparações, com ligeiro vinco no selo de 100 réis, com boa cor e com 
o CENTRO INVERTIDO. Valor de catálogo € 1.430.00.

200.00

1489 F  1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobretaxa, tipografada localmente. MF45/47. Série 
completa, nova, com goma original e sinal de charneira, sem reparações, e com dois muito 
ligeiros pontos de óxido no selo de 130 réis s/ 300 réis, com boa cor. Boa qualidade. Valor de 
catálogo € 255.00.

50.00

1490 F  1910 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa, tipografadas 
em Londres. MF51, 50 réis s/ 100 réis, bistre, papel liso a pontinhado leve, denteado 13 ½. 
Folha completa com 50 selos, nova, sem goma, com leves manchas , com boa cor. Valor de 
catálogo € 650.00.

100.00

1491 F  1911 – D. Manuel II. MF52/63. Série completa, nova, com goma original e sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA “REPUBLICA” OMISSA. 
Valor de catálogo € 250.00.

70.00

1492 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas localmente a pre-
to. MF 64/81. Série completa, nova, com goma original e sinal de charneira, sem reparações, 
com óxido nos selos de ¼ s/ 2 ½ réis ( muito ligeiros pontos), 1 ½ c s/ 15 réis e 15c s/ 150 réis, 
com boa cor. Valor de catálogo € 1.350.00.

270.00

1493 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas localmente a 
preto. MF67a, 1 ½ c s/ 15 réis, castanho-amarelo, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 
15 de linha. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a 
SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

1494 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas localmente a 
preto. MF69a, 2 c s/ 20 réis, vermelho, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 15 de linha. 
Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 55.00.

16.00

1495 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas localmente a 
preto. MF69b, 2 c s/ 20 réis, vermelho, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 15 de linha. 
Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA. Valor de catálogo € 55.00.

16.00

1496 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas localmente a 
preto. MF73a, 7 ½ c s/ 75 réis, carmim, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 15 de linha. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECAR-
GA INVERTIDA. Valor de catálogo € 80.00.

16.00
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1497 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas localmente a 
preto. MF79a, 40c s/ 65 réis s/ 80 réis, lilás-claro, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 15 
de linha. Exemplar novo, com goma original e leve sinal de charneira, sem reparações e ligei-
ra mancha oleosa na margem esquerda, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. 
Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1498 F  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas localmente a pre-
to. MF81a, 1$00 s/ 130 réis s/ 300 réis, verde, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 15 de 
linha. Exemplar novo, com goma original e pequena charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Certificado de peritagem de J. Miranda da 
Mota. Valor de catálogo € 55.00.

16.00

1499 F  1922 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa litografada em Lisboa. MF 
82A, ½ c s/ 2 ½ réis, violeta, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 15 de linha. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 550.00.

110.00

1500 F  1921 – D. Manuel II, com sobretaxa litografada em Lisboa. MF82A, ½ c s/ 2 ½ réis, violeta 
e cercadura preta, papel pontinhado leve, 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. Valor de catálogo € 900.00.

200.00

1501 F  1922 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa litografada em Lisboa. Lote 
com 5 selos: MF83a, ½ c s/ 5 reis + MF84a, 1c s/ 10 réis + MF85a, 1 ½ c s/ 300 réis + 88a, 
3c s/ 400 réis e MF92a, 12c s/ 500 réis. Exemplares novos, com goma original e sinal de 
charneira, sem reparações e com leve óxido no selo de 12c s/ 500 réis, com boa cor e todos 
com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

1502 F  1922 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa litografada em Lisboa. Lote 
com 5 pares de selos, dois na vertical ( ½ c e 1c) e três na horizontal: MF83a, ½ c s/ 5 reis 
(margem esquerda de folha) + MF84a, 1c s/ 10 réis (canto de folha)+ MF85a, 1 ½ c s/ 300 réis 
+ 88a, 3c s/ 400 réis (margem superior de folha) e MF92a, 12c s/ 500 réis (canto de folha). 
Exemplares novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e todos com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 300.00.

50.00

1503 F  1924 – Porteado. Motivos diversos. MF POR 1/9. Série completa, nova, com goma original e 
sinal de charneira, sem reparações, com ligeiras transparências nos selos de ½ c e 3c, com 
boa cor, com sobrecarga vertical a preto “SPECIMEN”. Valor de catálogo € 45.00.

30.00

1504 F  1897 – Cabo Delgado. Emissão projetada e não autorizada. Série incompleta em quadras, dos 
valores de 20 reis, lilás e 50 reis, verde-amarelo, faltando o valor de 10 réis e incluindo quadra 
com sobretaxa “ Provisório / 5 réis” sobre 10 réis laranja, tidos como clandestinos. Exemplares 
novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. B e R.

30.00

     Quelimane

1505 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de Macau. MF15a, 10c s/ 16 avos, castanho-amarelo, 
papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, com goma original e 
sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA IN-
VERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

     Zambézia

1506 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF4a, 15 réis, castanho, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem reparações e com aflora-
mentos de óxido no verso, com boa cor. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

1507 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Lote com 7 folhas completas com 28 selos cada, dos 
valores de 25 réis, 50 réis, 75 réis, 80 réis, 150 réis, 200 réis e 300 réis, todas em papel por-
celana, denteado 12 ¾, MF6, 7a, 8a, 9, 11, 12a e 13a. Exemplares sem goma com exceção 
da folha de 150 réis com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 1.677.70.

150.00

1508 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF8, 75 réis, carmim, papel porcelana, denteado 11 
¾. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Excelente qualidade. Valor de catálogo € 180.00.

55.00

1509 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF12, 200 réis, azul s/ azul, papel porcelana, den-
teado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, REDENTEADO na margem direita e com ligeira 
transparência, com boa cor. Exemplar muito raro. Certificado de peritagem de Leilões P. Dias, 
Lda. Valor de catálogo € 2.000.00.

200.00

1510 F  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF13, 300 réis, azul s/ laranja, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

1511 F /() 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF 14/28. Série incompleta (faltando selo de 20 réis) com 
duplicação do selo de 25 réis, nova, com goma não original ou sem goma, sem reparações, 
com vestígios de óxido em alguns valore, com boa cor e com sobrecarga “SPECIMEN”, hori-
zontal, batida a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. MR.

125.00
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1512 F / 1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 29/41. Série completa, com duplica-
ções em denteados diferentes, nova, com goma original e sinal de charneira, com exceção 
selos de 115 s/ 80 réis e 130 s/ 150 réis sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 250.00.

50.00

1513 F /() 1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF52/64. Série completa, com dupli-
cações em papéis e denteados diferentes, nova, com goma original e sinal de charneira e 
alguns exemplares, com goma não original ou sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 137.70.

30.00

1514 F  1905 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF54c, 50 s/ 65 réis, azul-escuro, papel ponti-
nhado leve, denteado 11 ¾, SOBRETAXA TIPO II. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 200.00.

50.00

1515 F / 1905 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF54 + MF54c, 50 réis s/ 65 réis, azul-escuro, papel 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Lote com dois exemplares novos, um com goma original e sinal 
de charneira e sobretaxa tipo I e outro com duas assinaturas no verso, sem goma, com a SOBRE-
TAXA TIPO II. Ambos sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 213.00.

45.00

1516 F  1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF55, 2 ½ réis, 
cinzento, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com erro na sobrecarga “RUPEBLICA”. Erro não catalogado. B e R.

10.00

1517 / 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote com 
5 selos dos valores de 2 ½ réis, 5 réis, 10 réis, 15 réis e 115 réis, MF55/58 e 64, novos, com 
goma original e sinal de charneira os valores de 5 e 115 réis e sem goma os restantes, sem 
defeitos nem reparações, com a SOBRECARGA INVERTIDA os primeiros 4 valores e com a 
SOBRECARGA DESLOCADA o selo de 115 réis. 

15.00

1518 F  1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF68, 500 
réis, preto s/ azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, margem esquerda 
de folha, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e DENTEADO VERTICAL OMISSO na margem esquerda. MB e MR.

15.00

1519 F  1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos sobretaxados de 1905, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografa-
da localmente. MF81, 50 réis s/ 65 réis, azul-escuro, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exem-
plar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 1.900.00.

700.00

     S. Tomé e Príncipe

1520 F 8 1870/85 – Coroa + Coroa. Novas cores. FALSOS FOURNIER. Lote com 7 pares de selos de 5 
réis preto, 10 réis laranja, 20 réis bistre, 100 réis lilás, 200 réis laranja, 10 réis verde e 50 réis 
azul, MF1/3, 7/8, 10 e 14, obliterados com carimbos falsos de diversos tipos. 

30.00

1521 F  1887 – D. Luís I, fita direita. MF 15/18 + 21/23. Série incompleta (faltam os selos de 40 e 50 
réis), nova, com goma original e charneira, sem reparações, com leve óxido nos selos de 5 e 
10 réis e ligeiras manchas nos selos de 100 e 200 réis, com boa cor e relevo, com sobrecarga 
horizontal a preto “SPECIMEN”. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. R.

75.00

1522 F  1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF24, 5 réis s/ 10 
réis, verde, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem 
reparações, com um dente curto e leves afloramentos de óxido no denteado, com boa cor e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 100.00.

20.00
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1523 F  1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF25, 5 réis s/ 20 
réis, rosa, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem 
reparações, com alguns dentes curtos, com boa cor (aparece quase sempre desbotado) e 
relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

1524 F  1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa local, aposta manualmente. MF26, 50 réis 
s/ 40 réis, castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, assinado 
no verso, sem reparações, com o quadro do lado direito parcialmente aberto, com pequenos 
defeitos no papel porcelana, com boa cor e relevo, obliterado com marca de dia do Correio 
do Príncipe do PRIMEIRO DIA DE CIRCULAÇÃO (25 JUN 91), batida a azul. Certificado de 
peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 240.00.

50.00

1525 F 8 1889/91 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. MF26, 50 s/ 40 reis castanho-vermelho, papel 
porcelana, denteado 13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, 
obliterado com carimbo circular datado, batido a azul “CORREIO / PRINCIPE / 25 JUN 91”, do 
primeiro dia de circulação destes selos na Ilha do Príncipe. Valor de catálogo € 240.00.

60.00

1526 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF27, 2 ½ réis s/ 5 réis, preto, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa tipo (1) a verde. Exemplar usado, assinado no verso, sem repa-
rações, com leves afloramentos de óxido e falhas no papel porcelana, com boa cor e relevo. 
Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1527 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa local, aposta manualmente a preto, tipo (1). MF28, 2 ½ 
réis s/ 10 réis + MF29, 2 ½ réis s/ 20 réis, rosa. Exemplares usados, em papel porcelana, denteado 
13 ½, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 260.00.

65.00

1528 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF28, 2 ½ réis s/ 10 réis, verde, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa tipo (1) a preto. Exemplar usado, assinado no verso, sem repara-
ções, com leves afloramentos de óxido, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. 
Miranda da Mota. Valor de catálogo € 110.00.

25.00

1529 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF29b, 2 ½ réis s/ 20 réis, rosa, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa tipo (2) a preto. Exemplar usado, assinado e com anotações a lápis 
no verso, sem reparações, com falhas no papel porcelana, normais nestes selos, com boa cor 
e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 175.00.

40.00

1530 F 8 1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. Selo não catalogado de 2 ½ réis s/ 25 reis, violeta, 
papel porcelana, denteado 13 ½, sobretaxa tipo (1) a verde. Exemplar usado, sem reparações, 
com ligeiros defeitos no papel porcelana, normal nestes selos e leves afloramentos de óxido, 
com boa cor e relevo, tidos como clandestinos. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota.

35.00

1531 F 8 1892 — D. Luís I. Fita direita. Com sobretaxa. Selo autêntico de 2 ½ s/ 25 reis violeta, papel 
porcelana, denteado 13 ½, sobretaxa tipo (1) a verde. Exemplar usado, sem reparações, com 
ligeiros defeitos na porcelana, normal nestes selos, com boa cor e relevo, tidos como não 
tendo curso oficial nas duas sobretaxas, a verde ou a preto.

30.00

1532 F IMP 1893/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF36, 50 réis, azul-claro, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Exemplar isolado em impresso modelo 27, datado de S. Tomé, solicitando a alteração 
do local de pagamento de um vale postal de 8.000 réis de Lisboa para o Porto. Selo sem 
reparações com óxido no denteado, com boa cor. MR.

75.00

1533 F 8 1899 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobretaxa, tipografada localmente a azul. MF58, 2 ½ 
réis, castanho, papel liso, denteado 11 ¾. Dois exemplares, pertencentes a um  par separado 
e unido por charneira, usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a sobretaxa 
deslocada no segundo selo parcialmente batida no primeiro selo e com parte de uma  segun-
da sobrecarga na margem direita. B e R.

50.00

1534 F 8 1899 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF58a, 2 ½ reis, cas-
tanho, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar usado, com restos de goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 250.00.

60.00

1535 F / 1910 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF117, 75 réis, 
bistre, papel esmalte, denteado 11 ¾. Bloco com 8 selos (4x2), margem inferior de folha, com 
goma original sem charneira em 6 selos e com sinal de charneira em dois, sem reparações, 
com um ponto de óxido no 1.º selo, com boa cor e com DUPLO DENTEADO VERTICAL nos 
selos da 2.ª coluna. MB e MR.

25.00

1536 F  1913 – Coroa. Selos de 1902, sobretaxados, com sobrecarga “REPUBLICA” zincogravadas lo-
calmente. MF153, 115 s/ 50 reis, verde, papel liso fino, denteado 11 ¾, tipo II. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, sem reparações, com leves afloramentos de óxido, com um dente 
curto, com boa cor. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 460.00.

90.00

1537 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.

80.00

1538 F  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de Timor. MF185, 1c s/ 2 avos, violeta, papel ponti-
nhado leve, denteado 13 ½ a 16 de linha. Exemplar novo, com goma original sem sinal de 
charneira, sem reparações, com dois muito ligeiros pontos de óxido, com DUPLA SOBRE-
CARGA. Não catalogado.

30.00
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1539 F / 1914 – Ceres. MF204, 2 ½ c, violeta, papel porcelana médio, denteado 15x14. Bloco com 6 
selos (3x2), novo, com goma original, com e sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com o DENTEADO DESLOCADO.

20.00

1540 F  1915 – D. Carlos I. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. MF222, 130 s/ 75 réis, carmim, papel pontinhado vertical, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
com DUPLA SOBRECARGA. Não catalogado.

30.00

1541 F  1919 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e com sobre-
taxa tipografada localmente. MF230, 2 ½ c, cinzento, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com a SOBRECARGA OMISSA. Não catalogado.

40.00

1542 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” 
da Casa da Moeda e nova sobretaxa tipografada localmente. MF263, 10c s/ 130 réis s/ 75 réis, 
carmim, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Quadra, nova, sem goma como emitidos, e geralmen-
te desbotados e manchados, com boa cor e com a SORETAXA DESLOCADA (OBLÍQUA).

20.00

1543 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” 
da Casa da Moeda e nova sobretaxa tipografada localmente. MF263a, 10c s/ 130 réis s/ 75 réis, 
carmim, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, e geralmente 
desbotados e manchados, com boa cor e com a SORETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

1544 F  1923 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPU-
BLICA” da Casa da Moeda e nova sobretaxa tipografada localmente. MF265a, 10c s/ 130 
réis s/ 300 réis, laranja s/ azul, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitidos, e geralmente desbotados e manchados, com boa cor e com a SORETAXA 
INVERTIDA. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

1545 F () 1948 – Frutos de S. Tomé e Príncipe. MF BLC1. Exemplar novo, com goma não original, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 330.00.

60.00

1546 F / 1938 – ´Correio Aéreo * Império Colonial Português * Legenda “S. TOMÉ”. MF CA 1/9. Série 
completa nova, com goma original sem charneira (com exceção selo de 50c com leve char-
neira), sem defeitos (com exceção selo de 3E com dois leves pontos de óxido) nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 568.00.

80.00
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1547 F  1939 – Correio aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA16a, 5E castanho-vermelho, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com vestígios de dupla impressão na margem 
direita. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1548 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa tipografada 
localmente. Lote com dois selos: MF7, 1$00 s/ 5$00, carmim, papel pontinhado vertical, den-
teado 15x14, sobretaxa tipo (I) + MF7b, 1$00 s/ 5$00, carmim, papel pontinhado vertical, den-
teado 15x14, sobretaxa tipo (II). Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

45.00

1549 F  1946 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. Selos fiscais de África, com sobretaxa tipografada 
localmente. Sobretaxa tipo I. MF IP8d, 1$00 s/ 6$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 
½ + MF11, 1$50 s/ 7$00, verde, papel esmalte, denteado 12x11 ½. Exemplares novos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

50.00

     Timor

1550 F / 1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga Timor. MF 1/10. Série completa, nova, em 
denteado 12 ¾, com goma original e marca de charneira os selos de 25, 40 e 300 réis e sem 
goma os restantes, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 152.00.

45.00

1551 F / 1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga Timor. MF 1/10. Série completa, nova, em den-
teado 13 ½, com goma original e marca de charneira com exceção selos de 25 e 200 réis com 
goma não original, sem reparações e ligeiros defeitos, com boa cor. Valor de catálogo € 238.00.

70.00

1552 F  1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga Timor. MF 1/10. Série completa, incluindo 
duplicado de 50 réis em verde não emitido para Timor, nova, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Exemplares FALSOS FOURNIER.

30.00

1553 F () 1886 – Coroa. Selos da Macau, com sobrecarga Timor. MF1, 5 réis preto, papel liso, denteado 
12 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
com DUPLA SOBRECARGA. Não catalogado.

12.00

1554 F  1886 – Coroa. Selos da ÍNDIA PORTUGUESA, com sobrecarga Timor. MF2, 10 réis, verde, 
papel liso, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, tido como ensaio da sobrecarga.

75.00

1555 F  1886 – Coroa. Selos de MOÇAMBIQUE, com sobrecarga Timor. MF2, 10 réis, verde, papel 
liso, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
tido como ensaio da sobrecarga.

30.00

1556 F  1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga Timor. MF5, 40 réis, amarelo, papel liso, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e marca de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA.

12.00

1557 F / 1888 – D. Luís I, fita direita. MF 11/20. Série completa, nova, com goma original e marca de char-
neira os selos de 40, 50, 100 e 200 réis, com goma não original o selo de 80 réis e sem goma 
os restantes, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 248.50.

75.00

1558 F  1887 – D. Luís I, fita direita. MF11/20. Série completa em papel porcelana, em denteado 12 
¾. Exemplares novos com goma original e marca de charneira, sem reparações, com ligeiros 
pontos de óxidos nos selos de 10, 50, 80 e 100 réis, com boa cor e relevo, com a sobrecarga 
“TRAÇO” grosso com 10x1,25 mm. Sobrecarga raríssima colocada em selos pela Casa da 
Moeda durante a Exposição 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 – produ-
tos 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.

250.00

1559 F / 1888 – D. Luís I, fita direita. MF 11/20. Série completa, nova, com goma original e leve marca 
de charneira, com exceção selos de 25 e 40 réis sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com um ponto de óxido no selo de 100 réis, com boa cor (exceto selo de 25 réis desbotado) 
e relevo, com sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua no canto superior esquerdo, batida a preto. 
Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

200.00

1560  1888 – D. Luís I. Fita direita. MF11, 5 reis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha com-
pleta com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com exceção de selos a separarem-se entre a 4.ª e 5.ª filas, ficadas com uma charneira na 
margem esquerda. Valor de catálogo € 252.00.

50.00

1561 F 8 1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Macau, com sobretaxa, tipografada localmente. MF22, 
2 ½ réis s/ 40 réis, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e relevo e com a SOBRECARGA “TIMOR” INVERTIDA. Não catalogada.

15.00

1562  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto e tipo JORNAES. MF 25/37 + 25a e 25b. Série completa, 
incluindo todos os denteados do selo de 2 ½ réis, nova, sem goma como emitidos, com exceção 
selo de 2 ½ réis em denteado 13 ½, 10 e 15 réis, com goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com ligeiros pontos de óxido em dois selos, com boa cor. Valor de catálogo € 214.60.

65.00
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1563  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF31a, 50 réis, azul-claro, papel pontinhado vertical, 
denteado 13 ½. Exemplar muito raro, novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 800.00.

280.00

1564 * 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Sobrescrito circulado registado de Timor / Dili 
(01.12.96) para Drôme / França (17.01.97) com trânsito por Makassar (10.12.97) e Singapura 
(18.12.96) e Paris (16.01.97), com selo de 150 réis, carmim s/ rosa, MF35 e 300 réis, azul s/
laranja, MF37, ambos em papel porcelana, denteado 11 ¾. MB e MR.

250.00

1565  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas em Macau. MF 38/48. Série completa, nova, em denteado 11 ¾ 
e 12 ¾, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo nos 
selos de D. Luís I. Valor de catálogo € 240.00.

75.00

1566 / 1898/1900 – D. Carlos I Mouchon. MF58/76 + 58a + 59a. Série completa, incluindo duplicações 
dos selos de ½ avo e 1 avo em tonalidades diferentes, nova, com goma original e charneira ou 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 117.40.

35.00

1567  1898/1900 – D. Carlos I, Mouchon. MF58/73. Série completa, nova, sem goma como emitidos a ge-
neralidade dos selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN”, 
horizontal e batida a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

150.00

1568 / 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 76/84. Série completa nova, apenas com goma 
original e marca de charneira nos selos de 6 avos s/ 10 réis, 9 avos s/ 40 réis e 15 avos s/ 20 réis e 
sem goma nos restantes selos, sem defeitos nem reparações, com exceção do selo de 15 avos s/ 
50 réis com muito ligeira transparência, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 924.00.

250.00

1569  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF 76/84. Série completa, nova, com goma 
original e leve marca de charneira, sem defeitos nem reparações, com muito ligeiros pontos 
de óxido nos selos de 5 avos s/ 200 réis e 9 avos s/ 100 réis (um canto curto), com boa cor 
e relevo, com sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua no canto superior esquerdo, batida a preto. 
Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

300.00

1570 / 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 85/96. Série completa, nova, em 
denteado 11 ¾, incluindo duplicações das taxas de 5 avos s/ 50 réis e 6 avos s/ 2 ½ réis em 
denteado 13 ½, com goma original e charneira em dois selos, sem goma nos restantes como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 81.00.

24.00

1571 / 1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 85/96. Série completa, nova, sem 
goma como emitidos a generalidade dos selos, com exceção selos MF85 e 92, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com exceção selo MF92 com leve óxido, 
com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN”, horizontal e batida a preto. Selos originais 
distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

150.00
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1572 F  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF85a, 5 avos s/ 5 réis, amarelo, papel por-
celana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e marcas de charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 60.00.

18.00

1573 F / 1902 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 97/98. Série completa, 
nova, sem goma como emitido o selo de 3 avos, com goma original e marca de charneira o 
selo de 12 avos, sem reparações, com afloramentos de óxido no selo de 12 avos, com boa 
cor e com sobrecarga “SPECIMEN”, oblíqua no canto superior esquerdo, batida a preto. Se-
los originais distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

30.00

1574  1902 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF97, 3 avos, violeta-cinzento, 
papel pontinhado leve, 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 € 140.00.

28.00

1575 F  1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF99/110. Série completa, nova, sem goma 
como emitidos os selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 115.00.

34.00

1576 F  1898/1900 – D. Carlos I, Mouchon. MF99/110. Série completa, nova, sem goma como emitidos a ge-
neralidade dos selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a sobrecarga “SPECIMEN”, 
horizontal e batida a preto. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905. MB e MR.

150.00

1577 F  1913 – D. Carlos I tipo Mouchon e Diogo Neto, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente sobre selos de 1902, 1903 e 1905, tipo I. MF 134/144 + MF137a + MF138a. Série 
completa, incluindo os dois selos em denteado 13 ½, nova, sem goma como emitidos os se-
los, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 123.00.

40.00

1578 F  1913 – D. Carlos I tipo Mouchon e Diogo Neto, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente sobre selos de 1902 e 1903, tipo I. Lote composto por dois selos de 3 avos, verde, 
MF134 + selo de 5 avos s/ 50 réis, azul-claro, papel pontinhado, denteado 13 ½, MF137a. 
Todos sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com as SO-
BRECARGAS DESLOCADAS.

15.00

1579 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente 
sobre selos de 1903, tipo I. MF 134, 3 avos, verde, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. 
Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 364.00.

70.00

1580 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente 
sobre selos de 1902, tipo I. MF137, 5 avos s/ 50 réis, azul-claro, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogada.

10.00

1581 F  1913 – D. Carlos I, tipo JORNAES, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente 
sobre selos de 1902, tipo I. MF138a, 6 avos s/ 2 ½ réis, castanho, papel liso, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
a SOBRECARGA INVERTIDA E DESLOCADA. Não catalogada.

10.00

1582 F  1913 – D. Carlos I, tipos Diogo Neto e Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente sobre selos de 1902 e 1903, tipo II. MF 145/148. Série completa, nova, sem goma 
como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 47.00.

16.00

1583 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente sobre 
selos de 1902, tipo II. MF 148a, 15 avos s/ 300 réis, azul s/ laranja, papel porcelana, denteado 11 
¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
variedade de sobrecarga “REPBLICAU” (exemplar n.º 11 da folha). Valor de catálogo € 55.00.

16.00

1584 F  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente sobre 
selos de 1902, tipo II. MF 148b, 15 avos s/ 300 réis, azul s/ laranja, papel porcelana, denteado 11 
¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com 
variedade de sobrecarga “REUBPLICA” (exemplar n.º 12 da folha). Valor de catálogo € 55.00.

16.00

1585 F  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente 
sobre selos de 1898/1903. Sobrecargas tipo III e IV. MF 149/160 + MF161. As duas séries 
completas, nova, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, com exceção selo 
MF150 com ligeira transparência, com boa cor. Valor de catálogo € 289.00.

80.00

1586 F / 1914 – Ceres. MF 162/176 + MF163a + MF164a + 162a/169a. Série completa em papel por-
celana, denteado 15x14, com goma original e charneira (sem goma o selo de 40 avos), com 
vestígios de óxido + séries completas em papel pontinhado, denteado 15x14 e em papel liso, 
denteado 12x11 ½. Valor de catálogo € 240.00.

48.00

1587 F  1914 – Ceres. MF164b + 164c, 2 avos, verde-escuro, papel pontinhado vertical, denteado 
15x14. Exemplares novos, com goma original e charneira, sem reparações com pontos de 
óxido, com boa cor e estrelas tipo I/II e II/I. Valor de catálogo € 75.00.

15.00

1588 F  1920 – D. Carlos I. selos de 1915, sobretaxados e com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda, com nova sobretaxa, tipografada localmente. MF191, ½ avo s/ 5 avos s/ 50 réis, 
azul-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Bloco horizontal com 8 selos (4x2), novos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 520.00.

75.00

1589 F  1923 – Ceres. Novo tipo. MF 192/203 – Série completa, nova, com goma original e sinal de char-
neira, sem reparações e com transparência no selo de 5P, com boa cor. Valor de catálogo € 240.00.

40.00

1590 F  1923 – Ceres. Novo tipo. MF193 + 193a + 193b, 7 avos, verde, papel liso, denteado 12x11 ½. Lote 
composto por par horizontal com estrelas III/IV no 1.º selo e estrelas II/IV no segundo selo + selo 
isolado com estrelas III/III, com variedade de cliché MM CCLII. Exemplares novos, com goma ori-
ginal e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

42.00
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1591 F  1923 – Ceres. Novo tipo. MF194b, 7 ½ avos, ultramar-claro, papel pontinhado vertical, denteado 
12x11 ½, estrelas III/III. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com variedade de cliché MM CCLII. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

1592 F  1923 – Ceres. Novo tipo. MF196a, 11 avos, cinzento, papel pontinhado vertical, denteado 
12x11 ½, estrelas II/IV. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

1593 F 8 1923 – Ceres. Novo tipo. MF198a, 18 avos, azul-escuro, papel pontinhado vertical, denteado 
12x11 ½, estrelas II/IV. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 65.00.

18.00

1594 F  1923 – Ceres. Novo tipo. MF200b, 36 avos, verde-azul, papel pontinhado vertical, denteado 
12x11 ½, estrelas III/III. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com variedade de cliché MM CCLII. Valor de catálogo € 85.00.

25.00

1595 F  1923 – Ceres. Novo tipo. MF201a, 54 avos, castanho, papel pontinhado vertical, denteado 
12x11 ½, estrelas II/IV. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 85.00.

25.00

1596 F  1923 – Ceres. Novo tipo. MF201b, 54 avos, castanho, papel pontinhado vertical, denteado 
12x11 ½, estrelas III/III. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com variedade de cliché MM CCLII. Valor de catálogo € 85.00.

25.00

1597 F  1923 – Ceres. Novo tipo. MF202b, 72 avos, carmim-rosa, papel pontinhado vertical, denteado 
12x11 ½, estrelas III/III. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com variedade de cliché MM CCLII. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

1598 F  1931 – Ceres, com sobretaxa. MF205b, 12 avos s/ 15 avos, lilás, papel liso a pontinhado leve, den-
teado 12x11 ½, estrelas III/III. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com variedade de cliché MM CCLII. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

1599 F  1931 – Ceres, com sobretaxa. MF205b, 12 avos s/ 15 avos, lilás, papel liso, denteado 12x11 
½. Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 70.00+++.

20.00

1600 F  1935 – Padrões. MF 206/226. Série completa, nova, com goma original e sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 265.00.

75.00

1601 F  1946 – Império Colonial Português. Selos de Moçambique, com sobretaxa. MF 244/249. Sé-
rie completa, nova, com goma original e leve sinal de charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 66.00.

18.00
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1602 F / 1947 – Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”. MF 250/260. Série comple-
ta, nova, com goma original sem sinal charneira em 5 selos, com charneira e goma não original 
nos restantes, sem reparações, com vestígios de óxido em alguns exemplares, com boa cor.

75.00

1603 F  1947 – Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÃO”. MF259a, 20 avos, azul, 
papel liso, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 550.00.

160.00

1604 F  1948 – Indígenas (1.º grupo). MF268, 3P violeta e sépia. Exemplar novo, com goma original, 
e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com IMPRESSÃO RETRO-VERSO da 
cor sépia por decalque. MB e MR.

12.00

1605  1950 – Flores Indígenas. MF 275/284. Série completa em quadras, a maioria dos valores (8) 
em cantos ou margens de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 720.00.

180.00

1606 F  1961 – Arte Indígena. MF316, 5c, policromo, papel esmalte, denteado 11 ¾. Exemplar novo, 
margem superior de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações 
com IMPRESSÃO MUITO DESLOCADA DA COR CASTANHA das legendas “TIMOR” e “RE-
PÚBLICA PORTUGUESA”. MR.

12.00

1607 F IMP 1961 – Arte Indígena. Talão de registo de encomenda postal com peso de 2,500Kgs remetida 
de Dili (10.05.71) para Inglaterra, com selo de 10$00 e 3 selos de 20$00, MF 325/326: selos 
sem defeitos nem reparações com boa cor. MB e MR.

25.00

1608 F BLC 1948 – Tipos Indígenas. MF BLC1. Exemplar novo, com goma original sem sinal de charneira, 
sem reparações, com ligeiros defeitos na goma nos selos de 3 e 8 avos, com boa cor. Valor 
de catálogo € 300.00.

40.00

1609 F  1938 – Correio aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTER-
NACIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 50 avos, castanho-vermelho, papel liso, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, assinado no verso, com goma original e sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

45.00

1610 F  1938 – Correio aéreo * Império Colonial Português, com sobrecarga “EXPOSIÇÃO INTERNA-
CIONAL DE NOVA YORK 1939-1940”. MF CA7a, 50 avos, castanho-vermelho, papel liso, den-
teado 13 ½. Exemplar novo, margem direita de folha, com goma original sem sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA FALSA. MB e MR.

70.00

1611 F  1946 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. Selos de Moçambique com sobrecarga. 
MF CA 10/14. Série completa, nova, com goma original sem sinal de charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 95.00.

25.00

1612 F  1947 – Correio Aéreo. Império Colonial Português, com sobrecarga “LIBERTAÇÂO”. MF 
CA15/23. Série completa, nova, com goma original sem sinal de charneira, sem reparações, 
com ligeiras manchas na goma de alguns selos. Valor de catálogo € 500.00.

100.00

1613 F  1913 – Porteado. Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF POR21/30. Série completa, nova, sem goma como emitida, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 160.00.

45.00

1614 F  1919 – Imposto Postal. Ceres, com sobretaxa “2 AVOS / TAXA / DE / GUERRA”. MF IP1a, 
2 avos s/ ½ avo, sépia, papel porcelana, denteado 15x14, estrelas I/I. Exemplar novo, sem 
goma como emitidos a maioria dos selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com a 
SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 160.00.

48.00

1615 F  1919 — Imposto Postal. D. Carlos I, com sobretaxa “2 / TAXA DE GUERRA”, tipografada 
localmente. MF IP2a, 2 avos s/ 5 avos s/ 50 reis azul claro, papel pontinhado vertical, den-
teado 13 ½. Exemplar muito raro, com boa cor, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações. Valor de catálogo € 4.000,00.

1.200.00

1616 F  1925 – Imposto Postal  + Imposto Postal / Porteado * Monumento ao Marquês de Pombal. MF 
IP 3/5 + MF IP POR 1/3. As duas séries completas, montadas em folha de álbum, novas, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com sobrecarga “SPECIMEN” aposta ma-
nualmente 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. B e MR.

40.00

1617 F  1960/67 – Imposto Postal. ASSISTÊNCIA. MF IP13A, $70, azul-escuro, papel espesso, den-
teado 10 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com “PÚBLICA” em vez de “REPÚBLICA”. Variedade não catalogada.

20.00

1618 F  1968 – Imposto Postal * ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa, tipografada localmente. 
MF IP 15/17. Série completa, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 520.00.

160.00

1619 F  1969 – Imposto Postal * ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa, tipografada localmente. 
MF IP19, $50 s/ 1$30, verde, papel liso espesso, denteado 10 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor, COM DUPLA SOBRETAXA, uma 
delas OBLÍQUA e outra DESLOCADA. Erro não catalogado.

15.00

1620 F  1947 – Império Colonial Português, com sobrecarga LIBERTAÇÃO. NÃO EMITIDOS. MF 
NE1/6. Série completa de selos tidos como não emitidos. Exemplares muito raros, novos com 
goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

2.500.00

1621 F PI Timor * Incoming Mail (Alemanha * Bayern). 1881/1904 – Escudo de armas. Impressão em 
relevo. Yv62, 5pf, verde. Exemplar em impresso circulado de Munique (30.05.10) para Dili. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00
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1622 * Timor * Incoming Mail ( Indochina). 1910 – Cambodgienne. Yv48, 25c, azul e preto, dentea-
do 13 ½ x14.Exemplar em sobrescrito circulado de Hanói (12.08.10) para Dili, com trânsito por 
Paris * Gare de Austerlitz (14.09.10). Acompanha carta circulada no interior do sobrescrito.

40.00

1623 * Timor * Incoming Mail (Holanda). 1898/23 – Wilhelmine. Yv54, 12 ½ c, azul, denteado 12 
½. Exemplar em sobrescrito circulado de Leiden / Holanda (08.11.10) para Dili, via Batávia. 
Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

1624 * Timor * Incoming Mail (Itália). 1906 – Victor Emanuel III. Yv76, 5c, verde, denteado 14, com 
filigrana. Exemplar em sobrescrito circulado de Torino / Itália (11.03.11) para Dili, via Batávia, 
para pagar o porte de um impresso. Acompanha impresso que circulou dentro do sobrescrito. 

25.00

1625 PI Timor * Incoming Mail (Áustria). 1908/13 – 60.º Aniversário do reinado de François-Joseph. 
Yv106, 10h, rosa, papel glacé, denteado 12 ½. Exemplar em bilhete-postal circulado de Viena 
(30.04.10) para Dili, com trânsito por Lisboa (04.05.10). Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

1626 * Timor * Incoming Mail (Índias Holandesas). 1908 – Wilhelmine. Yv49, 12 ½ c, azul, denteado 
11x11 ½. Par horizontal em sobrescrito datado a bordo do paquete “SINDORO” da Rotterdamsche 
Lloyd”, com a marca circular batida a preto “POSTAGENT BATAVIA – ROTTERDAM” (14.07.08) para 
Dili, com trânsito por Penang (31.07.08), Medan (07.08.08) e Soerabaia (11.08.08). 

50.00

MARCOFILIA
     Portugal

1627 * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal. 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 
25 réis, carmim-rosa, papel liso médio, denteado 12 ¾. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e relevo, em carta datada de Alfundão (12.01.68) para Lisboa (15.01.68) 
com trânsito por Beja (13.01.68), para pagar o porte simples interno de uma carta com peso 
até 15g. Selo obliterado com carimbo batido a preto “198 – FERREIRA”, tipo 4.3.4 e a carta 
com marca nominal “FERREIRA” também batido a preto. B e MR.

40.00
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1628 F * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal. 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 
25 réis, carmim-rosa, papel liso médio, denteado 12 ¾, com ligeiro REPINTE. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, em carta datada de Silves (04.05.68) para 
Lisboa (06.05.68) com trânsito por Faro (05.05.68), para pagar o porte simples interno de uma 
carta com peso até 15g. Selo obliterado com carimbo batido a preto “216 – SILVES”, tipo 4.3.4 
e a carta com marca nominal “SILVES” também batido a preto. B e MR.

20.00

1629 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal. 1853 – D. Maria II. MF2c, 25 réis, azul-claro, 
papel liso médio, não denteado. Exemplar usado, com margens de luxo, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico batido a preto “149 
-GOLLEGÃ”, tipo 5.10.5.

20.00

1630 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal. 1862/64 – D. Luís I. MF16, 25 réis, carmim-rosa, 
papel liso, não denteados. Exemplar usado, com 3 margens de luso e uma curta, não tocando 
o quadro de impressão, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo batido a preto “25 – GRANDOLA”, tipo 3.5.3.

20.00

1631 F 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, papel liso, médio. 
Lote com dois selos: um do tipo I com margens de luxo, obliterado com carimbo batido a azul 
“108 – PONTE DA BARCA”, tipo 5.10.5 e outro do tipo II com duas margens de luxo uma normal 
e outra curta, obliterado com carimbo batido a preto “108 – PONTE DA BARCA” tipo 5.10.5. B.

18.00

1632 F * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal * 1862/64 – D. Luís I. MF16e, 25 réis, carmim-rosa, 
papel liso, não denteado, tipo VI. Exemplar com 3 margens de luxo e uma normal/curta, em carta 
datada da Quinta da Carvalha (02.06.63) para Peso da Régua, com trânsito por Sabrosa e Vila 
Real (04.06.63) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g, obliterado 
com carimbo batido a preto “188 – SABROSA”, tipo 4.3.4 e marca nominal a preto “SABROZA”.

20.00

1633 F * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13c, 
25 réis, carmim-rosa, papel liso, não denteado, tipo VI. Exemplar com 3 margens curtas e 
uma de luxo em carta datada da Quinta da Torre Bela (08.04.61) para Lisboa, com trânsito 
por Alcoentre, para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 3 oitavas. Selo 
obliterado com carimbo batido a preto “4 – ALCOENTRE” tipo 4.3.4 e carta com carimbo no-
minal a preto “ALCOENTRE” do período pré-adesivo. B.

20.00

1634 F * Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13a, 25 
réis, carmim-rosa, papel liso, não denteado, tipo IV. Exemplar com margens  muito curtas 
em carta circulada de Santo Tirso (26.06.58) para o Porto (28.06.58), obliterada com carimbo 
numérico da 1.ª reforma postal ,batido a preto “74 – SANTO TIRSO”, tipo 6.8.6 e nominativo 
oval “ S.TO THYRÇO” do período pré-adesivo, batido a preto. Marcas muito bem batidas.

20.00

1635 F * 1855/56 — D. Pedro V. Cabelos lisos. MF6, azul, com margens curtas em carta remetida 
de Peniche (13.03.55) para Lisboa, obliterada com carimbo numérico da 1.ª reforma “35 — 
PENICHE”, tipo 6.8.6, batido a verde/azul e nominativo do período pré-adesivo “PENICHE” 
batido a azul/verde.

25.00

1636 F * Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. MF40ab, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, dentea-
do 13 ½, tipo X. Exemplar em sobrescrito circulado da Chamusca para Lisboa (21.02.??) para 
pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g. Selo com canto curto e corte 
reparado, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “167 - CHAMUSCA” e 
com carimbo nominal a preto “CHAMUSCA”. R.

30.00

1637 F * Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. MF40y, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 
13 ½, tipo VII. Exemplar em sobrescrito circulado de Idanha-a-Nova para Lisboa (21.12.75) 
para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g. Selo sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “178 – IDANHA A 
NOVA” e com carimbo nominal a preto “IDANHA / NOVA”. R.

30.00

1638 F * Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. MF40f, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 
¾, tipo VII. Exemplar em sobrescrito circulado de Benedita para Lisboa (22.05.75) para pagar o 
porte simples interno de uma carta com peso até 15g. Selo sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto “81” atribuído a “ALCOBAÇA” e com 
carimbo nominal “BENEDICTA”, freguesia da Delegação de Correio de Alcobaça. B e R.

40.00

1639 F * Carimbos numéricos da 2.ª reforma * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40k, 25 réis, carmim-
-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo XII, em sobrescrito remetido de Alhandra para Lisboa 
(21.03.74) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 20g. Selo obliterado 
com carimbo batido a preto “6” de Alhandra e carimbo nominal a preto “ALHANDRA”.

20.00

1640 F * Carimbos numéricos da 2.ª reforma * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, carmim-
-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em carta datada de Pinhel (23.04.74) para o Porto (25.04.74) 
para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 20g. Selo, com vestígios de 
óxido no denteado, obliterado com carimbo batido a preto “148” de Soure e carimbo nominal 
a preto “D. DO c. / DE / PINHEL”.

20.00

1641 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita curva + D. Luís I. Fita direita. 
Lote com 3 selos: MF40, 25 réis, carmim-rosa, com ligeiro repinte, com carimbo batido a preto “5 
– ALENQUER” + MF30, 25 réis, carmim-rosa, com ligeiro defeito na margem direita, com carimbo 
batido a preto “6 – ALHANDRA” + MF36, 5 réis, preto com carimbo batido a preto “7 – ALMADA”.

30.00

1642 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, carmim-
-rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Lote com dois selos, um do tipo VIII com carimbo batido a preto 
“15 – CALDAS DA RAINHA” e outro do tipo IV com carimbo batido a preto “18 – CASCAIS”. 

20.00
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1643 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, carmim-
-rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Lote com dois selos, um do tipo XI com carimbo batido a preto 
“21 – SINTRA” e outro do tipo VII com carimbo batido a preto “35 – SANTIAGO DO CACÉM”. 

20.00

1644 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. MF37a, 10 réis, amarelo, papel liso, denteado 12 
¾, tipo II. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado 
com carimbo batido a preto “25 – MOITA”. B e R.

30.00

1645 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, 
carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾ e 13 ½. Lote com dois selos com carimbos bem bati-
dos a preto “37 – SETÚBAL”, tipos 3.2.3 e 3.3.3

20.00

1646 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1880/83 – D. Luís I, de perfil + D. Luís I, de frente. 
Lote com dois selos: MF54a, 25 réis, cinzento-vermelho, denteado 13 ½, com canto curto + 
MF57b, 25 réis, castanho-vermelho, denteado 13 ½, ambos com carimbo batido a preto “39 
– TORRES VEDRAS”, um deles em estado avançado de degradação.

20.00

1647 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1866/76 – D. Luís I. Fita curva, NÃO denteados + 
D. Luís I. Fita direita. Lote com 3 selos em papel liso, denteado 12 ¾: MF40, 25 réis, carmim-
-rosa, com carimbo batido a preto “47 – AMARANTE” + MF40, 25 réis, carmim-rosa, com 
carimbo batido a preto “48 – ARCOS DE VALDEVEZ” + MF22, 25 réis, carmim-rosa com 
carimbo batido a preto “49 - BARCELOS”.

25.00

1648 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1866/76 – D. Luís I. Fita curva, denteados + D. 
Luís I. Fita direita. Lote com 5 selos de 25 réis, carmim-rosa, obliterados com carimbos nu-
méricos batidos a preto: “52 – CAMINHA”, “56 – FAFE”, “57 – FELGUEIRAS”, “58 – GUIMA-
RÃES”, tipos 3.2.3 e 6.4.6. Marcas bem batidas.

35.00
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1649 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita, MF40, 25 réis, 
carmim-rosa, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 5 selos, obliterados com carimbos 
numéricos batidos a preto: “66 – PONTE DA BARCA”, “67 – PONTE DE LIMA”, “71 – VA-
LENÇA”, “73 – VILA DO CONDE” e “76 – VILA NOVA DE FAMALICÃO”. Marcas bem batidas.

35.00

1650 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1866/76 – D. Luís I. Fita curva, denteados + D. 
Luís I. Fita direita. Lote com 4 selos de 25 réis, carmim-rosa, obliterados com carimbos nu-
méricos batidos a preto: “77 - VILAVERDE”, “78 – COIMBRA”, de dois tipos diferentes, “79 
– ÁGUEDA”. Marcas bem batidas.

25.00

1651 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita, MF40, 25 réis, car-
mim-rosa, papel liso, denteados 12 ¾ + MF39, 20 réis, bistre, denteado 12 ¾. Lote com 5 se-
los, obliterados com carimbos numéricos batidos a preto: “82 – ALCOBAÇA”, “83 – ANADIA”, 
“89 – CANTANHEDE”, “90 – CONDEIXA-A-NOVA” e “92 – FEIRA”. Marcas bem batidas.

35.00

1652 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1867/81 – D. Luís I. Fita curva, denteados + D. 
Luís I. Fita direita + D. Luís I, de perfil. Lote com 5 selos (2xMF30 + MF40 + MF41 + MF54), 
obliterados com carimbos numéricos batidos a preto: “96 – LOUZÃ”, “97 – MEALHADA”, “99 
– OLIVEIRA DE AZEMÉIS”, “100 – OVAR” e “101 – PENELA”. Marcas bem batidas.

35.00

1653 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/1905 – D. Luís I. Fita direita + D. Carlos I Mou-
chon. MF40, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteados 12 ¾ + MF141, 25 réis, CARMIM, dentea-
do 11 ¾. Lote com 5 selos, obliterados com carimbos numéricos batidos a preto: “102 – POMBAL”, 
“105 – SOURE”, “106 – VILA REAL”, “107 – ALIJÓ” e “109 – BRAGANÇA”. Marcas bem batidas.

35.00

1654 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1867/83 – D. Luís I. Fita curva, denteados + D. 
Luís I. Fita direita + D. Luís I, de frente. Lote com 5 selos (MF27 + 3xMF40 + MF57), oblitera-
dos com carimbos numéricos batidos a preto: “111 – CHAVES”, “115 – MESÃO FRIO”, “116 
– MIRANDA”, “117 – MIRANDELA” e “121 – MURÇA”. Marcas bem batidas.

35.00

1655 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1866/81 – D. Luís I. Fita curva, não denteados 
+ D. Luís I. Fita direita + D. Luís I, de perfil. Lote com 5 selos (MF22 + 3xMF40 + MF54), 
obliterados com carimbos numéricos batidos a preto: “122 – PESQUEIRA”, “123 – PESO DA 
RÉGUA”, “125 – SABROSA”, “127 – VILA POUCA DE AGUIAR”, dois tipos diferente com: 
barras GROSSAS e FINAS. Marcas bem batidas.

45.00

1656 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita, MF40, 25 réis, 
carmim-rosa, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 6 selos, obliterados com carimbos 
numéricos batidos a preto: “133 – CASTRO DAIRE”, “134 – SEIA”, “135 – CELORICO DA 
BEIRA”, “136 – GOUVEIA”, “137 – GUARDA” e “138 – LAMEGO”. Marcas bem batidas.

35.00

1657 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1867/83 – D. Luís I. Fita curva, denteados + D. 
Luís I. Fita direita. Lote com 6 selos (MF30 + 5xMF40), obliterados com carimbos numéricos 
batidos a preto: “139 – LAPA”, “141 – S. MIGUEL DO OUTEIRO”, “144 – NELAS”, “145 –OLI-
VEIRA DO HOSPITAL”, “148 – PINHEL” e “150 – SABUGAL”. Marcas bem batidas.

35.00

1658 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1867/83 – D. Luís I. Fita curva, denteado + D. Luís 
I. Fita direita + D. Luís I, de perfil. Lote com 5 selos (MF30 + MF40 + 2xMF53 + MF54), oblite-
rados com carimbos numéricos batidos a preto: “151 – SANDOMIL”, “152 – SANTA COMBA 
DÃO”, “155 – TÁBUA”, “156 – TONDELA” e “157 – TRANCOSO”. Marcas bem batidas.

40.00

1659 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita, MF40, 25 réis, 
carmim-rosa, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 5 selos, obliterados com carimbos 
numéricos batidos a preto: “160 – ABRANTES”, “161 – ALTER DO CHÃO”, “163 – BARQUI-
NHA”, “165 – CAMPO MAIOR” e “166 – CASTELO BRANCO”. Marcas bem batidas.

35.00

1660 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1867/83 – D. Luís I. Fita curva, denteado + D. Luís 
I. Fita direita + D. Luís I, de perfil. Lote com 6 selos (MF30 + 3xMF40 + 2xMF54), obliterados 
com carimbos numéricos batidos a preto: “167 – CHAMUSCA”, “168 – CONSTANCIA”, “169 
– CORUCHE”, “170 – COVILHÃ”, “171 – CRATO” e “172 – ELVAS”. Marcas bem batidas.

40.00

1661 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1867/83 – D. Luís I. Fita curva, denteado + D. Luís I. 
Fita direita + D. Luís I, de perfil. Lote com 6 selos (3xMF30 + 2xMF40 + MF54), obliterados com 
carimbos numéricos batidos a preto: “173 – ESTREMOZ”, “175 – FRONTEIRA”, “176 – FUN-
DÃO”, “178 – IDANHA-A-NOVA”, “179 – MONFORTE” e “180 – NIZA”. Marcas bem batidas.

40.00

1662 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita, MF40, 25 réis, 
carmim-rosa, papel liso, denteados 12 ¾ e 13 ½. Lote com 6 selos, obliterados com carimbos 
numéricos batidos a preto: “185 – SERTÃ”, “187 – TOMAR”, “188 – TORRES NOVAS”, “190 
– VILA VIÇOSA”, “191 – BEJA” e “192 – ALCAÇOVAS”. Marcas bem batidas.

30.00

1663 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/83 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I, de perfil 
+ D. Luís I, de frente. Lote com 5 selos, dos quais 3 com cantos curtos (2xMF40  + 2xMF54 
+ MF57), obliterados com carimbos numéricos batidos a preto: “181 – POMBALINHO” sem 
“haste” no 2.º algarismo “1”, “181 – POMBALINHO”, com “haste” no 2.º algarismo “1”, “182 – 
PONTE DE SOR”, “183 – PORTALEGRE” e “184 – REDONDO”. Marcas bem batidas.

40.00

1664 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1866/81 – D. Luís I. Fita curva, não denteados 
+ D. Luís I. Fita curva, denteados + D. Luís I, de perfil. Lote com 5 selos (MF22 + 2xMF30 + 
MF34 + MF54), obliterados com carimbos numéricos batidos a preto: “196 – CUBA”, “197 – 
ÉVORA”, “198 – FERREIRA”, “199 – MÉRTOLA” e “201 – ODEMIRA”. Marcas bem batidas.

30.00

1665 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1867/83 – D. Luís I. Fita curva, denteado + D. Luís 
I. Fita direita + D. Luís I, de perfil. Lote com 5 selos (2xMF30 + 2xMF40 + MF54), obliterados 
com carimbos numéricos batidos a preto: “204 – SERPA”, “205 – TORRÃO”, “206 – VIANA 
DO ALENTEJO”, “208 – FARO” e “213 – LAGOA”. Marcas bem batidas.

30.00
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1666 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1867/83 – D. Luís I. Fita curva, denteado + D. 
Luís I. Fita direita + D. Luís I, de perfil. Lote com 5 selos (MF30 + 2xMF40 + MF53 + MF54), 
obliterados com carimbos numéricos batidos a preto: “213 – LAGOA”, “214 – LAGOS”, “215 
– LOULÉ”, “216 – OLHÃO” e “218 – TAVIRA”. Marcas bem batidas.

30.00

1667 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/76 – D. Luís I. Fita direita, MF40, 25 réis, 
carmim-rosa, papel liso, denteados 12 ¾ + MF39, 20 réis, bistre, denteado 13 ½. Lote com 
4 selos, obliterados com carimbos numéricos batidos a preto: “219 – VILA NOVA DE PORTI-
MÃO”, “220 – VILA REAL DE S. ANTÓNIO”, “223 – MARCO DE CANAVEZES” e “224 – PÓ-
VOA DE VARZIM”. Marcas bem batidas.

25.00

1668 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. 1870/83 – D. Luís I. Fita direita + D. Luís I, de perfil 
+ D. Luís I, de frente (MF40 + 2xMF54 + 2xMF57. Lote com 5 selos, obliterados com carimbos 
numéricos batidos a preto: “230 – FORNOS DE ALGODRES”, “232 – MAÇÃO”, “233 – MO-
GADOURO”, “235 – REGUENGOS” e “238 – ERICEIRA”. Marcas bem batidas.

30.00
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1669 F 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma * 1884 – D. Luís I, fita direita. Nova cor. MF66, 20 réis, 
carmim-rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com defei-
tos no denteado da margem superior e transparência, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo batido a preto “225 – ANCIÃO”. MR.

25.00

1670 F * 1862/64 – D. Luís I. MF16a, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, médio, não denteado, tipo II. Exemplar 
com margens de luxo, canto superior esquerdo de folha, em carta circulada de Aveiro (13.10.62) 
para o Porto (14.10.62) para pagar o porte interno simples (25 réis) de uma carta com peso até 
15g de acordo com a tabela de portes da Carta de Lei de 09.09.61, em vigor a partir de 13.09.61. 
Selo sem reparações, com vinco horizontal, com boa cor, obliterado com carimbo numérico da 1.ª 
reforma postal, batido a preto “82 – OVAR”, tipo 4.3.4 e carta com nominal “AVEIRO” a preto. B.

25.00

1671 F * Carimbos numéricos da 2.ª reforma * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, carmim-
-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em sobrescrito remetido de Almada para Lisboa (26.09.71) 
para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 20g. Selo com denteado apa-
rado na margem inferior e defeito no denteado da margem superior, obliterado com carimbo 
batido a preto “7” de Almada e carimbo nominal a preto “ALMADA”.

20.00

1672 F * Carimbos nominativos. 1880/81 – D. Luís I, de perfil. MF57b, 25 réis, cinzento, papel liso, 
denteado 12 ¾, em carta circulada de Aveiro (05.06.80) para o Porto (06.06.80) para pagar 
o porte simples interno de uma carta com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes 
do Decreto de 09.11.1877, em vigor a partir de 01.01.78. Carimbo nominal batido a preto de 
“AVEIRO” (Gordon 52) e circular datado do “PORTO” batido a vermelho no verso. Exemplar 
sem reparações, com alguns dentes curtos, com boa cor.

20.00

1673 F * Carimbos numéricos da 2.ª reforma * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40k, 25 réis, carmim-
-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo XII, em datada de Santo Tirso (27.06.73) para o Porto 
(28.06.73) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 20g. Selo obliterado 
com carimbo batido a preto “70” de Santo Tirso e carimbo nominal a preto “STO THYRSO”.

20.00

1674 F * Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13a, 25 
réis, carmim-rosa, papel liso, não denteado, tipo IV. Exemplar com margens  muito curtas 
em carta circulada de Santo Tirso (29.03.58) para o Porto (31.03.58), obliterada com carimbo 
numérico da 1.ª reforma postal ,batido a preto “74 – SANTO TIRSO”, tipo 6.8.6 e nominativo 
linear “ SANTO THYRSO” do período pré-adesivo, batido a preto. Marcas muito bem batidas.

20.00

1675 F * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 
25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar  sem denteado em 3 margens (cor-
te à tesoura) em carta datada de S. Martinho (15.03.69) para Monção, com trânsito por Lisboa 
(16.03.69) e Beja (17.03.69) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 
15g, obliterado com carimbo batido a preto “17 – CALDAS DA RAINHA”, tipo 4.8.4 e marca 
nominal a preto “S- MARTINHO / DO PORTO”.

25.00

1676 F * Carimbos numéricos da 2.ª reforma * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, carmim-
-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em sobrescrito remetido de Soure (26.01.74) para Lisboa 
(27.01.74) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 20g. Selo obliterado 
com carimbo batido a preto “105” de Soure e carimbo nominal a preto “SOURE”.

20.00

1677 F * Carimbos de registo ovais. Carta circulada registada de Lisboa (10.06.69) para Tomar, isenta 
de porte (S.N. e R.), obliterada com carimbo batido a preto “REGISTADA / 16-6-69 / LISBOA”. 
Exemplar bem conservado com a marca bem batida.

25.00

1678 F IC Carimbos de dupla oval. 1892/95 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. OM13a, 10 réis, lilás-casta-
nho sobre cartolina creme, circulado de Colares (01.10.94) para Santarém (02.10.94). Carim-
bo batido a preto “CORREIO / COLLARES”.

16.00

1679 F * Carimbos de dupla oval * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40s, 25 réis, rosa, papel liso, 
denteado 13 ½, tipo I, em carta circulada de Aldeia Galega (26.02.79) para o Porto (27.02.79) 
com trânsito por Lisboa (26.02.79), para pagar o porte interno simples (25 réis) de uma carta 
com peso até 15g de acordo com a tabela de portes do Decreto de 09.11.1877, em vigor a 
partir de 01.01.78. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, obliterado com 
carimbo de dupla oval, batido s preto “CORREIO / DE ALDEIA GALLEGA”.

25.00

1680 F * Carimbos de dupla oval * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40af, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, 
denteado 13 ½, tipo XIV. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, em so-
brescrito circulado da Moita (18.05.79) para Lisboa (18.05.79), para pagar o porte simples interno 
de uma carta com peso até 15g. Carimbo batido a preto “CORREIO / DA MOITA”. B e R.

30.00

1681 F * Carimbos de dupla oval * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40af, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, 
denteado 13 ½, tipo XIV. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, em so-
brescrito circulado de Arraiolos (13.02.79) para Lisboa (14.02.79), para pagar o porte simples inter-
no de uma carta com peso até 15g. Carimbo batido a preto “CORREIO / DE ARRAIOLLOS”. B e R.

25.00

1682 F * Carimbos de registo de dupla oval. Sobrescrito circulado de Santarém (02.08.70) para a Cha-
musca, isenta de porte (S. N. R.), obliterada com carimbo batido a preto “REGISTADA / SAN-
TARÉM”. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca bem batida. B e R.

30.00

1683 F 8 Carimbos de registo * 1870/76 – D. Luís I, fita direita. Lote com dois selos: MF39e, 20 réis, 
bistre-amarelo, papel porcelana, denteado 13 ½, tipo V + MF43, 100 réis, lilás-cinzento, papel 
liso, denteado 12 ¾, tipo I. Exemplares usados, sem reparações, com pequenos defeitos no 
denteado do selo de 20 réis, com boa cor e relevo, obliterados com carimbos batidos a preto 
“REGISTADA PORTO / 9 / 11 / ???2” e “REGISTADA – PORTO / 14 / 7 /1883”. Tipos diferentes.

20.00
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1684 F * Carimbos de registo circulares datados. Carta isenta de franquia (S. N. R.) remetida do Porto 
(11.04.1869) para Campelo / Penafiel, obliterada com carimbo batido a preto “PORTO / RE-
GISTADA”. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca bem batida.

20.00

1685 * Carimbos ovais de registo. 1948/49 – Caravela. Sobrescrito circulado registado de Moura 
para o Porto (23.09.51) com selos de 1$00, violeta-vermelho, MF697 e 1$50, verde sépia, 
MF699, para pagar o primeiro porte interno (1$00) de uma carta com peso até 20g e o prémio 
de registo (1$50), de acordo com a tabela de portes da Circular DSE n.º 4901.8/E de 18.01.49 
em vigor a partir de 19.01.49. Sobrescrito com carimbo batido a vermelho “REGISTADA / 
MOURA” e n.º de registo por numerador a preto “08899”.

20.00

1686 8 Carimbos ovais de registo. Lote composto por selos tipo D. Luís I, de frente, de 25 réis, castanho, 
MF57b + 50 réis, azul, MF58b, ambos em papel liso, denteado 13 ½, obliterados com carimbo ba-
tido a preto “REGISTADA / CONDEIXA” + selo tipo D. Luís I, de perfil, de 50 réis, azul, papel liso, 
denteado 12 ¾, MF55, obliterado com carimbo batido a preto “REGISTADA / POMBALINHO”. 
Exemplares sem reparações, com muito ligeira transparência no selo de 25 réis.

25.00
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1687 F * Carimbos ovais de registo. 1931 – Lusíadas. MF520, 40c, laranja. Lote com dois sobrescritos: 
um deles circulado registado de Monchique (04.02.33) para Lisboa (05.02.33), com par ho-
rizontal, para pagar o porte interno simples (40c) de uma carta com peso até 20g e o prémio 
de registo (40c), com carimbo batido a preto “REGISTADA / MONCHIQUE” + sobrescrito 
circulado de Alcácer do Sal (05.02.33) para Lisboa (06.02.33) isento de franquia do correio 
ordinário (S.R.) e com selo de 40c para pagar o prémio de registo do qual não estaca isento, 
com carimbo batido a preto “REGISTADA / ALCÁCER DO SAL”. B e R.

30.00

1688 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1870/84 – D. Luís I, fita direita + D. Luís I, fita direita. Nova cor. 
Lote composto por 5 selos obliterados com carimbos da telegrafia elétrica batidos a preto: MF42, 
80 réis, laranja, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, com carimbo “TELEGRAPHIA ELECTRICA / 
VIDIGUEIRA” + MF43f, 100 réis, lilás-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo I, com carimbo 
“TELEGRAPHIA ELECTRICA / CASCAES” + MF47a, 300 réis, violeta-claro, papel liso, denteado 
13 ½, tipo I, com carimbo “TELEGRAPHIA ELETRICA / VILLA / NOVA DE / PORTIMÃO” + dois se-
los MF66a, 20 réis, carmim-rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo VII, um deles com carimbo 
“TELEGRAPHIA ELECTRICA / THOMAR” e outro com “TELEGRAPHIA ELECTRICA / S. THIAGO 
/ DO / CACEM”. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo.

1689 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1870/76 – D. Luís I, fita direita. MF43, 100 réis, lilás-claro, 
papel porcelana, denteado 12 ¾. Lote com 5 selos obliterados com carimbos batidos a preto 
da “TELEGRAPHIA ELECTRICA” de “BELEM”, “PENICHE”, “LAPA”, “CASCAES” e “LAGOS”. 
Selos sem defeitos nem reparações, com exceção de alguns dentes curtos em dois selos.

25.00

1690 F 8 Carimbos da telegrafia elétrica. 1884 – D. Luís I, fita direita. MF66a, 20 réis, carmim-rosa, 
papel porcelana, denteado 12 ¾, tipo VII. Exemplar usado, sem reparações, com um muito 
pequeno ponto transparente, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo batido a preto 
“TELEGRAPHIA ELECTRICA / FREIXO / DE / ESPA Á CINTA”. MB e R.

25.00

1691 F 8 Carimbos tipo DAGUIN. 1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. Lote composto por selo de 1c, 
castanho, MF221 + par horizontal de 2c, laranja, MF223 + dois selos de 4c, verde, MF226, todos 
em papel pontinhado, denteado 15x14, obliterados com carimbos tipo DAGUIN de Braga.

20.00

1692 F * Carimbos tipo DAGUIN. 1917/20 – Ceres. Novas cores e valores + imposto postal “Para os 
Pobres”. Sobrescrito circulado de Braga (27.12.20) para Coimbra (29.12.20) com selo de 4c, 
verde, denteado 15x14, MF226, para pagar o porte interno simples de uma carta com peso 
até 20g + selo de 1c do imposto postal, carmim-rosa, MF IP1 para pagar o imposto postal 
devido no período de 24, 25, 26 e 30 de Dezembro de 1915 a 1925, obliterados com carimbo 
tipo DAGUIN, batido a preto de “BRAGA”.

40.00

1693 F IC Carimbos nominativos. 1912 – Ceres. Bilhetes-cartas. OM17, 2 ½ c, violeta-escuro sobre 
cartolina amarela-laranja, circulada de Ermigeira (20.11.16) para Lisboa, obliterado com ca-
rimbo oval, batido a azul-escuro “CAIXA POSTAL / ERMIGEIRA”. Exemplar sem defeitos nem 
reparações com marca não catalogada por Gordon. Ex-Steve Washburn.

60.00

1694 F IC Carimbos nominativos. 1907/08 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com frente dividida ao meio. OM44a, 10 
réis, verde-azul sobre cartolina creme, circulado de Ermigeira para S. João do Estoril, com trânsito 
por Torres Vedras (30.07.08) e Monte Estoril (31.07.08). Carimbo batido a preto “CAIXA POSTAL / 
ERMIGEIRA”, Gordon150, raridade 40. Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

60.00

1695 F * Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frete. MF57b, 25 réis, castanho, papel porcelana, 
denteado 13 ½, em carta circulada de Armamar (22.05.82) para o Porto (25.05.82) 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 12.07.80, em vigor a partir de 15.10.80. Carimbo nominal batido a verde-azul de 
“ARMAMAR” (Gordon 43). Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

25.00

1696 F * Carimbos nominativos. 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF22a, 25 réis, carmim-ro-
sa, papel liso médio, não denteado, tipo II, em carta datada de S. Martinho do Porto (28.04.67) para 
Lisboa (29.04.67) para pagar o porte interno simples (25 réis) de uma carta com peso até 15g de 
acordo com a tabela de portes da Carta de lei de 09.09.61, em vigor desde 13.09.61. Selo sem de-
feitos nem reparações, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “17”, 
e carimbo nominal também batido a preto “S. MARTINHO / DO PORTO”. Raridade 90 Gordon”.

30.00

1697 F 8 Carimbos nominativos. 1892/93 – D. Luís I. Sobrecargas “PROVISORIO”. MF86, 25 réis, lilás-ro-
sa, papel porcelana, denteado 11 ¾, sobrecarga c). Exemplar sem reparações e com muito ligeira 
transparência, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “CORREIO / E / TELEGRAPHO 
/ 4 DEZ 92 / PAYALVO”. MB e R. Exemplar ex-Leotte, ex-Pearson e ex-Steve Washburn

40.00

1698 F Lote Carimbos nominativos e circulares datados. Lote com 15 selos, de diferentes emissões de 
D. Luís (Fita direita, de perfil e de frente), obliterados com carimbos nominais batidos a preto 
de “LAGOS”, “BELLAS”, “AVEIRO”, “MIDÕES”, “NELLAS”, “D. DO C. / PINHEL”, “MONDIM”, 
“LOUZÃ”, “BORBA”, a azul “MIDÕES”, a violeta “NAZARETH” e “CORREIO / DE / ANCEDE” 
e circulares datados batidos a preto “ESTARREJA”, “LISBOA” e “LAGOS”. Exemplares na 
generalidade sem defeitos nem reparações, com boa cor.

40.00

1699 F * Carimbos nominativos. 1882/83 – D. Luís I, de frete. MF57b, 25 réis, castanho, papel liso, 
denteado 12 ¾, em carta circulada de Ponte da Barca para Lisboa (07.07.82) para pagar o 
porte simples interno de uma carta com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes do 
Decreto de 09.11.1877, em vigor a partir de 01.01.78.  Carimbo nominal batido a preto de 
“PONTE / DA / BARCA” (Gordon 313). Exemplar sem defeitos nem reparações, com boa cor.

20.00

1700 F * Carimbos nominativos. 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF70, 25 réis, verde, papel por-
celana, denteado 11 ¾. Exemplar em sobrescrito circulado de Almendra para Castelo de Paiva 
(27.10.93) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g, de acordo com a ta-
bela de portes da Carta de Lei de 12.07.80. Carimbo batido a azul-escuro “ALMENDRA”. MB e R.

50.00
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1701 * Carimbos nominativos. 1953 – Cavaleiro Medieval. Sobrescrito circulado registado por via 
aérea do Porto para Londres com trânsito por Lisboa (03.01.59) com selos de 20c, laranja-
-vermelho, 1$50, lilás-rosa s/ amarelo e 10$00, azul s/ verde-amarelo, MF765, 770 e 775. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, obliterados com carimbo batido a preto “PORTU-
GAL” e etiqueta de registo do Porto . Registo Particular n.º 15. B e R.

30.00

1702 * Carimbos nominativos. 1931 – Lusíadas. MF520, 40c, laranja-vermelho, papel pontinhado, 
denteado 14. Exemplar isolado em sobrescrito circulado de Aldeia Grande para Torres Ve-
dras (02.10.34) pela ambulância ferroviária OESTE II (01.10.34), para pagar o porte interno 
simples (40c) de uma carta com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes do Decreto 
9424 de 13.02.24. Exemplar sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo batido a 
violeta “CORREIO DE / ALDEIA GRANDE”. MB e MR.

40.00

1703 * Carimbos nominativos. 1943 – Caravela. MF618, $10, tijolo, papel liso, denteado 14. Par 
horizontal e tira horizontal de 3 selos em sobrescrito circulado de Paul para Lisboa (20.10.43) 
para pagar o porte interno simples de uma carta com peso até 20g de acordo com a tabela de 
portes da Portaria n.º 9847 de 28.07.41. Exemplares sem defeitos nem reparações, oblitera-
dos com carimbo nominativo batido a preto “PAUL”. B e R.

35.00

1704 IMP Carimbos nominativos. Conjunto de duas cartas datadas de 09.06.82 e 30.06.82, circuladas 
como manuscritos com cinta de Condeixa para Soure, isenta de porte (S.N.), obliterada à chega-
da com carimbo nominal batido a sépia “SOURE”. Isenção impressa a preto “FRANCO”. B e R.

20.00
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1705 F * Carimbos tipo francês * 1924/26 – Ceres. Sobrescrito de reduzidas dimensões (cartões de 
visita) circulado aberto de Aldeia de Santa Margarida (29.12.25) para Paris, com trânsito por 
S. Miguel D’Acha (29.12.25) com selos de 2c, amarelo-claro, MF276 e 30c, canela, MF281, 
ambos em papel liso, denteado 12x11 ½, para pagar o porte simples (32c) de um impresso 
para o estrangeiro com peso até 50g de acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 
01.01.24. Carimbo tipo francês batido a preto “ALDEIA DE STA MARGARIDA”. MB e MR.

60.00

1706 F IC Carimbos tipo francês. Lote composto por dois inteiros postais tipo Lusíadas de 25c, oblitera-
dos com carimbos tipo francês, batidos a preto: um com selo em verde sobre cartolina creme, 
OM79, circulado de Silves (15.01.32) para Faro (16.01.32) com carimbo de “CORR.º E TEL.º 
/ SILVES” e outro com selo em carmim sobre cartolina branca, circulado de Santa Comba 
Dão (22.11.34) para o Porto (23.11.34) com carimbo “CORR.º E TEL.º / STA COMBADÃO”. 
Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

1707 */IC Carimbos tipo francês. Lote composto por sobrescrito e um inteiro postal, obliterados com carimbos 
tipo francês, batidos a preto: sobrescrito circulado de Miramar (25.07.21) para o Porto (26.07.21) 
com selo de 10c, tijolo, denteado 12x11 ½, MF215h, obliterado com carimbo de “CORR.º E TEL.º / 
MIRAMAR” + inteiro postal de 15c, preto sobre cartolina camurça, tipo Ceres, OM73, circulado de 
Vila Verde de Ceia (30.01.29) para o Porto, com carimbos tipo francês de “PARANHOS / CEIA” e 
carimbo circular datado tipo 1880 de “VILAVERDE (CEIA)”, com furos de arquivo.

30.00

1708 F IC Carimbos tipo francês. Lote composto por dois inteiros postais, obliterados com carimbos tipo 
francês, batidos a preto: um de 15c, preto sobre cartolina camurça, tipo Ceres, OM73, circu-
lado de Campo de Besteiros (22.07.23) para Lisboa, com carimbo “CAMPO DE BESTEIROS” 
e outro de 25c, carmim sobre cartolina branca, tipo Lusíadas, OM80, circulado de Escalhão 
(13.07.34) para o Porto, com carimbo “CORR.º E TEL.º / ESCALHÃO”, com furos de arquivo.

15.00

1709 F IC Carimbos tipo francês * 1931 – Lusíadas. OM80, 25c, carmim sobre cartolina branca. Lote 
com 3 inteiros postais obliterados com carimbos tipo francês, batidos a preto: um circulado de 
Águeda (01.09.32) para o Porto com carimbo “CORREIO / AGUEDA”, com furos de arquivo; 
outro de Águeda (28.09.33) para o Porto, com carimbo “CORR.º E TELº / AGUEDA” e outro 
de Albergaria-a-Velha (29.03.34) para o Porto, com carimbo “ALBERGARIA-A-VELHA”.

25.00

1710 F IC/PI Carimbos tipo francês. Lote composto por inteiro postal tipo Ceres de 25c, preto, sobre car-
tolina camurça, OM74, circulado de Sarzedas (18.06.24) para Lisboa, com carimbo batido a 
preto “CORR.º E TEL.º / SARZEDAS, com foros de arquivo e espigão + bilhete-postal circu-
lado de Santiago de Cacém (07.08.23) para Lisboa, com carimbo batido a preto “CORR.º E 
TEL.º / S. TIAGO DO CACÉM, com furos de arquivo.

30.00

1711 F IC Carimbos tipo francês. 1918/22 – Ceres. Aumento de porte. Lote composto por dois inteiros 
postais, obliterados com carimbos tipo francês, batidos a preto: OM61, 2c, ocre sobre cartoli-
na creme, amarelada, circulado de Veiros (19.11.19) para Lisboa (20.11.19) com trânsito por 
Estarreja (19.11.19) com carimbo de “VEIROS / (ESTARREJA)”, sem defeitos nem repara-
ções + OM68a, 6c, rosa sobre cartolina creme, circulado de Valega (31.03.22) para Espinho 
(31.03.22), com trânsito por Ovar (31.03.22) com carimbo “CORREIO / VALEGA”, com furos 
de arquivo e falta parcial da cartolina, nos cantos direitos. R.

40.00

1712 F PI Carimbos tipo francês. 1917/22 – Ceres. Novas cores e valores. Postal ilustrado circulado de 
Barcarena (22.08.25), para Amadora, com selo de 1c, castanho, papel liso, denteado 12x11 ½, 
MF221d e selo de 24c, verde-azul claro, papel liso, denteado 12x11 ½, MF241, para pagar o 
porte interno de um bilhete-postal simples de acordo com a tabela de portes do Decreto 9424 
de 13.02.24, em vigor a partir de 14.02.24. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, obliterados com carimbo tipo francês, batido a preto “CORR.º E TEL.º / TORCENA”. B e R.

35.00

1713 FRG/8 Carimbos tipo francês. Lote composto por fragmento com 3 selos tipo Ceres de 2c, carmim, papel 
pontinhado, denteado 15x14, MF210a, obliterado com carimbo a preto “CORREIO / FIGUEIRA 
DA FOZ” + fragmento com par de selos tipo Ceres de 40c, verde, MF503, obliterado com carimbo 
batido a preto “CORR.º E TEL.º / REGUENGOS” + selo do imposto postal “Para os Pobres” de 30c, 
MF IP12, obliterado com carimbo batido a preto “CORR.º E TEL.º / CORUCHE” + selo do imposto 
postal Padrões da Grande Guerra, com sobrecarga “AÇORES”, de 10c, rosa, usado como selo de 
recurso no Continente, obliterado com carimbo batido a preto “BARREIRO / (TONDELA)”. B e R.

40.00

1714 F IC Carimbos tipo francês. 1924/26 – Ceres. Aumento de porte. OM74b, 25c, preto, sobre cartolina 
camurça, tipo “Endereço”, circulado de Venda Nova / Oliveira de Azeméis (22.07.25) para Vila Nova 
de Gaia (23.07.25), obliterado com carimbo batido a preto “O. AZEMEIS / (VENDA NOVA)”. MB e R.

25.00

1715 F IC Carimbos tipo francês. 1921/22 – Ceres. Aumento de porte. OM68, 6c, rosa-escuro, sobre 
cartolina creme, circulado de Montemor-o-Velho (19.01.22) para Coimbra (20.01.22), oblite-
rado com carimbo batido a preto “MONTEMOR O VELHO”. MB e R.

20.00

1716 F * Carimbos tipo francês. Lote composto por 2 sobrescritos isentos de franquia, dos serviços 
dos CTT, circulados para Espinho, um deles com carimbo batido a preto “TERMAS S. P. DO 
SUL / 23 -3 / 38” e outro com carimbo, também batido a preto “CORR.º E TEL-º / PINHEL / 
7 – 12 / 36”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

1717 F * Carimbos tipo francês. 1917/22 – Ceres. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado regis-
tado de Miramar (24.05.23) para Lisboa (25.05.23) com selo de 2c, laranja, papel liso, den-
teado 12x11 ½, MF223d e par vertical de 24c, verde-azul claro, papel liso, denteado 12x11 ½, 
MF241, para pagar o primeiro porte interno ($25) de uma carta com peso até 20g e o prémio 
de registo ($25), de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 8576 de 11.01.23, em vigor 
a partir de 12.01.23. Exemplar sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo batido a 
preto “CORR.º E TEL.º / MIRAMAR”. Sobrescrito endereçado ao ilustre escritor Júlio Dantas.

35.00
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1718 FRG/8 Postos particulares de correio * Lisboa. 1898/1905 – D. Carlos I, Mouchon. Novas cores e 
valores. Lote composto por fragmento com par de 50 réis, ultramar, MF142, obliterado com 
carimbo batido a preto “POSTO / N.º 3 – 12.8.05 / LISBOA – CORREIO” + selo isolado de 25 
réis, carmim, MF141, com carimbo batido a preto “POSTO / N.º 7 / LISBOA – CORREIO” e 
dois selos de 25 réis, carmim, MF141, com carimbo batido a preto “POSTO / N.º 11 – 17-2-05 
/ LISBOA – CORREIO”. Exemplares sem defeitos nem reparações com boa cor.

40.00

1719 * Postos particulares de correio * Lisboa. 1912 – Ceres. MF211, 2 ½ c, violeta claro, papel porcelana, 
denteado 15x14. Tira horizontal com 4 selos em sobrescrito circulado registado do posto particular 
de correio n.º 5 de Lisboa (16.10.13) para Milwaukee / EUA (26.10.13) com trânsito por Nova York 
(24.10.13), para pagar o porte simples (5c) de uma carta remetida para o estrangeiro com peso 
até 15g e o prémio de registo (5c), de acordo com a tabela de portes do Decreto de 31.12.1904 em 
vigor a partir de 01.03.05, com ajustamento à nova moeda. Carimbos batidos a preto “POSTO N.º 
5 / LISBOA – CORREIO” e “R / P. C. N.º 5 / LISBOA / N.º 1152”. MB e MR. Exemplar muito bem 
conservado, sem defeitos nem reparações, com as marcas bem batidas.

100.00

1720 8 Postos particulares de correio * Lisboa. 1895/1905 – D. Carlos I, Mouchon + D. Carlos I, Mou-
chon. Novas cores e valores. Lote composto por selo de 25 réis, verde, MF131, obliterado 
com carimbo batido a preto “POSTO / N.º 12 – 20.8.01 / LISBOA – CORREIO” + selo de 25 
réis, carmim, MF141, com carimbo batido a preto “POSTO / N.º 16 / LISBOA – CORREIO” 
e selo de 25 réis, carmim, MF141, com carimbo batido a preto “POSTO / N.º 17 / LISBOA – 
CORREIO”. Exemplares sem defeitos nem reparações com boa cor.

40.00

1721 8 Postos particulares de correio * Lisboa. 1910 – D. Manuel II + D. Manuel II, com sobrecarga 
“REPUBLICA”. Lote composto por par horizontal de 25 réis, castanho-escuro, MF175, obli-
terado com carimbo a preto “LISBOA-CORREIO / POSTO N.º 1 / 17 AGO 11 + três selos de 
75 réis, bistre, MF163, obliterados com carimbo a preto, um com “POSTO N.º 1 / 12 JUL 10 
/ LISBOA-CORREIO”, outro com “POSTO N.º 12 / 16 FEV 10 / LISBOA-CORREIO” e outro 
com “POSTO N.º 13 / 20 ABR 10 / LISBOA-CORREIO”. Exemplares sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor e com as marcas bem batidas.

50.00
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1722 F * Postos particulares de correio * Lisboa. 1912/17 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. So-
brescrito circulado registado do Posto de Correio n.º 12 (01.08.19) para Trieste, com trânsito 
por Lisboa (01.08.19), com selos de 10c, tijolo, papel pontinhado, denteado 15x14, MF215c e 
3 ½ c, verde-amarelo, papel pontinhado, denteado 15x14 MF225, para pagar o porte simples 
(7 ½ c) de uma carta para o estrangeiro com peso até 20g e o prémio de registo (6c). Exem-
plar sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbos batidos a preto “POSTO N.º 12 / 
1-. AGO. 19 / LISBOA-CORREIO” e “R / P.C. N.º 12 / LISBOA / N.º 5323”.

60.00

1723 F * Postos particulares de correio * Lisboa. 1931 – Lusíadas. Sobrescrito circulado registado do Posto 
de Correio n.º 37 (21.02.33) para Harlingen (08.03.33), com trânsito por Lisboa (22.02.33), Nova 
York (02.03.33 e Dallas (06.03.33) com selos de 80c e 1$25 MF524 e 527, para pagar o porte 
simples (1$25) de uma carta para o estrangeiro com peso até 20g e o prémio de registo (80c) de 
acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.07.30. Como a partir de 19.01.33 passou 
a vigorar nova tabela de portes cujo portes seriam de 1$60 para o primeiro porte e 1$00 pelo 
prémio de registo, foi porteada à chegada com 10c. Rara situação em que uma carta registada é 
porteada no destino. Exemplar sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbos batidos a 
preto “POSTO N.º 37 / 21. FEV. 33 / LISBOA-CORREIO” e “R / P.C. N.º 37 / LISBOA / N.º 14641”.

60.00

1724 F * Postos particulares de correio * Lisboa. 1943 – Caravela. Sobrescrito circulado registado do Posto 
de Correio n.º 6 (12.07.49) para Vila Nova de Gaia (14.07.49), com trânsito por Lisboa (13.07.49) 
com selos de 2$50, MF627, para pagar o porte interno simples (1$00) de uma carta com peso até 
20g e o prémio de registo (1$50) de acordo com a tabela de portes da Circular DSE n.º 4901,8/E 
de 18.01.49. Exemplar sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbos batidos a preto 
“POSTO N.º 6 / 12. JUL. 49 / LISBOA-CORREIO” e “R / P.C. N.º 3 / LISBOA / N.º 496”.

50.00

1725 F * Postos particulares de correio * Lisboa. 1953 – Cavaleiro Medieval. Sobrescrito circulado registado 
do Posto de Correio n.º 3 (12.04.56) para o Porto (13.04.56), com trânsito por Lisboa (12.04.56) 
com selos de 1$00, MF768 e 1$50, MF770, para pagar o porte interno simples (1$00) de uma carta 
com peso até 20g e o prémio de registo (1$50) de acordo com a tabela de portes da Circular DSE 
n.º 4901,8/E de 18.01.49. Exemplar sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbos batidos 
a preto “POSTO N.º 3 / 12. ABR. 56 / LISBOA-CORREIO” e “R / P.C. N.º 3 / LISBOA / N.º 435”.

50.00

1726 F 8 Postos particulares de correio * Lisboa. 1910/11 – D. Manuel II + 4.º Centenário da Descoberta do 
Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos da Madei-
ra. MF159, 15 réis, castanho-claro, obliterado com carimbo a preto “POSTO N.º 12 / 10.OUT.10 / 
LISBOA-CORREIO” + MF203, 80 s/ 150 réis, bistre, obliterado com carimbo batido a preto “POSTO 
N.º 18 / ?? DEZ 12 / LISBOA-CORREIO”. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

25.00

1727 F FRG/8 Postos particulares de correio * Lisboa. 1912/1930 – Ceres + Ceres. Gravura retocada. Lote 
composto por fragmento com selo de 5C, azul, MF212c, obliterado com carimbo batido a 
preto “POSTO N.º 7 / ?? NOV 15 / LISBOA – CORREIO” + fragmento com par horizontal de 
7 ½ c, papel porcelana, denteado 15x14, MF213, com carimbo batido a preto “POSTO N.º 7 / 
6 – AGO 14 / LISBOA – CORREIO” e dois selos de 40C, verde, MF503, com carimbo batido a 
preto “POSTO N.º 21 / 17.ABR 31 / LISBOA – CORREIO”. Exemplares sem reparações, com 
um canto curto no primeiro selo do par de 7 ½ c, com boa cor.

30.00

1728 * Postos de correio * Lisboa. Lote composto por dois sobrescritos circulados por via aérea: um com 
par horizontal de 2$00, MF528 + selo de 50c, MF522 e selo de $25, MF570, circulado de Lisboa 
(31.08.39) para os EUA, obliterados com carimbo batido a preto “LISBOA / POSTO DO ROSSIO 
N.º 1” e outro com selos de 1$75, MF639 e 3$50, MF628, circulado de Lisboa (11.05.45) para os 
EUA, obliterados com carimbo batido a preto “POSTO C. T. NOTICIAS / ROSSIO”.

20.00

1729 F * Postos particulares de correio * Lisboa. 1972 – Paisagens e Monumentos. MF1130, 1$00 
(Torre dos Clérigos), papel esmalte, denteado 12 ½. Exemplar isolado em sobrescrito circu-
lado do Posto de Correio n.º 34 (06.06.74) para Lisboa, para pagar o porte interno simples 
(1$00) de uma carta com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes da Circular DSC 
n.º 7011,39/C de 03.11.70. Exemplar sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbo 
batido a preto “POSTO N.º 34 / -6. MAR. 74 / LISBOA-CORREIO”.

40.00

1730 F * Postos particulares de correio * Lisboa. 1978/81 – Instrumentos de Trabalho + Barcos dos 
Rios Portugueses + Europa CEPT * Açores * As Cavalhadas de S. Pedro. Sobrescrito circu-
lado registado do Posto de Correio n.º 34 (30.09.82) para Lisboa (30.09.82), com selos de 
10$00, MF1506 + par horizontal de 4$00, MF1362 + selo de 22$00, MF1521, para pagar o 
porte interno simples (10$00) de uma carta com peso até 20g e o prémio de registo (30$00). 
Exemplar sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbos batidos a preto “POSTO 
N.º 34 / 30 SET 82 / LISBOA-CORREIO” e “R / P.C. N.º 34 / LISBOA / N.º 84”.

40.00

1731 F * Postos particulares de correio * Lisboa. 1931 – Lusíadas. Sobrescrito circulado registado do Posto 
de Correio n.º 37 (18.12.31) para Anadia (19.12.31), com trânsito por Lisboa (18.12.31), com selo 
de 80c, MF524, para pagar o porte interno simples (40c) de uma carta com peso até 20g e o pré-
mio de registo (40c) de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 9424 de 13.02.24, em vigor 
a partir de 14.02.24. Exemplar sem defeitos nem reparações, obliterado com carimbos batidos a 
preto “POSTO N.º 37 / 18. DEZ. 31 / LISBOA-CORREIO” e “R / P.C. N.º 37 / LISBOA / N.º 10210”.

40.00

1732 F * Postos particulares de correio * Lisboa. 1972 – Paisagens e Monumentos. MF1135, 3$50 
(Janela do Convento de Cristo em Tomar), papel esmalte, denteado 12 ½. Exemplar isolado 
em sobrescrito circulado registado do Posto de Correio n.º 38 (11.04.74) para Vila Nova de 
Gaia (13.04.74) com trânsito por Lisboa (11.04.74), para pagar o porte interno simples (1$00) 
de uma carta com peso até 20g e o prémio de registo (2$50), de acordo com a tabela de 
portes da Circular DSC n.º 7011,39/C de 03.11.70. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
obliterado com carimbo batido a preto “POSTO N.º 38 / 11. ABR. 74 / LISBOA-CORREIO” e 
sobrescrito com etiqueta de registo n.º 334, obliterada com a mesma marca de dia.

40.00
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1733 F * Postos particulares de correio * Porto. 1931 – Lusíadas. Sobrescrito circulado registado do 
Posto de Correio n.º 10 (03.01.33) para Lisboa (04.01.33), com trânsito pelo Porto (03.01.33), 
com dois selos de 40c, MF520, para pagar o porte interno simples (40c) de uma carta com 
peso até 20g e o prémio de registo (40c) de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 
9424 de 13.02.24, em vigor a partir de 14.02.24. Exemplar sem defeitos nem reparações, 
obliterado com carimbos batido a preto “R / P.C. N.º 10 / PORTO / N.º 120”.

50.00

1734 F * Postos particulares de correio * Porto. 1953 – Cavaleiro Medieval. Sobrescrito circulado registado 
do Posto de Correio n.º 17 (21.04.55) para Vila Nova de Gaia (22.04.55), com trânsito pela estação 
postal Bonjardim (21.04.55) e pela Estação Central do Porto (21.04.55), com selo de 2$50, MF773, 
para pagar o porte interno simples (1$00) de uma carta com peso até 20g e o prémio de registo 
(1$50) de acordo com a tabela de portes da Circular DSE n.º 4901,8/E de 18.01.49. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, obliterado com carimbos batido a preto “R / P.C. N.º 17 / PORTO / N.º 52”.

50.00

1735 F 8 Obliterações manuscritas. 1898/1905 – D. Carlos I, Mouchon. Novas cores e valores. MF141, 
25 réis, carmim. Lote com dois selos, com obliterações manuscritas, uma a azul “FREAMUN-
DE / 15-1-900” e outra a sépia “P(ortela) DO VALE / 31-3-901”. Exemplares sem reparações, 
com pequeno adelgaçamento no segundo selo, com boa cor. MB e MR.

40.00
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1736 F * Obliterações manuscritas. 1931 – Lusíadas. MF520, 40c, laranja-vermelho, papel liso e pontinha-
do, denteado 14. Par vertical em sobrescrito circulado registado de Alferrarede (14.02.33) para Lis-
boa (15.02.33) para pagar o porte interno simples (40c) de uma carta com peso até 20g e o prémio 
de registo (40c) de acordo com a tabela de portes do Decreto 9424 de 13.02.24. Exemplares sem 
defeitos nem reparações, com falta de papel no canto superior direito do sobrescrito e com oblite-
ração manuscrita a preto “ALFERRAREDE / 14 FEVEREIRO 1933 / MARIA JOSÉ MARQUES” e 
com inscrição manuscrita no sobrescrito “Não há / marca de dia”. MB e MR.

50.00

1737 F IC Obliterações manuscritas. 1912 – Ceres. Escudo nacional à esquerda. OM59b, 1c, verde 
sobre cartolina creme, circulado de Paredes de Bairro / Anadia (12.08.14) para Vila Nova de 
Gaia (13.08.14). Exemplar sem defeitos nem reparações com obliteração manuscrita a preto 
“PAREDES DO BAIRRO / 12-8-14 / CARDOTE”. MB e MR.

75.00

1738 F 8 Obliterações manuscritas. 1898/1905 – D. Carlos I, Mouchon. Novas cores e valores. MF141, 
25 réis, carmim. Lote com dois selos, com obliterações manuscritas, uma a violeta “C.(orreio) 
DE STº / EMILIÃO / 17-9-99” e outra a PRETO “VILLA DA / PONTE A / 6-8-912”. Exemplares 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

40.00

1739 F 8 Obliterações manuscritas. 1880/83 – D. Luís I. De perfil. MF54, 25 réis, lilás-vermelho, papel 
liso, denteado 12 ¾, obliteração manuscrita a violeta “8-8-81 / COVAS” + D. Luís I. De frente. 
MF 57a, 25 réis, castanho, papel liso, denteado 12 ¾, com obliteração a preto “AMARES”. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

40.00

1740 F 8 Obliterações manuscritas. 1912/26 – Ceres. Lote com 3 selos: um de 10c, tijolo, denteado 
12x11 ½, papel liso, espesso, MF215m com obliteração manuscrita a sépia “PONTE / DE / 
TELHE / 15-1-21” (Arouca) + selo de 3c, carmim, papel pontinhado, denteado 15x14, MF224 
com obliteração a preto “FAJÃO / 17=8=920” (Pampilhosa da Serra) + selo de 40c, verde-
-claro, papel pontinhado, denteado 13 ½ x 14, MF403 com obliteração a preto “ALBERNOA / 
26/4/930” (Beja). Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

50.00

1741 F 8 Obliterações manuscritas. 1895/96 – D. Carlos I, Mouchon. MF131, 25 réis, verde-azul. Lote com 
dois selos, com obliterações manuscritas, uma a preto “P(ortela) DO VALE / 23 DE / JANEIRO / DE 
99” e outra a preto “CORREIO”. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

30.00

1742 F 8 Obliterações manuscritas. 1895/1905 – D. Carlos I, Mouchon + D. Carlos I, Mouchon. Novas cores 
e valores. Lote com dois selos: MF127, 5 réis, laranja, com obliteração manuscrita a sépia “ ST.ª 
ANNA DE / MOLEDO / 14/9/901” e MF141, 25 réis, carmim, com obliterações manuscrita, a preto 
“ALCANHÕES / 26/12/96”. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. MB e MR.

40.00

1743 F PI Carimbos circulares datados, tipo 1880 + 1898/1905 – D. Carlos I, Mouchon. MF141, 25 réis, 
carmim, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar em postal ilustrado circulado de 
Mina de S. Domingos (19.02.04) para Inglaterra com trânsito por Mértola (19.02.04), oblitera-
do com carimbo batido a azul “MINA DE S. DOMINGOS”.

15.00

1744 F IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1912 – Ceres. OM56 + OM59, 1c, verde-escuro. 
Lote com dois inteiros postais, circulados respetivamente de Sabugal (09.11.12) para o Porto, 
com trânsito por Soito (09.11.12) e outro circulado de Castro Marim (09.03.18) para o Porto, 
obliterados com carimbos batido a azul “SABUGAL” e a preto “SOITO” e “CASTRO MARIM”.

15.00

1745 F * 1912 – Ceres. MF215b, 10c, laranja-vermelho, papel pontinhado, denteado 15x14. Exemplar iso-
lado em sobrescrito circulado registado de Lisboa - Sede (31.07.17) para Paris (17.08.15) com 
trânsito por Lisboa / Central (02.08.17), para pagar o primeiro porte (5c) de uma carta para o 
estrangeiro com peso até 15g e o prémio de registo (5c) de acordo com a tabela de portes do 
Decreto de 31.12.1904 em vigor a partir de 01.03.05, com ajustamento à nova moeda. Censurada 
pela censura portuguesa em 02.08.17 e marcada com carimbo oval a azul da censura de Lisboa.

15.00

1746 F * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1884/87 – D. Luís I, de frente. MF63, 25 réis, lilás-
-rosa, Papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar isolado em sobrescrito circulado de Cavez 
(11.10.91) para Chacim com trânsito por Baúlhe (11.10.91), Vila Real (12.10.91) e Macedo 
de Cavaleiros (14.10.91) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g. 
Carimbos batidos a preto de “CAVEZ”, “BAULHE” “VILLA-REAL e “MACEDO DE CAV.S”. MB.

20.00

1747 F * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e 
valores. MF141, 25 réis, carmim, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar isolado em 
sobrescrito circulado de Athey (08.09.07) para o Porto (09.09.07) com trânsito por Ribeira de 
Pena (08.09.07), para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g. Carim-
bos batidos a preto de “ATHEY” e “R. DE PENA”.

16.00

1748 F IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1879 – D. Luís I. Fita direita. Impressão com relevo. 
MF4a, 20 réis, azul, “Sr” em itálico debaixo de “B” de “BILHETE”, cunho I. Datado de Amieira 
(16.01.91) para Roda de Santa Maria Madalena, com trânsito por Ramalhos. Carimbo batido 
a preto “RAMALHOS”.

20.00

1749 F IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1912 – Ceres, com Escudo Nacional à esquerda. 
OM59b, 1c, verde-escuro sobre cartolina creme. Circulado de Navalho (24.11.14) para o Por-
to (24.11.14), obliterado com carimbo batido a preto “NAVALHO”.

16.00

1750 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote composto por dois selos: um de 25 réis, castanho, 
tipo D. Manuel II, MF161, com ligeira transparência, obliterado com carimbo batido a preto de “AL-
PEDRIZ”, não catalogado por Gordon e outro de 25 réis, violeta, denteado 11 ¾, papel porcelana, 
tipo D. Luís I, de frente, MF63, obliterado com carimbo batido a preto “VALLE / PARAÍSO”.

20.00

1751 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898 – D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 réis, car-
mim. Dois exemplares usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterados com 
carimbos batido a preto “FERMIL” e “BANHO”.

15.00
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1752 F FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898 – D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 réis, car-
mim. Exemplar usado, sobre pequeno fragmento, sem defeitos nem reparações, com boa cor, 
obliterado com carimbo batido a preto “SANTA MARINHA”.

15.00

1753 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/905 – D. Carlos I Mouchon. Lote com 3 selos usa-
dos, sem defeitos nem reparações, com boa cor obliterados com carimbos batidos a preto: um de 
5 réis, laranja, MF126 com “GALLIHEIRO (SANTAREM)”, outro de 25 réis, verde-azul, MF131 com 
“CALDAS DE AREGO” e outro de 25 réis, carmim, MF141, com “CHÃO DO COUCE”.

12.00

1754 F IC Carimbos circulares datados, tipo 1880. Lote composto por dois bilhetes-postais: 1895 – D. 
Carlos I, tipo Diogo Neto  OM22, 10 reis preto circulado de Abrigada (15.01.96) para Lisboa, 
com carimbo batido a preto “ABRIGADA” + 1912 – Ceres. OM56, 1c, verde-escuro sobre car-
tolina camurça, circulado de Amoreira (13.09.02 – erro no ano, deveria ser 12) para a Hungria, 
com carimbo batido a preto “AMOREIRA” (raridade 10 * Gordon).

20.00

1755 F 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/96 – D. Carlos I, Mouchon. Lote composto por 
dois selos: um de 25 réis verde, MF131, obliterado com carimbo batido a violeta “C. AMIEIRA” 
(não catalogado por Gordon) e outro de 100 réis, azul s/ azul, MF135, obliterado com carimbo 
batido a violeta “OLIVEIRA D’AZEMEIS”.

20.00

1756 F IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1910 – D. Manuel II. OM48, 10 réis, verde-escuro sobre 
cartolina creme. Circulado de Souto da Branca (12.01.11) para Vila Nova de Gaia (14.01.11), oblite-
rado com carimbo batido a preto, tipo 2, “CORREIO / SOUTO DA BRANCA”. Raridade 10 Gordon.

15.00
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1757 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1884/1910 – D. Luís I, de frente + D. Carlos I, tipo 
Mouchon + D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA”. Lote com 18 selos de diversos va-
lores e emissões obliterados com carimbos bem batidos a preto de: “BARCA D’ALVA”, “BAL-
TAR”, “BORNES”, “BEMPOSTA (ABRANTES)”, “BALEIZÃO”, “BENADICTA”, “BENCATEL”, 
“BOUGADO”, “BARQUEIROS”, “CORTEGANA”, “CARVALHOS”, “CABAÇOS”, “CANTAREI-
RA”, “CELAVISA”, “CERDEIRA”, “CAPAREIROS”, “CEZAR” e “CONCEIÇÃO”.

25.00

1758 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1884/1905 – D. Luís I, de frente + D. Carlos I, tipo 
Mouchon. Lote com 15 selos de diversos valores e emissões obliterados com carimbos bem 
batidos a preto de: “COTTAS”, “FERMIL”, “FAVAIS”, “F. FOZ (BAIRRO NOVO)”, “FREIXIEL”, 
“FREGIM”, “GANDARA”, “JARMELO (S. PEDRO)”, “JUSTES”, “LAVOS”, “LOURIÇAL”, “LA-
GARES”, “MIDÕES”, “MEXILHOEIRA GRANDE” e “MONSANTO”.

20.00

1759 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/1910 – D. Carlos I, tipo Mouchon + D. Manuel 
II. Lote com 15 selos de diversos valores e emissões obliterados com carimbos bem batidos a 
preto de: “MARMELLEIRA (R. MAIOR)”, “OUTIZ”, “OLEIROS”, “PICANCEIRA”, “POVOA DE 
STA IRIA”, “PINHEIRO GRANDE”, “PALLA”, “POVOA E MEADAS”, “PENHALONGA”, “PIAS”, 
“POMARÃO”, “PRADO”, “ROSMANINHAL” e “ROCHAFORTE”.

25.00

1760 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1884/1905 – D. Luís I, de frente + D. Carlos I, 
tipo Mouchon. Lote com 15 selos de diversos valores e emissões obliterados com carimbos 
bem batidos a preto de: “SAMÃO”, “SEIXAL”, “SANTA CITA”, “STA EULALIA”, “STA CLARA A 
VELHA”, “SALIR”, “STA LUZIA”, “SAFFARA”, “TRINTA”, “TREIXEDO”, “TEIXOSO”, “URROS”, 
“VARZEA DE GOES” e “VILLA DE REI”.

20.00

1761 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895/1905 – D. Carlos I, tipo Mouchon. Lote com 15 
selos de diversos valores e emissões obliterados com carimbos bem batidos a preto de: “AL-
MEIRIM”, “ALPEDRINHA”, “ALQUEIDÃO”, “ALVEGA”, “ALPALHÃO – dois tipos diferentes”, 
“ÁGUAS DE MOURA”, “ALCAFOZES”, “AGUALVA”, “ARRUDA”, “AMOREIRA”, “ANGEJA”, 
“AVELLAR”, “ALJUBER” e “ABELLA”.

20.00

1762 F FRG Carimbos circulares datados * 1917/20 – Ceres. MF228, 6c, lilás-rosa, papel pontinhado ver-
tical, denteado 15x14. Par horizontal em fragmento, obliterado com carimbo batido a preto “ 
CORREIO E TEL. / 18 JUNHO 1922 / JARDIM ZOOLOGICO”. B e R.

25.00

1763 F PI Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. Postal ilus-
trado circulado de Perovizeu (23.09.21) para Lisboa (25.09.21) com selos de 2c, laranja e 4c, 
verde-amarelo, ambos em denteado 12x11 ½, MF223d e 226d, para pagar o porte de uma 
bilhete-postal simples, obliterados com carimbo batido a preto “PEROVIZEU (FUNDÃO). B e R.

15.00

1764 F * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1884/87 – D. Luís I, de frente. MF63, 25 réis, lilás-rosa, Papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar isolado em sobrescrito circulado de Arrancada (08.07.91) para 
Pereira (09.07.91) com trânsito por Águeda (08.07.91) para pagar o porte simples interno de uma 
carta com peso até 15g. Carimbos batidos a preto de “ARRANCADA”, “AGUEDA” e “PEREIRA”. MB.

20.00

1765 F * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1912/13 – Ceres. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES” a preto. MF154a, 2 ½ c, violeta-claro, papel porcelana, denteado 15x14, em sobres-
crito circulado de Vila do Porto (31.08.14) para Lisboa, para pagar o porte simples de uma carta 
para Portugal com peso até 20g. Carimbo batido a preto “V. DO PORTO (STA MARIA).

25.00

     Angola

1766 F 8 Carimbos de dupla oval * Angola – Lote composto por quatro selos, dois do tipo coroa de 25 
reis carmim e 25 réis violeta e dois do tipo D. Luís I, fita direita de 25 réis, obliterados respeti-
vamente com carimbos batidos a preto “CORREIO DE / S. JOSÉ DE ENCOGE”, “CORREIO 
DE / NOVO REDONDO”, “CORREIO DE / CAMBAMBE” e “CORREIO DE / MALANGE”.

20.00

1767 F 8 Carimbos numéricos volantes, circulares datados. Lote composto por 5 quadras com selo tipo Ceres 
de ¼ c, sépia esverdeado, papel cartolina, denteado 15x14, obliterados com carimbos numéricos 
volantes batidos a preto “17” atribuído à estação postal de N’DALATANDO; “22” à estação postal 
de CATETE; “30” à estação postal de CAPUNGA; “36” à estação postal de “MONA QUIMBUNDO” 
e “39” à estação postal de BENGUELA-VELHA, mais tarde renomeada como PORTO AMBOIM.

25.00

1768 F 8 Carimbos numéricos volantes, ovais, pré-adesivos. Lote composto por selo MF202 com ca-
rimbo “50” + quadra com selos MF196 obliterada com carimbo “100” + par de selos MF295 
obliterado com carimbo “150” + selo MF292 obliterado com carimbo “250” e selos MF 233/34, 
obliterado com carimbo “300”. Carimbos muito bem batidos a preto.

20.00

1769 F 8 Obliterações manuscritas. 1914 – Ceres. MF151f, 10c, laranja-vermelho, papel liso, denteado 12x11 
½. Três selos pertencentes a uma tira horizontal, com obliteração manuscrita a sépia “QUETA”.

12.00

1770 F FRG Obliterações manuscritas. 1952 – 1.º Congresso Nacional de Medicina Tropical. MF351, 
1$00, azul e preto. Lote com dois fragmentos, provavelmente do mesmo sobrescrito, um de-
les com selo isolado com obliteração manuscrita a vermelho “31.8.52 / ONCONCUA” e outro 
com par vertical apenas com a data manuscrita “31.08.52”. B e MR.

25.00

1771 F FRG Carimbos nominativos. 1968 – 5.º Centenário do Nascimento de Pedro Álvares Cabral. 
MF531, $50, policromo (Nossa Senhora da Esperança), papel esmalte, denteado 14 ¼. Qua-
dra usada sobre pequeno fragmento, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterada 
com carimbo batido a preto “MATALA”. MB e MR.

30.00
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1772 * Carimbos circulares datados, tipo 16.º grupo (GM). Lote com dois sobrescritos registados, 
ambos circulados para Sá da Bandeira em 12.03.70 e 23.06.72: um de Jamba com selos 
MF526 e 532 + par horizontal de selos do Imposto Postal MF IP18 e outro com selos MF538 
(x2) e 543 + selo do Imposto Postal MF IP22, respetivamente obliterados com carimbos bati-
dos a preto de “JAMBA” e “TCHAMUTETE”.

20.00

     Guiné

1773 F FRG Carimbos circulares datados. Lote composto por par horizontal de selos do imposto postal de 50c, 
MF IP9 com carimbo batido a preto “ESTAÇÃO POSTAL / R / DE XITOLI” + selo isolado do mes-
mo valor com carimbo batido a violeta “ESTAÇÃO POSTAL / DE BUBA + fragmento com bloco 
de 6 selos tipo Ceres MF208 com carimbo batido a preto “ESTAÇÃO POSTAL / DE BISSORA”.

15.00

1774 F FRG Carimbos circulares datados. Lote composto por 3 fragmentos: um com selos MF209 (x3) e 
212 (bloco de 9 selos) obliterado com carimbo a preto “ESTAÇÃO POSTAL / DE BAFATÁ”, 
outro com selos MF209 e 212 (x3) com carimbo a violeta “ESTAÇÃO POSTAL / DE CACINE”  
e outro com selo MF224 (x3) com carimbo a preto “ESTAÇÃO POSTAL / R / DE XITOLE”.

15.00

1775 F 8 Carimbos retangulares * 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. Lote com 3 selos de 2 ½ réis, cinzento, 
5 réis, laranja e 25 réis, verde, MF47, 48 e 52, obliterados com carimbo batido a azul “ESTAÇÃO 
POSTAL / DE BOLAMA / GUINÉ PORTUGUESA”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

25.00
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1776 F FRG Carimbos numéricos retangulares. Lote com dois fragmentos: um com bloco de 6 selos 
MF215, obliterado com carimbo batido a preto “N.º 2 / ESTAÇÃO  CORREIOS E TELEGRA-
FOS / GUINÉ” e outro com selo MF209 com carimbo batido a preto “N.º 6 / ESTAÇÃO  COR-
REIOS E TELEGRAFOS / GUINÉ” atribuído à estação postal de SONACO.

25.00

     Índia

1777 8 Carimbos ovais de barras * Literais. MF117, 6 réis, verde, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I. 
exemplar usado, sem reparações, com 3 cantos curtos, com boa cor, obliterado com carimbo 
batido a preto “M” de “CANÁCONA”.

6.00

     Moçambique

1778 F 8 Obliterações manuscritas. Lote com dois selos: Selo de 25 réis, carmim, tipo D. Carlos I, 
Mouchon, de Moçambique, MF95, com obliteração a sépia “MATIBANE / 12-2-909” + selo de 
10 réis, verde-amarelo, tipo D. Carlos I Mouchon com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda da Zambézia, MF57, com obliteração a sépia “LURIO”. B e R.

30.00

1779 F * Carimbos circulares de borracha. 1961 – Escudos de Armas de Cidades e Vilas de Moçambi-
que. MF437, 1$50 (Cidade de Quelimane). Par horizontal em sobrescrito circulado de Maúa 
(29.11.62) para Lisboa, com trânsito por Nampula (30.11.62). Selos obliterados com carimbo 
batido a violeta “C. T. T. / 29 NOV 1962 / MAÚA”, tipo AP M6-P, raridade 8.

20.00

1780 F 8 Carimbos lineares de borracha privados. 1921/23 – Motivos locais. Novos valores. MF149, 
80c, azul ultramar e sépia, papel pontinhado em losangos, denteado 14. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e obliterado com carimbo linear, de borracha, 
batido a violeta “SENA SUGAR FACTORY, LTD”. B e MR.

30.00

     S. Tomé e Príncipe

1781 F 8 Carimbos circulares datados. 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF47, 20 réis, violeta-cin-
zento, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar usado. Margem esquerda de folha, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterado com carimbo batido a preto “CORR-º 
D’AJUDÁ / …. S. TOMÉ E PRÍNCIPE”. MB e MR.

40.00

     Timor

1782 F 8 Carimbos de coroa. Timor – Lote com 3 selos tipo Coroa de Macau, com sobrecarga “TIMOR” 
obliterados com carimbos batidos a preto: MF5, 40 réis amarelo, denteado 12 ¾, obliterado 
com carimbo tipo Coroa com a data manuscrita “8 / 5 /1880” + MF4, 25 réis violeta, denteado 
12 ¾ e MF6, 50 réis, azul, denteado 13 ½, com carimbos sem datador. Exemplares sem de-
feitos nem reparações, com boa cor.

25.00

1783 F 8 Marcofilia diversa * Timor. Lote com três selos: MF233, 8 avos, violeta, com carimbo batido 
a violeta “CTT – TIMOR / LACLUBAR” + MF271, 20 avos, azul e azul-cinzento, com carimbo 
batido a azul “POSTO / MANATUTO” + MF117, 6 avos, castanho-amarelo com carimbo batido 
a violeta “COR.º - HATO-LIA / TIMOR”.

15.00

1784 FRG Carimbos circulares datados. Lote com dois fragmentos: um com selos MF309 e 355 (para 
vertical) obliterado com carimbo batido a preto “POSTO / CTT / MALIANA” e outro com dois 
pares de selos MF343 obliterado com carimbo batido a violeta “TIMOR / SUAI”.

15.00

1785 F 8 Carimbos dos paquetes holandeses. 1911 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” 
da Casa da Moeda. MF117, 6 avos, castanho-amarelo, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. 
Exemplar usado, sem reparações, com dois dentes curtos, com boa cor e obliterado com carimbo 
batido a violeta “Koninklijke Paketvaart Maatschappij / S.S / VAN RIEMSDYK”. B e R.

25.00

LITERATURA

1786 & Boletim do Clube Filatélico de Portugal – Coletânea dos Boletins do CFP desde o n.º 1 (1946) 
até ao n.º 301 (1978), dividida em 17 volumes com encadernação de luxo, muito bem conser-
vada. Lote com peso aproximado de 15kgs.

100.00

1787 & Revista “O Selo” – Coletânea da revista “O Selo” editada por Eládio dos Santos desde o n.º 1 
(1939) até ao n.º 226 (1958), com exceção dos n.ºs 210 a 215 em falta, dividida em 19 volumes 
com encadernação de luxo, muito bem conservada. Lote com peso aproximado de 15kgs.

90.00

1788 & Revista do Mercado Filatélico – Coletânea da revista do Mercado Filatélico desde o n.º 1 
(1940) até ao n.º 119 (1959), dividida em 11 volumes com encadernação de luxo, muito bem 
conservada. Lote com peso aproximado de 10kgs.

100.00

1789 & História do Selo Postal Português, de A. H. de Oliveira Marques. Três volumes encadernados. 25.00
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1790 & “Tabella dos Dias de Partida e Chegada dos Correios, acompanhada de hum  Mappa que 
demonstra “O GIRO DO CORREIO” e sua mutua correspondência”. Editado na Impressão 
Régia, Lisboa 1818. Exemplar bem conservado, sem defeitos nem reparações, com 8 pági-
nas e um mapa em tamanho A5.

50.00

1791 & Aviso de 14 de Março de 1801 com os Artigos que se mandam adicionar ao Regulamento do 
Correio Geral de 1 de Abril de 1799. Exemplar autêntico, com 8 páginas, muito bem conser-
vado, sem defeitos nem reparações, impresso na Officina de Antonio Rodrigues Galhardo.

40.00

1792 F & Macau * Monografias, artigos, mapas e gráficos estatísticos, coligidos para a representação de 
Macau na Exposição Portuguesa em Sevilha, 1929. Volume brochado, em muito bom estado de 
conservação. Impresso na Tipografia Mercantil de N. T. Fernandes & Filhos em Macau.

25.00

1793 F & The War Tax * Stamps of Mozambique, de E. Tamsen, editado por The Scott Stamp & Coin 
Co. Exemplar agrafado com capa em cartolina e 24 páginas. Muito bem conservado.

25.00

REIMPRESSÕES

     Portugal

1794 F R Reimpressões de 1863 * 1853 – D. Maria II. MF 2/4, 25 réis, azul + 50 réis, verde-amarelo + 100 
réis, lilás. Lote com 3 reimpressões de 1863, com margens de luxo /normais, com goma original 
e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.120.00.

150.00

1795 F R Reimpressões de 1885 * 1884 – Taxa de Telegramas. MF59, 2 réis, preto. Reimpressão 
de 1885, sem goma como emitida, em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar MUITO 
RARO, sem defeitos nem reparações com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

40.00

     Açores
1796 F R Reimpressões de 1905 * 1868 – D. Luís I. Fita curva. Não denteados. MF 1/6. Série completa 

de reimpressões de 1905, com margens de luxo na generalidade, com goma original e mar-
ca de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Inclui duplicação da 
reimpressão de 20 réis, com muito ligeiro óxido, não valorizada. Valor de catálogo € 330.00.

50.00

1797 F R/ Reimpressões de 1885 e 1905 * 1882/84 – D. Luís I, fita direita. Sobrecarga tipo D. Lote com-
posto 8 reimpressões de 1885 dos valores de 10 réis, 15 réis, 20 réis, 2x80 réis, 100 réis, 150 
réis amarelo e 300 réis e 4 reimpressões de 1905 dos valores de 15 réis, 20 réis, 50 réis e 150 
réis azul, todas em denteado 13 ½. Exemplares sem defeitos nem reparações com exceção 
das reimpressões de 50 e 150 réis azul, com pequenos defeitos no denteado e vestígios de 
óxido, porém muito raros. Valor de catálogo. € 1.154.00.

125.00
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1798 F R Reimpressões de 1905 * 1884/87 – D. Luís I. De frente. Sobrecarga D. MF52/57. Série completa, 
incluindo reimpressões de 5 réis com sobrecargas a preto e vermelho, com goma original e marca 
de charneira, sem reparações, com óxido na reimpressão de 10 réis. Valor de catálogo € 390.00.

60.00

     Madeira

1799 F R Reimpressões de 1885 * 1871/76 – D. Luís I. Fita direita. MF 14/25. Série completa de reim-
pressões de 1885 em denteado 13 ½, sem goma como emitidas, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com traço horizontal de 18mm, fino, a vermelho na reimpressão de 5 réis 
e a preto nas restantes. MB e R.

100.00

     Angola

1800 F R Reimpressões de 1885 * 1870/77 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, em 
pares horizontais, cantos inferiores esquerdos de folhas, em papel branco espesso, sem goma 
como emitidos, denteado 13 ½, com sobrecarga horizontal “PROVA” pequena, impressa a preto. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 810.00.

200.00

1801 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Série completa de reimpressões 
de 1885, em pares horizontais, cantos inferiores esquerdos de folhas, em papel branco espesso, 
sem goma como emitidos, denteado 13 ½, com sobrecarga horizontal “PROVA” pequena, impressa 
a preto. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 450.00.

100.00

1802 F R Reimpressões de 1905 * 1902 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. Série completa de reim-
pressões de 1905, novas, com goma original e sinal de charneira, sem reparações, com ves-
tígios de óxido nos dois primeiros valores, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 240.00.

48.00

     Cabo Verde

1803 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, na horizontal. Reimpressão de 5 reis em par. Valor de catálogo € 400.00.

70.00

     Guiné

1804 F R Reimpressões de 1885 * 1879/84 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÈ” 
grande. MF 10/18. Série completa em pares horizontais de reimpressões de 1885, em papel 
espesso branco, denteado 13 ½, sem defeitos nem reparações, com boa cor, e com a sobre-
carga “PROVA” pequena. Valor de catálogo € 630.00.

120.00

     Moçambique

1805 F R Reimpressões de 1885 * 1876 – Coroa. MF 1/9. Série completa de reimpressões de 1885, 
nova, denteado 13 ½, sem goma como emitidas, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 270.00.

65.00

1806 F R Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Série completa de reim-
pressões de 1885, nova, denteado 13 ½, sem goma como emitidas, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

38.00

1807 F / Reimpressões de 1905 * 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF15, 18/21 e 23. Série completa 
de reimpressões de 1905, denteado 13 ½, com goma original sem charneira, com exceção 
reimpressão de 100 réis com sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo. MB e MR. Valor de catálogo € 360.00.

110.00

     Companhia de Moçambique

1808 F R Reimpressões de 1905. * 1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga 
“COMP.A DE MOÇAMBIQUE”. Sobrecarga B, tipo II. MF 1/9. Série incompleta (falta reimpres-
são de 100 réis) em denteado 13 ½, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Mesmo incompleta trata-se de um conjunto de reimpressões raras. Certificado de 
peritagem de Leilões P. Dias, Lda. Valor de catálogo € 640.00.

190.00

1809 F R Reimpressões de 1905. 1894 – D. Carlos I. Selos de Moçambique com sobrecarga “COMP.A 
DE MOÇAMBIQUE”. Sobrecarga B, tipo II. MF10, 2 ½ réis, castanho, denteado 13 ½. Reim-
pressão nova, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

     Companhia do Niassa

1810 R/ Reimpressões de 1905 * 1898 – D. Carlos I. Selos de Moçambique, com sobrecarga “NYAS-
SA”. Série incompleta de reimpressões de 1905 (falta a reimpressão de 100 réis), nova, com 
goma original e sinal de charneira, com exceção da reimpressão de 80 réis sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 480.00.

100.00

11111111111111111111111111111111111111111111111111
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     S. Tomé e Príncipe

1811 R Reimpressões de 1885 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Série completa de reim-
pressões de 1885 em denteado 13 ½, sem goma como emitidos, sem defeitos nem repara-
ções, com muito boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

     Timor

1812 R Reimpressões de 1885 * 1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga “TIMOR”. MF 1/10. Sé-
rie completa de reimpressões de 1885, nova, em denteado 13 ½, sem goma como emitidas, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e com “TRAÇO” fino de 17mm. Valor de catálogo € 400.00.

140.00

1813 R Reimpressões de 1905 * 1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga “TIMOR”. MF 
1/10. Série completa de reimpressões de 1905, nova, em denteado 13 ½, sem goma, sem 
reparações, com corte vertical de 5mm na margem superior na reimpressão de 10 réis, não 
valorizada, com boa cor. Valor de catálogo € 315.00.

95.00

1814 R Reimpressões de 1905 * 1888 – D. Luís I, fita direita. MF11, 16, 18/19, 5, 50, 100 e 200 réis. 
Série completa de reimpressões de 1905, nova, em denteado 13 ½, sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 280.00.

85.00

1815 R/ R Reimpressões de 1905 * 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF76/81, 83/84. Série 
completa de reimpressões de 1905, nova, em denteado 13 ½, com goma original e sinal de 
charneira as reimpressões de 6 avos s/ 10 réis, 6 avos s/ 300 réis, 9 avos s/ 40 réis e 15 avos 
s/ 50 réis e sem goma os restantes valores, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 560.00.

160.00
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1816 R Reimpressões de 1905 * 1902 – D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF98, 12 avos, 
carmim, denteado 13 ½. Reimpressão de 1905, nova, com goma original e sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 85.00.

25.00

ESTRANGEIRO

1817  Angola * Palop’s. 1975 – Conchas de Angola com sobrecarga “INDEPENDÊNCIA”. AR1B, 
$30, policromo, papel esmalte, denteado 12x12 ½, SOBRECARGA VERMELHA. Quadra, 
nova, margem esquerda de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

30.00

1818 * Itália * 1858 – Victor Emmanuel II. Busto em relevo. Não denteado. Sobrescrito circulado 
de Torino (09.12.58) para Calvados / França (12.12.58) com trânsito pela ambulância Lyon / 
Paris (10.12.58), Paris (10.12.58), ambulância Paris a Cherbourg (11.12.58) com selo de 20c, 
azul Yv13 e par horizontal de 40c, carmim, Yv12.

LOTES E ACUMULAÇÕES

1819 Lote Portugal * Pré-filatelia – Lote com 21 cartas pré-filatélicas com as marcas bem batidas na 
grande maioria, algumas com interessante raridade: Alcobaça * LF ACB2 + Alvaiázere * LF 
AVZ2 + Amarante * LF AMT4 (verde) + 2 x Arcos de Valdevez * LF AVV2 e AVV3 + Abrantes 
* LF ABT2 (preto) + 2 x Beja * LF BJA2 e BJA3 + 2 x Braga * LF BRG3 (verde) e BRG5 + 
Bragança * LF BGC2 (azul) + Cabeceiras * LF CBC1 + Caldas * LF CDL2 (sépia) + 2 x Castelo 
Branco * LF CTB1 (vermelho) e CTB3 (azul) + Faro * LF FAR2 + 2 x Coimbra * LF CBR10 + 
CBR10 com emenda de porte + Lagoa * LF LGA1 (sépia) + Mangualde * LF MGL2 (azul) e 
Lamego * LF LMG3 (azul).

240.00

1820 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.

300.00

1821 Lote Portugal – Coleção completa de 1957 a 2004 com selos novos com goma original sem char-
neira, incluindo etiquetas, montada em tiras Hawid em dois volumes do álbum de Eládio dos 
Santos. Valor de catálogo € 4.700.00. Lote a ver.

330.00

1822 Lote Portugal – Remanescente de coleção especializada de PORTEADO, com dezenas de car-
tas, inteiros postais e postais ilustrados, a maioria com selos de porteado “Algarismos ladea-
do de ramos”, legenda “A Cobrar” e Símbolo dos CTT. Inclui ainda outros tipos de exemplares 
filatélicos circulados no reinado de D. Luís I. Lote a ver.

75.00

1823 Lote Portugal – Lote composto por 11 pastas, das quias duas contendo 21 folhas miniatura, todas di-
ferentes, outra com selos de blocos de 1960 a 1974 com algumas faltas, as restantes oito pastas 
contendo selos e blocos em anos completos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2006, 2007 e 2008. 
Todos os selos novos, com goma original sem sinal de charneira. Bom valor de catálogo. Lote a ver.

100.00

1824 Lote Portugal – Coleção montada em folhas de exposição alusiva à 2.ª Guerra Mundial, com so-
brescritos e postais ilustrados e outros documentos. Lote a ver.

400.00

1825 Lote Portugal – Coleção montada em folhas de exposição com o título “THE PORTUGUESE EX-
PEDITIONARY FORCE IN WWI”. Lote a ver.

480.00

1826 Lote Portugal * CEPT – Lote composto por dois classificadores com todas as séries emitidas 
sobre o tema, incluindo os blocos, desde 1960 a 2005. Bom lote a ver.

60.00

1827 Lote Portugal – Caixa contendo 283 carteiras conforme lista detalhada a fornecer aos interessa-
dos. Valor de catálogo € 5.001.70.

100.00

1828 ETQ Portugal * Etiquetas – Álbum Lindner com capa, de cor preta, contendo largas dezenas de 
etiquetas, desde tipo FRAMA até Euro 2004, a maioria em séries completas novas, incluindo 
ainda FDC’s e alguma etiquetas usadas, assim como as folhas Lindner de etiquetas desde 
1981 a 2003. Bom lote.

125.00

1829 ETQ Portugal * Etiquetas – Álbum Leuchtturm, sem caixa, com 33 folhas, contendo largas 
dezenas de etiquetas desde tipo FRAMA até Dinossáurios em Portugal, novas e usadas, 
diversos FDC’s com as séries completas, assim como sobrescritos e bilhetes-postais 
circulados. Bom lote.

100.00

1830 Lote Açores – Folhas de álbum Yvert com coleção bastante completa, incluindo quadras e variedades, 
45 reimpressões. Exemplares em estado de novo ou usado, com alguns pontos de óxido mas 
no geral com boa qualidade. Os selos marcados com “X” não foram cotados por serem falsos ou 
terem defeitos (os selos não cotados por defeitos têm um valor de catálogo de aproximadamente 
€ 19.300.00). Valor de catálogo dos selos € 5.800.00 + reimpressões € 2.070.00.

1.000.00

1831 Lote Angra – Folha de álbum Yvert com coleção completa em estado de novo ou usado. Lote a 
ver. Valor de catálogo € 420.00 (três selos não cotados).

50.00

1832 Lote Horta – Folha de álbum Yvert com coleção completa em estado de novo ou usado. Lote a ver. 
Valor de catálogo € 420.00 (três selos não cotados).

50.00

1833 Lote Ponta Delgada – Folha de álbum Yvert com coleção completa em estado de novo ou usado. 
Lote a ver. Valor de catálogo € 570.00 (um selo não cotado).

60.00
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1834 Lote Madeira – Folhas de álbum Yvert com coleção nova ou usada, incluindo alguns bons valores 
e 26 reimpressões. Os selos marcados com “X” não foram cotados por serem falsos ou terem 
defeitos (os selos não cotados por defeitos têm um valor de catálogo de aproximadamente € 
3.000.00). Valor de catálogo dos selos € 2.250.00 + reimpressões € 1.275.00.

400.00

1835 Lote Funchal – Folha de álbum Yvert com coleção completa em estado de novo ou usado. Lote a 
ver. Valor de catálogo € 450.00 (um selo não cotado).

50.00

1836 Lote África – Classificador com selos novos e usados do Congo Belga, Colónias Inglesas, Coló-
nias Italianas e outros países de África. Lote a ver.

200.00

1837 Lote Ultramar * Emissões Gerais – Álbum SAFE com coleção completa nova incluindo os dois 
blocos, um Specimen, folhas e retalhos de folhas, alguns FDC’s, etc. Na generalidade a 
qualidade é boa, mas alguns selos apresentam óxido. Lote a ver. Valor aproximado de 
catálogo € 1.050.00.

200.00

1838 Lote Colónias Portuguesas – Lote com 3 classificadores com milhares de selos novos e usados, 
com muitos selos fecho de série. Valor elevado de catálogo. Lote a ver.

1.500.00

1839 Lote Colónias Portuguesas. Classificador Leuchtturn contendo diversas séries completas em es-
tado novo e usado, algumas de alto valor. Valor de catálogo € 9.200.00.

500.00

1840 Lote Colónias Portuguesas. Classificador Leuchtturn com milhares de selos novos sem charneira, 
de várias colónias, com repetições e com muitas séries completas. Valor de catálogo € 9.100.00.

500.00

1841 Lote Angola. Três álbuns Lindner com caixa, de cor bordeaux, com 76 folhas Lindner, sistema 
branco, a maioria modelo 802204, com 152 FDC’s e sobrescritos com carimbos comemo-
rativos, todos diferentes. Coleção quase completa. Valor aproximado do material € 200.00.

60.00

1842 Lote Angola. Álbum Lindner com caixa, de cor bordeaux, com 51 folhas Lindner, sistema branco, 
de diversos modelos, com remanescente de desde 1925 a 1975 em estado de novo, com 
poucas faltas, incluindo Correio Aéreo, Porteado, Imposto Postal e blocos. Valor aproximado 
só do material € 100.00.

100.00

1843 Lote Angola – Álbum SAFE com remanescente de uma coleção especializada da emissão de 
1902 (D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa) desde MF53 a MF74, 
com dezenas de selos novos com goma original com e sem charneira e selos usados, incluin-
do um bloco de 12 selos e uma quadra. Também algumas variedades. Lote a ver. Ex-Elder 
Correia. Valor de catálogo € 4.500.00+++

500.00

1844 Lote Angola – Dois álbuns SAFE com remanescente da coleção “Império Português”, a maioria 
dos selos em estado de novo com goma original com e sem charneira ou sem goma, incluin-
do dezenas de variedades de papel, denteados, sobrecargas/sobretaxas invertidas, duplas, 
deslocadas, diversos bons valores, 25 reimpressões, etc. Inclui também 180 provas (muitas 
em quadras) e 12 selos com sobrecarga “SPECIMEN”, não cotados. Na generalidade a qua-
lidade é boa, mas alguns selos apresentam óxido. Lote a ver. Valor de catálogo € 14.700.00.

2.300.00

1845 Lote Angola – Álbum SAFE com conjunto de folhas completas, retalhos de folha, blocos de 4, 6 e 
9 selos. Na generalidade a qualidade é boa, mas alguns selos apresentam óxido. Lote a ver. 
Valor de catálogo € 18.000.00.

800.00

1846 Lote Congo – Álbum SAFE com remanescente da coleção “Império Português”, com a maioria dos 
selos em estado de novo com goma original sem charneira, com charneira ou sem goma, incluindo 
muitas variedades de papel, denteados, sobrecargas/sobretaxas invertidas, duplas, deslocações, 
estrelas “Ceres”, dois specimen e um clandestino não cotado. Na generalidade a qualidade é boa, 
mas alguns selos apresentam óxido. Lote a ver. Valor aproximado de catálogo € 1.250.00++.

250.00

1847 Lote Cabo Verde – Álbum SAFE com remanescente da coleção “Império Português” com a maioria 
dos selos em estado de novo com goma original sem charneira, com charneira ou sem 
goma, incluindo muitas variedades de papel, denteado, sobrecargas e sobretaxas invertidas, 
duplas, deslocadas. Diversos bons valores tais como variedades de denteado MF52 com 
sobrecarga preta (não catalogado), MF166a sem goma, 22 reimpressões (incluindo duas 
séries completas), conjunto de selos em pares da emissão de D. Carlos I, tipo Diogo Neto 
(novos, goma original sem charneira), 37 provas (a maioria em quadras) e 12 selos com 
sobrecarga “SPECIMEN”. Na generalidade a qualidade é boa, mas alguns selos apresentam 
óxido. Lote a ver. Lote a ver. Valor aproximado de catálogo € 7.000.00.

1.400.00

1848 Lote Cabo Verde – Álbum SAFE com conjunto de folhas completas, retalhos e blocos de 4, 6, 9 e 10 
selos, a grande maioria novos com goma original sem charneira. Na generalidade a qualidade é 
boa, mas alguns selos apresentam óxido. Lote a ver. Valor de catálogo € 8.400.00.

500.00

1849 Lote Guiné – Álbum SAFE com remanescente da coleção “Império Português” com a maioria 
dos selos em estado de novo com goma original sem charneira, com charneira ou sem 
goma, incluindo muitas variedades de papel, denteado, sobrecargas e sobretaxas invertidas, 
duplas, deslocadas, variedades estrelas em Ceres, 70 reimpressões com diversas séries 
completas. Inclui ainda 75 provas e 41 selos com sobrecargas “SPECIMEN” não cotados. Na 
generalidade a qualidade é boa, mas alguns selos apresentam óxido. Lote a ver. Lote a ver. 
Valor aproximado de catálogo € 9.000.00.

1.600.00

1850 Lote Guiné – Álbum SAFE com conjunto de folhas completas, retalhos e blocos de 4, 6, 8, 10 e 12 
selos, a grande maioria novos com goma original sem charneira ou sem goma como emitidos. 
Na generalidade a qualidade é boa, mas alguns selos apresentam óxido. Lote a ver. Valor de 
catálogo € 4.300.00.

350.00
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1851 Lote Índia – Dois álbuns SAFE com remanescente da coleção “Império Português” a partir de 
1877 (Coroa), a maioria dos selos em estado de novo com goma original com e sem charneira 
ou sem goma, incluindo muitas dezenas de variedades de papel, denteados, sobrecargas/
sobretaxas invertidas, duplas, deslocadas, estrelas Ceres, 19 reimpressões, etc.. Inclui ainda 
38 provas e 22 selos com sobrecarga “SPECIMEN” não cotados. Na generalidade a qualida-
de é boa, mas alguns selos apresentam óxido. Lote a ver. Valor de catálogo € 13.700.00++.

2.200.00

1852 Lote Índia * Fiscais – Conjunto com 6 documentos e dois fragmentos com selos fiscais e 11 selos 
do imposto do selo de 1878 das taxas de 10 réis a 400 réis, PB 1/11. Lote a ver.

50.00

1853 Lote Índia – Álbum SAFE com conjunto de folhas completas, retalhos de folha, incluindo muitas 
variedades. Na generalidade a qualidade é boa, mas alguns selos apresentam óxido. Lote a 
ver. Valor de catálogo € 4.500.00.

350.00

1854 Lote Macau – Álbum Lindner, com folhas Lindner, com coleção completa de selos novos desde 1981 
até 1999, faltando apenas a série MF 469/470. Exemplares com goma original sem charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor aproximado de catálogo € 1.950.00.

390.00

1855 Lote Macau – Dois álbuns “SAFE” com remanescente da coleção “Império Português” desde 1884 a 
1956, a maioria dos selos novos com e sem goma original ou sem goma como emitidos, incluindo 
diversos bons valores e séries completas, muitas variedades de papel, denteado, sobrecargas e 
sobretaxas e 10 reimpressões. Inclui também 3 selos com sobrecarga “SPECIMEN”, fiscais e pro-
vas Ceres não contabilizados. Na generalidade a qualidade é boa, mas alguns selos apresentam 
óxido. Lote a ver. Lote a ver. Valor aproximado de catálogo € 15.000.00++++.

1.700.00

1856 Lote Macau – Três álbuns SAFE com coleção desde 1958 a 1999, com selos novos, goma original sem 
sinal de charneira, bastante completa (faltam apenas duas séries e quatro blocos) incluindo tiras 
“Camões”, “Fortalezas”, etc e algumas folhas miniaturas. Lote a ver. Valor de catálogo € 3.500.00.

500.00

1857 Lote Macau – Álbum SAFE com conjunto de folhas, retalhos e blocos de 4, 10 e 16 selos, a grande 
maioria novos com goma original sem charneira da série porteado de 1949 (MF 44/50). Dois 
blocos de 15 selos não denteados da Assistência não foram cotados. Na generalidade a 
qualidade é boa, mas alguns selos apresentam óxido. Lote a ver. Valor de catálogo € 7.900.00.

900.00

1858 Lote Macau – Álbum Yvert com folhas respetivas com uma excelente coleção desde 1884 a 1972 
com selos novos com charneira, ou sem goma como emitidos e ainda usados, bastante 
completa incluindo correio aéreo, porteado e imposto postal. Selos marcados com “X” não 
foram considerados na cotação por terem defeitos. Algum óxido mas boa qualidade geral. 
Lote a ver. Valor de catálogo € 10.300.00.

1.300.00

1859 Lote Moçambique – 1911/15 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda + D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda + D. Carlos I, tipo 
Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. 
Álbum Lindner com caixa de cor bordeaux com 9 folhas Lindner, contendo 9 folhas comple-
tas com 28 selos dos valores de 2 ½ réis, 5 réis, 15 réis, 20 réis, 25 réis, 50 réis e 50 réis, 
MF103/104, 106/109 e 116 + 25 réis, castanho, MF122 + 115 réis s/ 25 réis, verde, denteado 
12 ¾, MF183. Valor de catálogo dos selos € 380.00 * Valor de catálogo do material € 93.40.

60.00

1860 Lote Moçambique – Coleção de Moçambique montada em Álbum Lindner com caixa, de cor azul 
e em 21 folhas Lindner “sistema branco”, com selos novos, com goma original, com e sem 
charneira, incompleta desde 1938 a 1975 com exceção da série MF308/311 em usado, com 
carimbo do 1.º dia de circulação. Alguns selos com vestígios de óxido. Lote a ver. Valor de 
catálogo € 979.40 + Valor do material € 119,80.

130.00

1861 Lote Moçambique – Remanescente de coleção de Moçambique com selos do Correio Aéreo, 
Porteado e Imposto Postal montada em Álbum Lindner com caixa, de cor azul e em 12 folhas 
Lindner “sistema branco”, com selos novos, goma original com e sem charneira, alguns usa-
dos. Alguns exemplares com vestígios de óxido. Lote a ver. Valor do material 90.00.

60.00                                  

1862 Lote Companhia de Moçambique. Álbum Lindner com caixa, de cor azul, com 13 folhas sistema 
T-Blanko, com remanescente de coleção, desde 1918 até 1940, incluindo Correio Aéreo e 
Porteado. Exemplares novos com goma original e charneira, ou sem goma. Lote a ver. Valor 
só do álbum € 67.00.

40.00

1863 Lote Moçambique e Companhia do Niassa. Álbum Lindner com caixa, de cor azul, com 25 
folhas Lindner, sistema branco, modelo 802204 com coleção incluindo 43 inteiros postais 
de Moçambique e 4 da Companhia do Niassa, a grande maioria em estado de novo. Valor 
aproximado só do material € 100.00.

25.00

1864 Lote Companhia de Moçambique, Companhia do Niassa, Açores e Madeira – Classificador 
com largas centenas de selos novos sem charneira, incluindo várias séries completas. Valor 
de catálogo € 3.100.00.

180.00

1865 Lote S. Tomé e Príncipe – Álbum SAFE com remanescente da coleção “Império Português” com a 
maioria dos selos em estado de novo com goma original sem charneira, com charneira ou sem 
goma, incluindo muitas variedades de papel, denteado, sobrecargas e sobretaxas invertidas, 
duplas, deslocadas, 13 selos de porteado em centavos com legenda “S. THOMÉ”, etc. Inclui ainda 
30 selos com sobrecarga “SPECIMEN” não cotados. Na generalidade a qualidade é boa, mas 
alguns selos apresentam óxido. Lote a ver. Lote a ver. Valor aproximado de catálogo € 10.200.00.

1.400.00

1866 Lote S. Tomé e Príncipe – Álbum SAFE com conjunto de folhas completas, retalhos e blocos de 4, 8 e 
10 selos, a grande maioria novos com goma original sem charneira. Na generalidade a qualidade 
é boa, mas alguns selos apresentam óxido. Lote a ver. Valor de catálogo € 5.700.00.

400.00
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1867 Lote Timor – Álbum Lindner com caixa, de cor preta, muito bem conservada, como nova, com 28 
inteiros postais novos, todos diferentes, sem defeitos nem reparações, montados em folhas 
14 folhas Lindner modelo 802204. Valor do material em novo € 143.42.

30.00

1868 Lote Timor – Álbum SAFE com um conjunto de folhas completas, retalhos e blocos de 4, 8 e 12 selos, 
a grande maioria novos com goma original sem charneira, incluindo alguns bons valores como 10 
réis tipo Coroa de Moçambique com sobrecarga “TIMOR”. Na generalidade a qualidade é boa, 
mas alguns selos apresentam óxido. Lote a ver. Valor de catálogo € 3.400.00++.

350.00

1869 Lote Mundiais – Classificador com selos novos e usados dos Estados Unidos da América, Cana-
dá, Colónias Inglesas, Nova Zelândia e outros países. Lote a ver.

200.00

FIM DO LEILÃO EM SALA
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LOTES PELO CORREIO

HISTÓRIA POSTAL

1870 * Alenquer – Carta remetida de Alenquer (21.03.22) para Lisboa, sem marca nem porte do 
Correio de Alenquer, batidos, com o porte de 20 réis aplicado em Lisboa. Exemplar sem de-
feitos nem reparações, bem conservado.

50.00

1871 * Arcos de Valdevez – A azul, LF AVV3 em carta datada de Arcos de Valdevez (06.10.51) para 
Bragança com trânsito pelo Porto (09.10.51), com o porte de 30 réis, batido a azul-escuro, aplicado 
em Ponte da Barca. Exemplar sem reparações, bem conservado. Valor de catálogo € 50.00.

25.00

1872 * Barcelos – A verde-bronze, BCL1, em carta datada de S. Mateus de Grimancelos (04.11.18) 
para Lisboa, com o porte de 70 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções, bem conservado, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 50.00.

20.00

1873 * Braga – A azul, LF BRG5 em carta datada de Braga (02.09.46) para Alhandra, com o porte 
de 40 reis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 35.00.

8.00

1874 * Braga – A verde, LF BRG3 em carta datada de Braga (28.01.36) para Lisboa (01.02.36), com 
o porte de 40 réis, batido a verde. Exemplar sem reparações com pequena mancha, bem 
conservado, com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 250.00.

20.00

1875 * Porto * Emenda de porte. LF BRG3 a preto em carta remetida de Braga (28.06.27) para o 
Porto (29.06.27) com o porte de 40 réis, batido a preto, correspondente a uma carta com peso 
entre 4 e 6 oitavas e á 1.ª distância (até 10 léguas), emendado à chegada para 20 réis, batido 
a preto, correspondente ao peso até 2 oitavas para a mesma distância.

25.00

1876 * Braga – A preto, LF BRG3 em carta datada de Braga (23.07.27) para o Porto, com o porte 
de 20 réis, batido a preto. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conservado, com as 
marcas bem batidas. Valor de catálogo € 35.00.

12.00

1877 * Cabeceiras – A sépia, LF CBC2 em carta datada de Cabeceiras (21.03.37) para Lisboa, 
com o porte de 70 réis manuscrito a sépia, posteriormente emendado para 40 réis, também 
manuscrito a sépia. 

35.00

1878 * Cabeceiras – A azul, LF CBC2 em capa de carta não datada, de Cabeceiras para Braga, com 
o porte de 20 réis, batido a azul. Valor de catálogo € 70.00.

12.00

1879 * Caminha – A verde, LF CMN2 em carta datada de Caminha (29.05.44) para a Ericeira, com 
trânsito pelo Porto (31.05.44) e Lisboa (03.06.44), coim o porte de 40 réis, manuscrito a sépia. 
Exemplar sem reparações, com ligeiras manchas e marca bem batida. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

1880 * Castelo Branco – A vermelho, LF CTB1 em carta datada de S. Vicente da Beira (17.01.34) 
para Abrantes, sem porte, provavelmente por o destinatário estar isento. Exemplar sem defei-
tos nem reparações, bem conservado. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

1881 * Chaves – A vermelho, LF CHV2 em carta datada de Chaves (07.08.13) para Lisboa, com o 
porte de 70 réis batido a vermelho. Exemplar bem conservado, com as marcas bem batidas. 
Valor de catálogo € 70.00.

15.00

1882 * Condeixa – A sépia, LF CND3 (cunho partido e desalinhado), em carta datada de Condeixa 
(19.01.45) para o Porto (21.01.45) com o porte de 30 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, bem conservado. Valor de catálogo € 150.00.

35.00

1883 * Covilhã – A sépia, LF CVL1 em carta datada de Freixo (18.01.49) para o Porto (26.01.49) 
com o porte de 30 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com mar-
ca leve. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

1884 * Covilhã – A sépia, LF CVL2 em carta datada da Covilhã (26.02.44) para Idanha-a-Nova, com 
o porte de 20 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conser-
vado. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

1885 * Elvas – A sépia, LF ELV7 em carta datada de Elvas (18.12.41) para Quinta do Bairro, pelo 
Correio de Alenquer, com o porte de 30 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, bem conservado, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

1886 * Guarda – A vermelho, LF GRD2 em carta datada da Guarda (27.02.26) para Lisboa, com o 
porte de 70 réis, batido a vermelho, para pagar a franquia correspondente a uma carta com 
peso entre 2 e 4 oitavas e pela 5.ª distância (30 a 40 léguas). Exemplar sem reparações, com 
pequena mancha no canto superior esquerdo. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1887 * Lamego – A vermelho, LF LMG1 em carta datada de Lamego (12.01.33) para Coimbra, com 
o porte de 30 réis, batido a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conser-
vado, com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 80.00.

25.00

1888 * Lisboa – Carta datada de Lisboa (24.08.16) para Bordéus / França, via Espanha e Bayonne, 
porteada à chegada com 8 décimes manuscritos a sépia. Carimbo de denominação de ori-
gem batido a preto em França, “ESPAGNE / PAR BAYONNE”. Sem marca de origem.

20.00

1889 * Lisboa / Marca do Agente Postal Britânico em Lisboa – A preto, LF LX1 em carta datada 
de Lisboa (07.05.42) para Paris, com trânsito por Southampton (16.05.42) e Calais (18.05.42). 
Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca mal batida.

15.00
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1890 * Lisboa – A vermelho, LF LSB5 em carta datada em Lisboa (??.??.33), com o porte de 40 réis 
batido a vermelho. Exemplar sem reparações, com falta ligeira de papel no interior, com as 
marcas bem batidas. Valor de catálogo € 40.00.

10.00

1891 * Lisboa – A azul, LF LSB13 em carta datada de Lisboa (25.02.43) para a Figueira da Foz, com 
o porte batido a azul de 30 réis correspondente a uma carta com o peso de 2 oitavas, 3.ª dis-
tância, emendado para 50 réis, manuscrito a sépia para uma carta com mais de 2 a 4 oitavas.

15.00

1892 * Lisboa / Segura – A sépia-escuro, LF LSB-S4 em carta datada de Lisboa (06.04.39) para 
Azambuja, isenta de porte (S.N.). Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca bem 
batida. Valor de catálogo € 60.00.

16.00

1893 * Cor.º Maritimo / Lisboa – A preto, LF LSB-CM1 em carta datada de Pernambuco (04.12.26) para 
Lisboa, com o porte de 80 reis batido a preto. Exemplar sem reparações e ligeiro defeito no papel.

25.00

1894 * Lisboa / Marcas de chegada – A preto, LF LSB9 em carta datada de Amesterdão (21.01.22) 
para o Porto, com trânsito por Lisboa (11.02.22), porteada com 360 réis manuscritos a sépia 
para pagar o porte de uma carta com peso até 4 oitavas, vindas além Pirenéus, acrescido de 
40 réis manuscritos a sépia para pagar o porte territorial de Lisboa ao Porto. Marca francesa 
“P.P” batida a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações, com dois cortes da desinfe-
ção e mancha amarelada do vinagre usado na desinfeção.

25.00

1895 * Lisboa / Segura – A azul, LF LSB-S4 em carta datada de Lisboa (20.04.38) para Vila Franca 
de Xira, isenta de porte (S. N.). Exemplar bem conservado com as marcas bem batidas. Valor 
de catálogo € 60.00.

20.00

1896 * Lisboa / Carimbos datados de chegada – A vermelho, LF LSB9 em carta datada de Londres 
(05.11.33) para Lisboa (15.11.33) com o porte inglês de 2s/6d e porte português pago à chegada 
de 350 réis correspondente ao 4.º porte de uma carta recebida pelos paquetes ingleses.

20.00

1897 * Lisboa / Segura – A sépia-escuro, LF LSB-S4 em carta datada de Lisboa (11.03.37) para 
Aldeia Galega do Ribatejo, isenta de porte (S.N.). Exemplar sem defeitos nem reparações, 
com a marca bem batida. Valor de catálogo € 150.00.

25.00

1898 * Lisboa – A azul, LF LSB13, em carta datada de Lisboa (03.05.48) para Barcelos porteada 
com 40 réis, batido a azul, correspondente a uma carta com o peso até 2 oitavas, e pela 5.ª 
distância (mais de 40 léguas)

10.00

1899 * Lisboa / Hespanha – A preto, LF LSB OE2 em carta remetida de Barcelona (18.10.17) para 
Lisboa com o porte de 90 réis batido a preto correspondente a uma carta com peso até 4 oita-
vas, e marca também batida a preto “B. CATALVNA”. Exemplar sem defeitos nem reparações 
com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 150.00.

25.00

1900 * Lisboa / Hespanha – A azul, LF LSB OE2 em carta remetida de Madrid (22.02.40) para Lis-
boa (02.03.40) com o porte de 90 réis batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações 
com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 150.00.

20.00

1901 * Lisboa / Hespanha – A preto, LF LSB OE2 em carta datada de Cádis (01.02.14) para Lisboa 
com o porte de 90 réis batido a preto correspondente a uma carta com peso até 4 oitavas, e 
marca batida a vermelho “CADIZ”. Exemplar sem defeitos nem reparações com as marcas 
muito bem batidas. Valor de catálogo € 150.00.

25.00

1902 * Lisboa / Marca do Agente Postal Britânico em Lisboa – A preto, LF LX7 em capa de 
carta datada do Porto (13.05.10) para Londres (30.05., com trânsito por Lisboa onde lhe foi 
aplicada a marca do agente postal britânico, apenas com o porte inglês de 2s6d a pagar por 
uma carta com peso até ½ oz. As cartas remetidas do Porto para Lisboa para seguirem pelos 
paquetes ingleses não pagavam o porte territorial. MB e R.

25.00

1903 * Lixa – A sépia, LF LXA2, em carta datada da Lixa (17.11.41) para o Porto, com o porte de 
20 réis batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1904 * Mangualde – A verde, LF MGL2 em carta datada de Mangualde (29.07.46) para Lisboa com 
o porte de 35 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem reparações, com alguns defeitos no 
papel da capa, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 90.00.

20.00

1905 * Messejana – A preto / albino, LF MSJ1 em carta datada de Messejana (09.08.32) para Fer-
reira, isenta de porte (R.S.). Exemplar sem defeitos nem reparações, com marca mal batida. 
Valor de catálogo € 350.00.

30.00

1906 * Melgaço – A sépia, LF MLG-ms1 em carta datada de S. Gregório (06.01.44) para o Porto 
(12.01.44) com o porte de 25 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

1907 * Mesão Frio – A sépia, LF MSF1, em carta datada de Rezende (20.03.38) para o Porto, com o 
porte de 25 réis batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com as marcas bem 
batidas. Valor de catálogo € 90.00.

20.00

1908 * Mealhada – A preto, LF MLD1 em carta datada de Sora (16.02.42) para Lisboa (21.02.42), 
com o porte de 60 réis manuscrito a sépia. Exemplar com ligeiras manchas com a marca mal 
batida. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

1909 * Mirandela – A verde / sépia, LF MDL4 em carta datada de Mirandela (17.08.51) para Lisboa 
(22.08.51) com trânsito pelo Porto (19.08.51) com o porte de 70 réis, manuscrito a verde. 
Exemplar sem reparações, com leves defeitos no papel, com as marcas bem batidas. Valor 
de catálogo € 50.00.

12.00
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1910 * Mirandela – A azul, LF MDL1 em carta datada de Mirandela (13.09.27) para Lisboa (22.09.27) 
com o porte de 90 réis batido a azul (não catalogado por LF). Exemplar com alguns defeitos 
no papel. Valor de catálogo € 40.00.

15.00

1911 * Monção – A sépia, LF MNC3 (com cedilha) em carta não datada de Monção para Lisboa, com 
o porte de 80 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem 
conservado, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1912 * Moncorvo – A sépia, LF TMC2 em capa de carta não datada, circulada de Moncorvo para o 
Porto, com o porte de 50 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos bem conservado. 
Valor de catálogo € 100.00.

16.00

1913 * Moura – A sépia, LF MRA1 em carta datada de Moura (21.08.36) para Serpa, isenta de porte (S N 
R). Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conservado. Valor de catálogo € 150.00.

20.00

1914 * Oliveira de Azeméis – A sépia, LF OAZ2 em carta datada de Valega (21.02.25) para Lisboa 
(, com o porte de 70 réis, batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem con-
servado, com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 140.00.

4.00

1915 * Oliveira de Azeméis – A sépia, LF OAZ2 em carta datada de S. Tiago (18.03.39) para o 
Porto, com o porte de 20 réis batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor 
de catálogo € 140.00.

30.00

1916 * Penafiel – A verde, LF PNF2 em carta datada de Marco (19.10.34) para o Porto, com o porte 
de 20 réis, batido a verde. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conservado, com as 
marcas bem batidas. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

1917 * Penafiel – A vermelho, LF PNF2 em carta datada de Campelo (02.01.31) para Lisboa, com 
o porte de 40 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca 
mal batida. Valor de catálogo € 70.00.

16.00

1918 * Penafiel – A vermelho, LF PNF1 em carta datada de Penafiel (25.03.16) para Lisboa, com o 
porte de 70 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conserva-
do, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 100.00.

25.00

1919 * Penafiel – A vermelho, LF PNF2 em carta datada de Unhão (24.09.28) para Viana, com o 
porte inicial de 20 réis, manuscrito a vermelho e emendado para 25 réis, manuscrito a sépia. 
Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conservado, com a marca bem batida. Valor 
de catálogo € 70.00.

25.00

1920 * Ponte da Barca – A azul, LF PTB2 em capa de carta não datada, para Viana com o porte 
de 20 réis duplamente batido. Exemplar sem defeitos nem reparações, com as marcas bem 
batidas. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1921 * Ponte da Barca – A sépia, MF PTB1 em carta não datada de Ponte da Barca para Bragança, 
com o porte de 60 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de 
catálogo € 220.00.

45.00

1922 * Ponte de Lima – A vermelho-escuro, LF PTL3 em carta datada de Ponte de Lima (29.04.48) 
para o Porto com o porte de 25 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções, bem conservado. Valor de catálogo € 70.00.

25.00

1923 * Porto – A preto, LF PRT 2A em carta data do Porto (25.05.13) para Lisboa, com o porte batido 
a preto de 70 réis, para pagar a franquia de uma carta com peso de 2 a 4 oitavas pela 5.ª 
distância. Exemplar bem conservado. Valor de catálogo € 45.00.

12.00

1924 * Porto * Emenda de porte à chegada. Carta remetida de Lisboa (07.09.52) para o Porto 
(09.09.52) com o porte de 40 réis, batido em azul, correspondente a uma carta com peso até 
duas oitavas e 5.ª distância (mais de 40 léguas), emendado à chegada para 70 réis, batido a 
verde-azul, correspondente ao peso de 2 a 4 oitavas para a mesma distância.

20.00

1925 * Porto – A preto, LF PRT 2B em carta datada do Porto (16.04.1816) para Lisboa, com o porte 
e de 40 réis batido a preto. Exemplar sem defeitos nem reparações com as marcas bem ba-
tidas. Valor de catálogo € 45.00.

10.00

1926 * Porto * Emenda de porte à chegada. Carta remetida de Lisboa (24.10.43) para o Porto (25.10.43), 
por via marítima pelo Vapor Porto, com o porte de 40 réis, batido em azul, correspondente a uma 
carta com peso até duas oitavas e 5.ª distância (mais de 40 léguas), emendado à chegada para 70 
réis, batido a azul, correspondente ao peso de 2 a 4 oitavas para a mesma distância.

20.00

1927 * Porto – A verde-azul, LF PRT16 em carta datada do Porto (22.04.51) para Barcelos com o 
porte de 20 réis batido a verde-azul, correspondente a uma carta com peso até 2 oitavas e 
pela 1.ª distância. Exemplar sem defeitos nem reparações com as marcas bem batidas.

8.00

1928 * Ruivais – A albino, LF RUV3 em carta datada de Meãos (24.12.48) para o Porto (02.01.49), 
com o porte de 25 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a 
marca bem vincada. Valor de catálogo € 90.00.

24.00

1929 * Póvoa de Lanhoso – A verde, LF PVL1 em carta datada de Póvoa de Lanhoso (01.02.53) 
para o Porto (04.02.53) com o porte de 20 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com marca leve. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1930 * Póvoa do Lanhoso – A verde, LF PVL1 em carta datada de Brunhais (12.10.42) para o Porto 
(14.10.42) com o porte de 20 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções, com a marca bem batida. Valor de catálogo € 80.00.

20.00
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1931 * Santiago de Cacém – A sépia, LF STC1 em carta datada de Santiago de Cacém (12.07.42) 
para Lisboa (18.07.42), com o porte de 25 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com a marca mal batida. Valor de catálogo € 120.00.

20.00

1932 * Santo Tirso – A azul, LF STS2, em carta datada de Refojos (16.07.36) para Torrão, com o 
porte de 35 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações com a marca 
bem batida. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

1933 * Sertã – A sépia, LF SRT1 em carta datada de Pezo (21.12.50) para Coimbra, com o porte 
de 25 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem reparações com manchas e marca mal batida. 

15.00

1934 * Vila Nova de Famalicão – A sépia, LF VNF1 em carta datada de Vila Nova de Famalicão 
(06.05.50) para Sines, com trânsito pelo Porto (07.05.50) e Lisboa (10.05.50) com o porte 
inicial de 20 réis, batido a sépia, emendado para 40 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, bem conservado. Valor de catálogo € 100.00.

30.00

1935 * Tomar – A preto, LF TMR1 em carta datada de Tomar (22.05.1809) para Lisboa, com o porte 
de 30 réis, batido a preto. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca mal batida. 
Valor de catálogo € 120.00.

10.00

1936 * Tondela – A sépia, LF TND1 em carta datada de Cabanas (02.02.39) para a Figueira da Foz, 
co o porte de 25 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem con-
servado. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

1937 * Trancoso – A verde, LF TCS3, em carta datada de Bouça (24.10.51) para Lisboa, com o 
porte de 40 réis, batido a verde. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conservado, 
com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 60.00.

25.00

1938 * Trancoso – A sépia, LF TCS2, em carta datada de Vila Nova de Foz Coa (07.10.35) para 
Lisboa (14.10.35), com o porte de 40 réis, batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem repara-
ções, bem conservado, com as marcas bem batidas. Valor de catálogo € 60.00.

25.00

1939 * Trancoso – A vermelho, LF TCS1, em carta datada de Trancoso (24.01.27) para Lisboa, com 
o porte de 70 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem reparações, com papel em descolora-
ção acastanhada devido à utilização de tinta ferrogálica. Valor de catálogo € 120.00.

35.00

1940 * Valença – A sépia, LF VLN2 em carta datada de Valença (09.01.36) para o Porto, com o porte 
de 25 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conservado, com 
a marca bem batida. Valor de catálogo € 70.00.

15.00

1941 * Vianna do Minho – A azul, LF VCT7 em carta datada de Viana do Castelo (27.07.46) para 
o Porto (28.07.46), com o porte de 20 réis, batido a preto, correspondente a uma carta com 
peso até 2 oitavas e pela 1.ª distância ( até 10 léguas). Exemplar sem defeitos nem repara-
ções. Valor de catálogo € 80.00.

15.00

1942 * Viana do Minho – A sépia, LF VCT4 em carta datada de Viana (27.04.20) para o Porto, com 
o porte de 30 réis, batido a sépia. Exemplar bem conservado. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

1943 * Viana do Minho – A sépia, LF VCT4 em carta datada de Monção (19.01.21) para Lisboa, com 
o porte de 130 réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, com a marca 
bem batida. Valor de catálogo € 80.00.

35.00

1944 * Vieira – A sépia, LF VRM1 em carta datada de Vieira (01.12.48) para o Porto, com o porte 
de 25 réis manuscrito a sépia. Exemplar sem reparações com defeitos no papel. Valor de 
catálogo € 180.00.

16.00

1945 * Vila do Conde – A sépia, LF VCD1 em carta data de Vila do Conde (20.08.20) para Barcelos, 
com o porte de 20 réis, batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conser-
vado. Valor de catálogo € 150.00.

40.00

1946 * Vila Franca de Xira – A azul, LF VFX5, em carta datada da Póvoa (20.03.49) para Lisboa 
(23.03.49) com o porte de 20 réis, batido a azul. Exemplar com leves manchas, com as mar-
cas bem batidas. Valor de catálogo € 60.00.

1947 * Famalicão ( Vila Nova) – A sépia, LF VNF1 em carta datada de Castelões (12.07.52) para o 
Porto (13.07.52) com o porte de 20 réis batido a sépia. Exemplar sem defeitos nem 
reparações, bem conservado. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

1948 * Viseu – A azul, LF VIS7 em carta datada de Viseu (28.01.53) para Coimbra, com o porte de 25 
réis, batido a azul. Exemplar sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 40.00.

10.00

1949 * Viseu – A vermelho, LF VIS2 em carta datada de Santar (05.08.33) para Lisboa com o porte 
de 80 réis, batido a vermelho. Exemplar sem defeitos nem reparações com as marcas mal 
batidas. Valor de catálogo € 90.00.

15.00

1950 * Viseu – A sépia, LF VIS7, em carta datada de Santar (19.10.37) para Alhandra, com o porte 
de 40 réis, batido a sépia. Valor de catálogo € 40.00.

10.00

1951 * Vouzela – A sépia, LF VZL1 em carta não datada de Vouzela para Lisboa, com o porte de 40 
réis, manuscrito a sépia. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conservado. Valor de 
catálogo € 90.00.

20.00

1952 * Lisboa / C. Est. de N. – A azul, LF LSB CM-CEst2 em carta datada da Baía / Brasil (25.04.46) 
para Lisboa (08.06.46), porteada à chegada com 160 réis batido a azul, para pagar a franquia 
de uma carta com peso até 4 oitavas vindas do estrangeiro por navio. Exemplar sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

15.00
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INTEIROS POSTAIS

1953 IC 1880/81 – D. Luís I. Impressão em relevo. Baixa de porte. MF7, 10 réis, castanho-vermelho 
claro, cartolina fina, camurça, com ligeiros fios de seda, com 5mm entre o escudo e a 1.ª linha 
de inscrição, cunho III. Exemplar circulado de Vila Pouca de Aguiar (18.08.81) para o Porto 
(19.08.81). Carimbo circular datado batido a preto de “V.A POUCA DE AGUIAR”

16.00

1954 IC 1884/87 – D. Luís I, tipo Mouchon. OM9, castanho-escuro, com quadrícula no verso sobre 
cartolina camurça, circulado de Espinho (30.10.86) para o Porto (31.10.86), com a indicação 
manuscrita de o destinatário ser desconhecido na morada. Carimbo linear batido a violeta 
“DESCONHECIDO”. Exemplar com falta parcial de cartolina em 3 cantos.

12.00

1955 IC Carimbos numéricos de expedição de Lisboa, tipo I * 1884/95 – D. Luís I, de frente + D. Car-
los I, tipo Mouchon. Lote composto por seis inteiros postais de 10 réis, dos quais três OM9 e 
três OM13, todos circulados em Lisboa em 21.12.93, 07.04.91, 16.05.94, 20.06.92, 10.06.92 e 
18.10.90, respetivamente obliterados com carimbos ovais batidos a preto “1.ª EXPEDIÇÃO”, “2.ª 
EXPEDIÇÃO”, “3.ª EXPEDIÇÃO”, “4.ª EXPEDIÇÃO”, “5.ª EXPEDIÇÃO” e “6.ª EXPEDIÇÃO”.

30.00

1956 IC 1921/22 – Ceres. Aumento de porte. OM68a, 6c, rosa-claro, cartolina creme. Circulado de Beja 
(19.10.22) para o Porto, repicado na frente e verso por “MANUEL JOSÉ ROMANO, LDA”.

10.00

1957 IN 2003 – Euro 2004. OM317. Série completa de 8 postais de propaganda ao EURO 2004, 
ilustrados no verso com vistas fotográficas, e na frente, selos cujos motivos são idênticos às 
ilustrações dos respetivos versos, de «taxa paga» e «válido para todo o mundo», em estado 
de novo, sem defeitos nem reparações.

20.00

1958 IC 1903 – D. Carlos, tipo Mouchon. OM6, 25 réis, carmim sobre cartolina camurça, circula-
do de Quelimane (22.09.04) para Bernburg / Alemanha (23.10.04) com trânsito pela Beira 
(24.09.04). Exemplar sem defeitos nem reparações, muito bem conservado.

20.00

1959 IC 1892 – D. Luís I. Bilhetes-postais de Moçambique com sobrecarga “COMP.A DE / MOÇAMBIQUE. 
OM1, 10 réis, azul sobre cartolina camurça-clara, circulado da Beira para Lisboa (19.06.95).

10.00

1960 IC 1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Cartões-postais. OM9, 
50 réis, castanho s/ cartolina cinzenta, circulado de Macequece (09.12.12) para Hanover.

10.00

1961 IC 1914 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Cartões-
-postais. OM7, 50 réis, castanho sobre cartolina azul-cinzento. Circulado de Lourenço Mar-
ques (10.08.12) para Hanover / Alemanha.

10.00

1962 IC 1906/07 – Elefantes. OM14, 20 réis, violeta sobre cartolina creme. Circulado da Beira 
(23.03.11) para Berlim. 

8.00

1963 IC 1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. OM20, 20+20 réis, vio-
leta sobre cartolina creme. Primeira folha circulada da Beira (03.11.13) para Newton / Inglaterra.

10.00

PORTEADOS

1964 PI 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Postal ilustrado circulado de Inglaterra 
(03.11.09) para Lisboa (07.11.09) com selo de ½ p, tipo Eduardo VII, Yv106 equivalente a 10 
réis, insuficiente para pagar o porte de um bilhete-postal simples que à data era de 1p, equi-
valente a 20 réis. Foi porteado à chegada com o dobro do porte em falta com selo de 20 réis, 
lilás-claro, papel liso, denteado 11 ¾, MF POR9. Exemplar sem defeitos nem reparações.

20.00

1965 PI 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Postal ilustrado circulado em Lisboa 
(31.03.07) com selo de 10 réis, verde-amarelo, tipo D. Carlos I Mouchon, MF128 para pagar 
o porte interno de um bilhete postal simples. Por utilização de espaços não autorizados para 
correspondência, foi considerado como carta e porteado com o dobro do porte em falta (15 
réis x 2 = 30 réis) com selo de 30 réis, verde, papel liso médio, denteado 11 ¾, MF POR10. 
De acordo com a tabela de portes da Carta de Lei de 12.07.80 em vigor a partir de 15.10.80, 
o porte interno simples de uma carta até 15g era de 25 réis.

25.00

1966 PI 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moe-
da. Postal ilustrado circulado sem franquia de Lisboa (11.08.15) para Calçada de Ordães (12.08.15) 
com trânsito por Penafiel (11.08.15), porteado com o dobro do porte em falta (10 réis x 2 = 20 réis 
ou 1c x 2 = 2c) com dois selos de 10 réis, laranja, papel liso, médio, denteado 11 ¾, MF POR15 
de acordo com a tabela de portes do Decreto de 06.04.08 convertido na nova moeda republicana. 

15.00

1967 PI 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. Postal ilustrado circulado de França (12.05.14) para Lisboa (15.05.14) sem franquia. 
Foi porteado com o dobro do porte em falta de 10c equivalente a 2 centavos, com selo de 40 
réis, violeta-cinzento, papel liso médio, denteado 11 ¾, MF POR18, equivalente a 4 centavos 
na nova moeda, de acordo com a tabela de portes publicada no Diário do Governo n.º 4 de 
05.01.05. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

1968 * 1911 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda. Sobrescrito circulado no Porto (21.10.12) sem a franquia de 2 ½ c ou 25 réis para 
uma carta circulada internamente com peso até 20g de acordo com a tabela de portes do 
Decreto de 06.04.08, convertida na nova moeda, pelo que foi porteada com o dobro do porte 
em falta (5c ou 50 réis) com selos de 10 réis, laranja e 40 réis, violeta-cinzento, ambos em 
papel liso médio, denteado 11 ¾, MF POR15 e 18. Papel do sobrescrito com ligeiros defeitos.

25.00
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1969 * 1915 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Sobrescrito circulado no Porto (23.03.18) 
com 3 selos tipo Ceres de 1c, castanho, papel pontinhado, denteado 15x14, MF221, insuficientes 
para pagar o primeiro porte interno (3 ½ c) de uma carta com peso até 20g, de acordo com a tabela 
de portes do Decreto n.º 3883 de 05.03.18, em vigor a partir de 10.03.18, foi porteado com o dobro 
do porte em falta (½ c), com selo de 1c, laranja, papel liso, denteado 11 ¾, MF POR22b.

25.00

1970 PI 1915 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Postal ilustrado circulado sem franquia 
em Lisboa (10.03.17), porteado com o dobro do porte em falta (1c), de acordo com a tabela de 
portes do Decreto de 06.04.08, ajustada à nova moeda, com selo de 2c, lilás-vermelho, papel 
porcelana, denteado 11 ¾, MF POR23. B e R.

20.00

1971 * 1915 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Sobrescrito circulado em Lisboa (15.07.17) 
com selo tipo Ceres de 2 ½ c, violeta-escuro, papel pontinhado vertical, denteado 15x14, MF211c, 
insuficiente para pagar o segundo porte interno (5c) de uma carta com peso entre 20 e 40g (ma-
nuscrito a lápis violeta “22g / 2”), de acordo com a tabela de portes do Decreto de 06.04.08, ajusta-
da à nova moeda, foi porteada com o dobro do porte em falta (2 ½ c), com selo de 5c, carmim-rosa, 
papel porcelana, denteado 11 ¾, MF POR26. Selo Ceres com óxido no denteado.

20.00

1972 * 1922/33 – Porteado. Emissão regular. Unicolor + Etiqueta. Sobrescrito circulado de Edimburgo 
(10.04.36), para o Monte Estoril (14.04.36) com selo de 1 ½ p, castanho-vermelho, Yv189, insu-
ficiente para pagar o primeiro porte (2 ½ p) de uma carta de Inglaterra para Portugal com peso 
até 20g, foi porteado como dobro do porte em falta (1p = 20c franco-ouro = 70c) com selos de 
32c e 48c, verde-oliva, papel liso, denteado 11 ¾, MF POR36 e 39, par vertical de 0$05, bistre e 
selo isolado de 0$50cinzento-esverdeado, todos em papel liso, denteado 11 ¾, MF POR 45 e 50.

25.00

1973 PI 1922/27 – Porteado. Emissão regular. Unicolor. Postal ilustrado circulado de Roeselare / Bél-
gica (22.03.27) para Lisboa (25.03.27) com selos no verso de 5c, cinzento e 20c, castanho, 
tipo Alberto I, Yv193 e 196, insuficiente para pagar o porte de um impresso com peso até 50g, 
tendo sido porteado com o dobro do porte em falta (20c) com selo de 40c, verde-oliva, papel 
liso, denteado 11 3/4., MF POR38.

20.00

1974 * 1932/33 – Porteado. Etiqueta. Sobrescrito timbrado circulado em Lisboa (22.02.38) para com 
selo tipo Infante D. Henrique de 15c, castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 12, para 
pagar o primeiro porte interno (15c) de impressos com peso até 50g. Provavelmente por conter 
documentos com texto manuscrito foi considerado como carta (40c pelo porte simples interno 
de uma carta com peso até 20g) e porteada com o dobro do porte em falta (25c) com dois selos 
de 0$05, bistre e selo de 0$40, verde-amarelo, todos em papel liso, denteado 11 ¾, MF POR45 
e 49. Anotação manuscrita a lápis do carteiro “Fechada à primeira expedição do dia 1/3/938 / 
Ernesto Pinto 13A” e porte fixo batido a vermelho $50. Sobrescrito com furos de arquivo.

20.00

1975 * 1932/33 – Porteado. Etiqueta. Lote com dois sobrescritos: um circulado de Coimbra (24.09.35) 
para Lisboa (25.09.359 sem franquia, porteado com o dobro do porte interno em falta (40c) 
para uma carta com peso até 20g, com selo de 0$80, castanho-lilás claro, MF POR52 e 
sobrescrito circulado aberto da Figueira da Foz (09.08.40) para Lisboa (10.08.40) com selos 
de 5c, Templo de Diana, MF566 e selo de 15c, tipo Infante D. Henrique, MF568b, perfazendo 
porte interno simples de impresso com peso até 50g, por poder conter documento não consi-
derado como impresso foi considerado como carta e porteado com o dobro do porte em falta 
(40c – 15c = 25c x 2 = 50c) de acordo com a tabela de portes do Decreto 9.424 publicada no 
D.G. n.º 33, 1.ª série de 13.02.24, com selos de 0$10c, azul-claro e 0$40, verde-amarelo, MF 
POR46 e 49. Marca batida a preto “$50”.

25.00

1976 PI 1932/33 – Porteado. Etiqueta. Postal ilustrado circulado de Casas da Soeiro / Celorico da 
beira (14.09.33) para Lisboa (15.09.33) com selo tipo Infante D. Henrique, 15c, castanho-
-vermelho, papel liso, com “Ê”, MF569, insuficiente para pagar o porte interno de um bilhete-
-postal simples (25c), de acordo com a tabela de portes do Decreto 9.424 publicada no D.G. 
n.º 33, 1.ª série de 13.02.24, foi porteado com o dobro do porte em falta (10c) com selo de 
0$20, rosa, papel liso, denteado 11 ¾, MF POR47.

15.00

1977 IC 1932/33 – Porteado. Etiqueta. Lote com dois inteiros postais tipo “Lusíadas” de $25, carmim, sobre 
cartolina branca, OM80, um deles circulado de Peso da Régua (20.07.34) para o Porto (21.07.34) 
e outro pela condução Mogadouro / Pocinho (28.12.33) para o Porto (29.12.33), ambos com utiliza-
ção de espaços não destinados à correspondência, foram considerados como cartas, e porteado 
com o dobro do porte em falta (40c – 25c = 15c x 2 = 30c), de acordo com a tabela de portes do 
Decreto 9.424 publicada no D.G. n.º 33, 1.ª série de 13.02.24, com selos de 0$30, em verde-azul 
um deles e verde-azul escuro o outro, ambos em papel liso, denteado 11 ¾, MF POR48. B e R.

25.00

POSTAIS ILUSTRADOS

1978 PI Timor. X Aniversário da Revolução Nacional de 28 de Maio. Lote com 6 postais ilustrados 
fotográficos sobre o evento em Timor.

15.00

1979 PI Atlas Gráfico de Portugal e Espanha n.º 59 * Bragança * Villa Real * Traz-os-Montes. Postal 
ilustrado a cores, editado por Alberto Martins em Barcelona.

18.00

FISCAIS E VINHETAS

1980 « Vinhetas. Portugal. Junta Patriótica do Norte. Lote com 4 vinhetas de 1c, 2c, 5c e $10, novas, 
com goma original, sem reparações, com ligeiros defeitos na goma dos dois primeiros valo-
res, com boa cor.

12.00



192

1981 8 Fiscais. Moçambique. Imposto do Selo. Estampilhas da Taxa de Guerra com sobrecarga “IM-
POSTO DO SELO” e sobretaxa. Lote com duas estampilhas fiscais: uma de 1c, verde, PB131 
e outra de ½ c s/ 1c, verde, PB135. Valor de catálogo € 20.00.

5.00

CORREIO AÉREO, MARÍTIMO E FERROVIÁRIO

1982 PI Correio marítimo. Carimbos de paquetes portugueses. Bilhete-postal circulado do Funchal (07.06.62) 
para Bremen, com selo de 1$00, MF873, obliterado com carimbo batido a vermelho “COMPANHIA 
COLONIAL  DE NAVEGAÇÃO / CORREIO / PAQUETE PÁTRIA”, provavelmente de cortesia.

20.00

1983 * Correio marítimo. Marcas dos paquetes portugueses. Sobrescrito circulado do Funchal (22.11.57) 
para Bremen / Alemanha, com selos tipo Cavaleiro Medieval de 20c e 1E, MF765 e 768. Sobres-
crito com a marca batida a azul “EMPRÊSA INSULANA DE NAVEGAÇÃO / N/T / “FUNCHAL”.

20.00

1984 PI Correio marítimo. Carimbos de paquetes portugueses. Bilhete-postal circulado do Funchal 
(18.06.59) para Frankfurt, com selos tipo Cavaleiro Medieval de 20c, 30c e 2$00, MF765, 771 
e 818, obliterado com carimbo batido a azul “COMPANHIA INSULANA DE NAVEGAÇÃO / 
VAPOR “LIMA””, provavelmente de cortesia.

15.00

1985 PI Correio marítimo. Marcas de denominação de origem. Postal ilustrado circulado de Luanda 
(25.04.10) para Leiria (12.05.10) com selo de 10 réis, verde, tipo D. Carlos I Mouchon, MF40, 
para pagar o porte de um bilhete-postal simples para Portugal, de acordo com a tabela de por-
tes publicada no Boletim Oficial de Angola nº 10 de 07.03.1903, convertida à nova moeda de 
acordo com a Circular nº 850 de 04.09.1912 da Repartição Superior dos Correios de Angola. 
Carimbo batido a preto “PAQUETE / PAQUEBOT”, Hosking 1315.

12.00

1986 Q 1940 (04.06) - 1.º Voo da linha Londres / Lisboa pela BOAC + Voo de retorno. Lote com dois 
sobrescritos: o primeiro remetido de Sutton (01.06.40) para Caramujo (05.06.40) com trânsito 
por Lisboa (04.06.40) e o segundo de Lisboa (06.06.40) para Sutton com o porte de 3$50 
para pagar: 1$75 pelo primeiro porte do correio ordinário para Inglaterra e 1$75 pelo primeiro 
porte da sobretaxa do correio aéreo. Foi utilizado nos voos um quadrimotor DE HAVILLAND 
modelo Frobisher comandado pelo Cap. O. P. Jones.

25.00

1987 Q 1940 (06.04 + 10.04) - 1.º Voo de ensaio Londres (Aeroporto de Heston) / Lisboa pela BOAC 
em tempo de guerra + Voo de retorno. Lote com dois sobrescritos: um deles circulado com 
selo de 5d de Londres (06.04.40) para Lisboa (08.04.40) e outro do voo de retorno de Lisboa 
(10.04.40) para Bristol (11.04.40) com par de selos de 1$75, MF CA2, censurado em Inglater-
ra com cinta tipo P.C. 66 do censor 1754.

40.00

1988 Q 1946 (31.12) – 1.º Voo da Linha Imperial Lisboa – Luanda. Sobrescrito circulado de Lisboa 
(30.12.46) para Luanda (05.01.047) com trânsito por Luanda (03.01.47) com par vertical de selos 
tipo Hélice de 2$50, carmim, MF CA3, para pagar o porte simples do correio ordinário (50c) de 
uma carta para Angola com peso até 20g e o primeiro porte da sobretaxa aérea (4$50) de uma 
carta com peso até 5g, de acordo com a tabela de portes da Circular n.º 23 de 19.03.45. B.

12.00

1989 Q 1947 (14.01) – 1.º Voo da Linha Imperial Luanda – Lisboa. Sobrescrito circulado de Luanda 
(13.01.47) para Guimarães (18.01.47) com trânsito por Lisboa (17.01.47) com selos tipo Ce-
res (novo tipo) de 50c, castanho, MF236 e 5Ags, verde, MF244, para pagar o porte simples 
do correio ordinário (50c) de uma carta para Portugal com peso até 20g e o porte simples da 
sobretaxa aérea (5Ags) de uma carta com peso até 5g. B.

15.00

1990 Q 1940 (06.04 + 10.04) - 2.º Voo de ensaio Londres (Aeroporto de Heston) / Lisboa pela BOAC 
em tempo de guerra. Lote com dois sobrescritos: um deles circulado com selo de 5d de 
Sutton (13.04.40) para Lisboa (15.04.40) censurado em Inglaterra com cinta modelo P.C. 66 
do censor 2.430 e outro do 3.º voo de ensaio, circulado com selo de 5d de Sutton (20.04.40) 
para Lisboa (23.04.40) censurado em Inglaterra com cinta modelo P.C. 66 do censor 3.228.

25.00

1991 Q 1934 (22.12) - Rio / Lisboa pela Air France e Aero Portuguesa. Postal ilustrado, provavelmen-
te o primeiro postal publicitário da AIR FRANCE, circulado do Rio de Janeiro (22.12.34) para 
Lisboa (31.12.34), com o porte de 1.500 reis. Travessia do Atlântico por barco. Pela Air France 
de Dakar a Casablanca e pela Aero Portuguesa de Casablanca a Lisboa.

15.00

CORREIO MILITAR E ISENTOS DE FRANQUIA

1992 * 1939/45 – 2.ª Guerra Mundial. Censuras. Sobrescrito circulado de Ponta Delgada (01.08.42) 
para Lisboa (08.08.42) com selo tipo Lusíadas de 50c, MF522, para pagar o porte interno sim-
ples do correio ordinário, de uma carta com peso até 20g. Censurado com carimbo retangular 
batido a violeta “1.º G.B.O. / R.A.L. 3 / CENSURADO”.

12.00

1993 CNT Isentos de franquia. Comissão Executiva da Loteria Nacional Portuguesa. Cinta de Jornal circula-
da de Lisboa para a Messejana, isenta de porte (S.N.R.). Exemplar sem defeitos nem reparações.

12.00

PROVAS E ENSAIOS

1994 PRV 1870/71 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em relevo. Desenho e gravura de Frederico Au-
gusto de Campos. MF38, 15 reis. Lote com prova de cor em azul, denteada em 13 ½, papel 
porcelana, sem goma. Exemplares sem reparações com vestígios de óxido no verso, com 
boa cor e relevo. Não catalogada por OM.

20.00
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1995 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

1996 PRV 1926/31 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Lourenço Fragoso. MF 
516/517. Lote com 2 quadras de provas de cor, uma delas do valor de 10c, em ardósia e outra 
do valor de 15c em preto. Ambas não denteadas, em papel liso ordinário e amarelado, sem 
goma. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

20.00

1997 PRV 1926/31 – Lusíadas. Desenho de Pedro Guedes e gravura de Arnaldo Lourenço Fragoso. MF 
519, 520 e 524. Lote com 3 quadras de provas de cor, uma delas do valor de 25c, em verde-
-escuro, outra de 40c, em laranja e outra do valor de 80c em verde-esmeralda. Todas não 
denteadas, as duas primeiras em canto de folha e a terceira em margem esquerda de folha, 
em papel liso fino. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

30.00

1998 PRV 1934 – General Carmona. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso. MF560, 40c. Prova de 
cor em violeta, margem superior de folha, em papel porcelana, denteada, com sobrecarga a 
preto “ESPECIME”.

8.00

1999 PRV 1944 – 2.º Centenário do Nascimento de Avelar Brotero. Desenho de Jaime Martins Barata e 
gravuras de Gustavo de Almeida Araújo. Prova de cor em castanho-escuro, em bloco medin-
do 48x73mm, com “Efígie” como motivo, sem abertura do valor no cunho, em papel liso fino, 
sem goma, denteada, com anotação marginal a lápis “N.2”. OM2400.

15.00

2000 PRV 1948 – Caravela. Desenho de Jaime Martins Barata e gravura de Gustavo de Almeida Araújo. 
MF701, 2$00. Par horizontal de provas, margem direita de folha, na cor azul-escuro, aprova-
da para este valor, não denteado, em papel liso médio, com goma.

16.00

2001 PRV 1955 – 1.º Centenário do Telégrafo Eléctrico em Portugal. Desenho de Cândido Costa Pinto. 
Impressão em offset na Casa da Moeda. Lote com dois pares verticais de provas de cor, margem 
esquerda de folha, um com o valor de 2$30 em azul e cinzento esverdeado (cores aprovadas 
para este valor) e outro de 3$50 em verde e cinzento-amarelo (cores aprovadas para este valor), 
não denteadas, em papel esmalte, também tidos como selos originais não denteados.

20.00

2002 PRV 1972 – Mês Internacional do Coração. Desenho de António Garcia e impresso em offset na Casa 
da Moeda. Lote composto por par horizontal de provas de cor em violeta e vermelho, bordo 
esquerdo de folha e do valor de 1$00 + prova de cor do valor de 9$00 em castanho e vermelho. 
Exemplares com as cores aprovadas para os respetivos valores, não denteados, papel esmalte.

22.00

2003 PRV 1918 – Serviço Oficial. Emissão projetada. Alegoria da República. Desenho e gravura de Gui-
lherme Augusto dos Santos. Tipo aprovado., com indicação “Centavos”. Lote com 3 provas de 
cor, em preto s/ amarelo, verde e lilás, não denteadas. OM35, 37 e 32.

15.00

2004 PRV 1912 – Ceres. Desenho de Constantino de Sobral Fernandes e gravura de José Sérgio de 
Carvalho e Silva. Quadra de provas do valor de 8c em ardósia sobre papel porcelana médio, 
não denteadas, com duas margens de luxo, uma normal e uma curta, gomada. Exemplar sem 
defeitos nem reparações, com boa cor.

20.00

2005 PRV 1921 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. Lote com duas provas de cor, não 
denteadas e com goma, com margens de luxo: uma com o valor de 1c na cor ardósia, cor 
aprovada, em papel pontinhado vertical com ligeira transparência e outra do valor de 50c em 
violeta-cinzento, cor aprovada, sobre papel liso espesso com ligeira transparência.

12.00

2006 PRV 1940 – Porteado. Algarismo ladeado de ramos. Desenho de Álvaro Duarte de Almeida e gra-
vura de Guilherme Santos. Prova de cor em bloco medindo 61x48mm em preto, da taxa de 
80c, não denteada, papel liso, médio, amarelado. Cor não aprovada para a taxa.

30.00

2007 PRV Companhia de Moçambique * 1937 – Motivos locais. MF172, 1c. Conjunto com 3 quadras 
de provas de cor em verde-amarelo e violeta (cores aprovadas para este valor), uma delas 
apenas da moldura, não denteada, outra da moldura e centro, não denteada e outra da mol-
dura e centro, denteadas. Todas com furos de segurança da casa impressora.

25.00

2008 PRV Companhia de Moçambique * 1937 – Motivos locais. MF181, 60c. Conjunto com 3 pares 
verticais de provas de cor em carmim-rosa e azul (cores aprovadas para este valor), um deles 
apenas da moldura, não denteada, outro da moldura e centro, não denteada, margem supe-
rior de folha e outro da moldura e centro, denteadas, margem esquerda de folha. Todas com 
furos de segurança da casa impressora.

12.00

2009 PRV Companhia de Moçambique * 1937 – Motivos locais. MF182, 70c. Conjunto com 2 pares 
horizontais de provas de cor em bistre e verde (cores aprovadas para este valor), um deles 
apenas da moldura, não denteada, e outro da moldura e centro, denteadas, margem esquer-
da de folha. Todas com furos de segurança da casa impressora.

6.00

2010 PRV Timor * 1935 – Padrões. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso. MF208, 2 avos. Lote com 
um par vertical de provas de cor em preto, papel liso muito fino, dois pares horizontais em 
preto (em papel liso médio branco um deles e outro em papel pontinhado, amarelado) e outro 
em carmim, papel liso. Todas não denteadas, sem filigrana.

20.00

2011 PRV Timor * 1935 – Padrões. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso. MF212, 6 avos. Lote com 
dois pares verticais de provas de cor em castanho e preto e dois pares horizontais em verde-
-esmeralda e castanho, não denteadas, em papel liso médio, sem filigrana, com exceção do 
par vertical castanho em papel liso muito fino.

20.00



194

2012 PRV Timor * 1935 – Padrões. Desenho e gravura de Arnaldo Fragoso. MF212, 6 avos. Prova de 
cor em castanho-vermelho sobre papel porcelana colorido em azul (não aprovado para a 
emissão), canto superior esquerdo de folha, não denteada, sem goma. 

10.00

SELOS E CORRESPONDÊNCIAS
     Portugal 

2013 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 25 réis, carmim-rosa, papel liso médio, não 
denteado, com as margens muito curtas, em carta data da Figueira da Foz (30.07.58) para 
o Porto (01.08.58) para pagar o porte interno simples (25 réis) de uma carta com peso até 3 
oitavas de onça, de acordo com a tabela de portes do Decreto de 09.11.52) em vigor a partir 
de 01.07.53. Selo obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “87” 
tipo 6.8.6 e nominal também batido a preto “FIGUEIRA” do período pré-adesivo.

20.00

2014 * 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13b, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, não den-
teado. Exemplar com margens de luxo em sobrescrito circulado de Coimbra (20.03.60) para 
o Porto (21.03.60), obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “77” 
de Coimbra, tipo 3.5.3. Selo com dobra horizontal de arquivo. B.

15.00

2015 8 1862/64 – D. Luís I. MF 14/18. Série completa usada. Exemplares com margens maioritaria-
mente de luxo, com exceção selo de 50 reis com margens muito curtas, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 416.00.

40.00

2016 * 1862/64 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF16e, 25 reis, carmim-rosa, tipo VI, papel liso, 
não denteado. Exemplar, com margens curtas, em carta circulada do Porto (22.02.66) para 
Paris com trânsito por Tuy (23.02.66) e St. Jean de Luz (28.02.66), para pagar o 1.º porte 
interno para cartas remetidas para o estrangeiro, com o peso até 15g. Porte francês de 8d 
manuscrito a preto.

10.00

2017 * 1862/64 – D. Luís I. MF16f, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, não denteados, tipo VII. Dois 
exemplares com margens de luxo a curtas em carta circulada de Lisboa (19.01.67) para a 
Figueira da Foz, para pagar o segundo porte interno de uma carta com peso entre 15 e 30g, 
de acordo com a tabela de portes da Carta de Lei de 09.09.61.

20.00

2018 8 Percursores * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF22b, 25 réis, carmim-rosa, 
papel liso, não denteados, tipo III. Exemplar usado, com 3 margens de luxo e uma normal, 
com corte na margem esquerda reparado, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo 
numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “49 – HORTA”, tipo 4.3.4.

12.00

2019 * 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF24, 80 réis, laranja, papel liso médio, 
com as quatro margens de luxo em sobrescrito circulado de Lisboa (20.05.67) para Paris 
(24.05.67), com trânsito por St. Jean de Luz, para pagar o porte simples (80 réis) de uma car-
ta para França com peso até 10g de acordo com a tabela de portes nos termos da Convenção 
Postal de 24.12.65, em vigor a partir de 01.09.66.. Carta com afloramentos de óxido, afetando 
também o selo. Valor de catálogo € 480.00.

35.00

2020 () 1866/67 – D. Luís I. Fita curva, não denteados. MF26, 120 réis, azul, papel liso médio, não 
denteado. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo. Valor de catálogo € 260.00.

140.00

2021 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF28, 10 réis, amarelo-laranja, papel liso médio, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com um dente mais curto, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 195.00.

18.00

2022 * 1870/76 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30a, 25 réis, rosa, papel liso médio, denteado 
12 ¾, tipo II, em carta circulada de Amarante (19.03.68) para o Porto (20.03.68), para pagar 
o porte simples de uma carta com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes da Carta 
de Lei de 09.09.61, em vigor desde 13.09.61. Selo sem reparações, com pequeno ponto de 
óxido, com boa cor e relevo, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a 
preto “53” de Amarante, tipo 3.5.3.

12.00

2023 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF31, 50 réis, verde-claro, papel liso médio, den-
teado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de 
catálogo € 195.00.

25.00

2024 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF32, 80 réis, laranja-vermelho, papel liso médio, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor 
de catálogo € 195.00.

22.00

2025  1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF33d, 100 réis, lilás-claro, papel liso médio, 
denteado 12 ¾, cuinho IIc. Exemplar novo, com goma original e pesada charneira, sem repa-
rações, com aderências nos verso e dois dentes curtos na margem esquerda, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 460.00.

34.00

2026 8 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF34, 120 réis, azul, papel liso médio, denteado 
12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com uma muito ligeira transparência, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 125.00.

22.00

2027 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. Carta circulada do Porto (09.06.74) para Schwerin / Prússia 
com selos de 10 reis, amarelo, papel liso, tipo I, MF37 e 50 reis, verde, papel liso, tipo I, MF41 
(selos com os denteados aparados à tesoura).

20.00
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2028 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, papel liso, denteado 12 ¾, em carta circulada 
de Lisboa (11.11.76) para S. Miguel / Ponta Delgada (21.11.76) para pagar o porte interno 
simples (25 réis) de uma carta com 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 reparações, com ligeiros defeitos 
no denteado, obliterado com carimbo batido a preto “1” do Lisboa.

12.00

2029 * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40i, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo X em 
carta remetida de Famalicão (18.03.73) para o Porto (19.03.73), para pagar o porte simples interno 
de uma carta com peso até 15g. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo, oblitera-
do com carimbo numérico da 2.ª reforma postal, batido a preto “76 – VILA NOVA DE FAMALICÃO”.

12.00

2030 JRN 1876 – Jornaes. MF48a, 2 ½ réis, bistre-esverdeado, papel liso, denteado 12 ¾ em cinta com 
exemplar do jornal “O Direito” de 02.08.1884, circulado de Lisboa (07.08.84) para Leça da Pal-
meira, com trânsito pelo Porto (08.08.84) e Matosinhos (09.08.84), para pagar o primeiro porte 
interno de um jornal 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. Selo sem defeitos nem reparações, com boa cor.

20.00

2031 CNT 1876 – Jornaes. MF48i, 2 ½ réis, bistre, papel porcelana, denteado 11 ¾ em cinta de jornal, 
timbrada da Gazeta de Portugal, circulada de Lisboa (25.09.90) para Messejana, para pagar 
o primeiro porte interno de um jornal 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. Selo sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. B e R.

15.00

2032 JRN 1876 – Jornaes. MF48i, 2 ½ réis, bistre, papel porcelana, denteado 11 ¾ em exemplar do jor-
nal “Aurora do Cávado” de 02.07.90, circulado de Barcelos (03.07.90) para Lisboa (04.07.90), 
para pagar o primeiro porte interno de um jornal 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. Selo sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. B e R.

20.00

2033 * 1880/81 – D. Luís I, de perfil. MF54a, 25 réis, violeta-vermelho, papel liso, denteado 12 ¾. 
Exemplar em carta circulada de Estarreja (11.06.81) para o Porto (12.06.81), para pagar o 
porte simples interno de uma carta com peso até 15g. Selo obliterado com carimbo circular 
datada de “ESTARREJA”.

12.00

2034 R 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF68, 5 réis, laranja, denteado 11 ¾ + MF69a, 10 réis, 
violeta vermelho, denteado 12 ¾. Exemplares novos, em papel porcelana, com goma original 
com marca de charneira e óxido o selo de 5 réis, sem goma o selo de 10 réis. Ambos com sobre-
carga horizontal a preto “SPECIMEN”. Selos originais distribuídos com as reimpressões de 1905.

20.00

2035 * 1892/93 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF70, 25 réis, verde, papel porcelana, denteado 11 ¾, em 
carta circulada de Lisboa (31.08.92) para Messejana, 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 12.07.80.

10.00

2036 JRN 1912 – Ceres. MF206, ¼ c, sépia, papel porcelana médio, denteado 15x14. Exemplar em cinta do 
jornal “O Consultor Jurídico”, remetido de Lisboa (09.07.14) para Santiago do Cacém (10.07.14) 
para pagar o porte interno simples (¼ c) de um jornal com peso até 50g de acordo com a tabela de 
portes dos Decretos de 06.04.1908, em vigor a partir de 19.04.08, com ajustamento à nova moeda.

15.00

2037 JRN 1912 – Ceres. MF206a, ¼ c, sépia, papel porcelana ordinário, denteado 15x14. Exemplar 
do jornal “O Imparcial”, remetido de Pombal (10.11.13) para pagar o porte interno simples 
(¼ c) de um jornal com peso até 50g de acordo com a tabela de portes dos Decretos de 
06.04.1908, em vigor a partir de 19.04.08, com ajustamento à nova moeda.

15.00

2038 JRN 1912 – Ceres. MF206a, ¼ c, sépia, papel porcelana ordinário, denteado 15x14. Exemplar do 
jornal “A União Médica”, remetido de Portalegre (19.01.14) para Trancoso (21.01.14) para pagar 
o porte interno simples (¼ c) de um jornal com peso até 50g de acordo com a tabela de portes 
dos Decretos de 06.04.1908, em vigor a partir de 19.04.08, com ajustamento à nova moeda.

15.00

2039 JRN 1912 – Ceres. MF206c, ¼ c, sépia, papel pontinhado, denteado 15x14. Exemplar do jornal 
“O Meridional”, remetido de Montemor-o-Novo (23.07.16) para Messejana para pagar o porte 
interno simples (¼ c) de um jornal com peso até 50g de acordo com a tabela de portes dos 
Decretos de 06.04.1908, em vigor a partir de 19.04.08, com ajustamento à nova moeda.

15.00

2040 8 1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. MF221 + 221a, 1c, castanho-claro, papel liso, den-
teado 12x11 ½. Par vertical, usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a 
variedade de cliché “CQRREIO” no selo inferior. Valor de catálogo € 90.00.

15.00

2041 IMP 1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. Boletim de expedição de encomenda postal modelo 
218, novo com selo de 2c, laranja, papel liso, denteado 12x11 ½, MF223d, obliterado com 
carimbo da “2.ª SECÇÃO D’ENCOMENDAS POSTAIS / PORTO / 30 OUT 1922”, para pagar 
o custo do impresso. B e R.

25.00

2042  1917/20 – Ceres. Novas cores e valores. MF226g, 4c, verde, papel cartolina, denteado 12x11 ½. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 210.00.

30.00

2043 * 1917/22 – Ceres. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado em Lisboa (??.03.23) com selo 
de 3c, azul + 4c, verde-amarelo + três selos de 6c, carmim-rosa, todos em papel liso, médio, 
denteado 12x11 ½, MF226d, 235 e 236, no total de 25c, para pagar o primeiro porte interno 
(25c) de uma carta com peso até 20g de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 8.576 
de 11.11.23, em vigor a partir 12.01.23.

15.00

2044 * 1917/22 – Ceres: Novas cores e valores. Sobrescrito circulado de Colares (11.09.24) para 
Lisboa, com selos de 4c, verde-amarelo, denteado 12x11 ½, MF 226 e selo de 36c, vermelho, 
papel liso, denteado 12x11 ½, MF243, para pagar o porte simples interno de uma carta com 
peso até 20g, de acordo com a tabela de portes do Decreto n.º 9424 de 13.02.24.

15.00
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2045 8 1923 – Travessia Aérea do Atlântico. MF268, 25c, rosa, papel branco, pontinhado, denteado 
14 de linha. Quadra usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterada com ca-
rimbo tipo francês, batido a preto “PORTO CENTRAL / 2.ª SECÇÃO / 5 / 1 – 4 / 23”, último dia 
do 1.º período de circulação dos selos.

8.00

2046 IMP 1924/26 – Ceres. Novas cores e valores.  MF279, 16c, ultramar, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Par horizontal em sobrescrito circulado aberto com impresso de Lisboa (09.10.26) para Nova York, 
para pagar o primeiro porte de um impresso (32c) para o estrangeiro com peso até 50g de acordo 
com a tabela de portes em vigor a partir de 01.01.24. Exemplar sem defeitos nem reparações.

25.00

2047 IMP 1924/26 – Ceres. Novas cores e valores. MF282, 24c, verde, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor, em sobrescrito circulado aber-
to, com impresso no interior, de Lisboa (19.06.25) para os EUA, para pagar o primeiro porte 
de um impresso (32c) para o estrangeiro com peso até 50g de acordo com a tabela de portes 
em vigor a partir de 01.01.24.

25.00

2048 * 1924/26 – Ceres. Novas cores e valores. Sobrescrito circulado registado de Lisboa (??.03.25) 
para Nova York (07.04.25) e reexpedido para outro endereço em Nova York (08.04.25) com 
selo de 40c, castanho, papel liso, denteado 12x11 ½, MF283 e selo de 2E, verde-cinzento, 
papel lustrado, espesso, denteado 12x11 ½, MF292, para pagar o porte simples (1$60) de 
uma carta remetida para o estrangeiro com peso até 20g e o prémio de registo (80c), de 
acordo com a tabela de portes em vigor a partir de 01.01.1924.

30.00

2049  1924 – 4.º Centenário do Nascimento de Luís de Camões. MF 299/329. Série completa, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 165.00.

30.00

2050 * 1925/35 – Centenário do Nascimento de Camilo Castelo Branco em segundo período de circula-
ção + Lusíadas + Tudo pela Nação + Sé de Coimbra. Sobrescrito circulado por via aérea de Bra-
ga (19.03.37) para o Rio de Janeiro (23.03.37), com trânsito por Lisboa (20.03.37) e Casablanca 
(20.03.37), com selos de 10E, MF359, 50c, MF522, $25, MF570 e par de 1$75, MF575, no total 
de 14$25, para pagar o porte simples (1$75) de uma carta para o estrangeiro com peso até 20g 
e o primeiro porte da sobretaxa do correio aéreo (12$50) de uma carta para o Brasil com o peso 
até 5g, de acordo com a tabela de portes publicada no D. G. n.º 246 de 19.10.34.

20.00

2051  1928/29 – Ceres, com sobretaxa. MF453j, 10c s/ ¼ c, sépia, papel liso, denteado 12x11 ½. 
Exemplar novo, com sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a 
SOBRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 190.00.

30.00

2052 8 1929 – Ceres, com sobrecarga “Revalidado”. MF488f, 10c, tijolo, papel liso espesso, den-
teado 15x14. Exemplar usado, sem reparações, com um canto curto, com boa cor. Valor de 
catálogo € 540.00.

30.00

2053 * 1931 – Lusíadas. Sobrescrito circulado pela “Ambulância Lisboa – Gare” (23.02.33) para 
Wesermuende / Alemanha, com selos de 25c verde, MF519, 40c laranja, MF520 e 80c verde-
-esmeralda, MF524, no total de 1$45, para pagar o primeiro porte (1$25) de uma carta para o 
estrangeiro com peso até 20g e a taxa de última hora (20c) de acordo com as tabelas de porte 
em vigor a partir de 01.07.30 e Decreto n.º 9424 de 13.02.24. No verso vinheta da Companhia 
de navegação Lloyd e marca nominativa do paquete “SIERRA SALVADA”.

25.00

2054 * 1933/38 – Lusíadas. Sobrescrito circulado de Perpignan (12.10.40) para Lisboa (23.10.40) 
com selos de 25c e 2F25, Yv374 e 411. Por ter sido remetido para a POSTA RESTANTE foi 
porteada à chegada com selo de 30c, verde, MF544, tipo Lusíadas de acordo com a tabela 
de portes do Decreto n.º 9424 de 13.02.24.

20.00

2055  1952 – 3.º Aniversário da OTAN. MF 749/750. Série completa, nova, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

30.00

2056  1953 – 1.º Centenário do Selo Postal Português. MF787a, 1$00, castanho, papel esmalte, 
denteado 14x13 ½. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com a variedade “SELÓ” no 2.º selo.

5.00

2057  1977 – Dia Nacional de Luta Antialcoolismo. MF1321, 5$00, policromo, papel esmalte com fósforo, 
denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com cor de fundo em BEGE em vez de “SALMÃO”. Acompanha selo normal para comparação.

15.00

2058  1979 – Homenagem ao Emigrante Português. MF1415a, 5$00, policromo, papel esmalte com 
fósforo, denteado 12 ¼ x 11 ¾. Quadra, margem esquerda de folha, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com tarja fosforescente sobre “POR-
TUGAL”. Valor de catálogo € 320.00.

35.00

2059  1985/89 – Arquitetura Portuguesa. MF1709a, .50 + MF1710a, 1.00 + MF1711a, 1.50 + 
MF1713a, 10.00 + MF1714a, 20.00 + MF1719a, 30.00, margem esquerda de folha. Lote com 
6 selos novos, com goma original brilhante e com tarja fosforescente, sem sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 140.00.

25.00

2060 ETQ 1995 – Brinquedos Populares * Galinhas. Com pontos de leitura ótica. Máquina CROUZET. MF 
ETQ10A. Série completa do correio ordinário para o ano de 1996, com impressão a preto, com 
valor em escudos, nova, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

12.00

2061 ETQ 1998 – Expo’98. Máquina AMIEL. MF ETQ16Ba. Dupla afixação de taxa. Série completa do 
CORREIO AZUL para o ano de 1998, com impressão da taxa a violeta, nova, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

15.00
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2062 BLC 1940 – Legião Portuguesa. MF BLC1. Exemplar novo, com goma original e marca de uma 
charneira no canto inferior direito, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de ca-
tálogo € 575.00.

50.00

2063 BLC 1940 – Centenários da Fundação e Restauração de Portugal. MF BLC2. Exemplar novo, com 
goma original sem charneira e leves pontos de óxido no verso. Valor de catálogo € 545.00.

30.00

2064 BLC() 1941 – Costumes Portugueses. MF BLC4. Exemplar novo, com goma não original, com vin-
cos no denteado horizontal, com boa cor. Valor de catálogo € 145.00.

16.00

2065 FSC 2006 – Água – “Águas de Portugal”. MF FSC1. Folha completa com 20 selos MF3387a, 
nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 160.00.

20.00

2066 FSC 2008 – Funchal 500 anos. Madeira “Funchal uma Porta para o Mundo”. MF FSC7. Folha 
completa com 20 selos MF3671a, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

16.00

2067 FSC 2012 – Fado. “Património da Humanidade / Heritage of Humanity”. MF FSC14. Lote com duas 
folhas completas com 10 selos cada MF4270a, novas, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

15.00

2068 SM 2004 - 150 Anos do Primeiro Selo Português. MF SM32. Sobrescrito com moeda de 5E. 
Exemplar bem conservado, sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 180.00.

20.00

2069  1921/23 – Encomendas Postais * Comércio e Indústria. Selos do Continente com sobrecarga 
“AÇORES” tipografada a preto. MF EP 1/17. Série completa, nova, com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 115.00.

25.00

2070 / 1898 – Porteado. 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF POR 
1/6. Série completa, nova, sem goma os selos de 20, 100 e 200 réis e com goma original e 
charneira os restantes, sem defeitos nem reparações, com exceção do selo de 5 réis com 
grande transparência, com boa cor. Valor de catálogo € 310.00.

35.00

2071 PI 1910/11 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” e “ASSISTÊNCIA” + 4.º Centenário da Des-
coberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga REPUBLICA sobre selos de porteado 
do Continente. Postal ilustrado alusivo à implantação da República, circulado em Lisboa (05.10.91) 
com selo de 10 reis, MF193 e de 10 reis do imposto postal, devido na data, MF IP1, obliterados 
com carimbo batido a preto “CORREIO / 5 – OUT – 911 / CORTEJO / ALEGORICO / LISBOA”. R.

15.00

2072 * 1922/27 – Porteado. Emissão regular. Unicolor. Sobrescrito remetido de Londres (06.12.28) 
para Lisboa (25.12.28) sem franquia, porteado à chegada com par de selos de 40c, MF 
POR38 e par de selos de 60c, MF POR41.

10.00

2073 DOC 1940 – Porteado. Valor ladeado de ramos. Lote composto por 8 relações de “Títulos a cobrar” 
multados com o dobro da falta ou insuficiência da taxa de apresentação, com diversos selos 
da emissão. Bonito lote e interessante para estudo da emissão.

20.00

     Açores

2074 8 Percursores * 1862/64 – D. Luís I. MF16c, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, não denteados, 
tipo IV. Exemplar usado, com 3 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 
“48 – ANGRA”, tipo 4.3.4..

20.00

2075 8 1925 – Imposto Postal. Padrões da Grande Guerra. Selos do Continente com sobrecarga “AÇO-
RES” a preto. MF IP13, 10 réis, carmim-rosa, papel porcelana, denteado 11. Exemplar usado, 
com corte vertical na margem inferior, reparado, com boa cor e COM DENTEADO DESLOCADO.

6.00

2076 * 1992 – Taxa Paga. Selos fixos. Sobrescrito circulado em Angra do Heroísmo (??.??.1992), 
Franquia paga por avença, com carimbo batido a vermelho “9700 ANGRA DO HEROÍSMO / 
TAXA PAGA”. B e R.

10.00

     Angola

2077 Lote 1870/85 – Coroa + Coroa. Novas cores. FALSOS FOURNIER. MF 1/14. Lote com 21 selos, com 
poucas repetições, faltando apenas os valores de 40 réis azul e 200 réis para completar as duas 
séries, dos quais 19 em estado de novo e dois usados com carimbos também falsos. A maioria 
dos exemplares com sobrecarga a preto “FAUX”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

50.00

2078 Lote 1870/77 – Coroa. Lote com 36 selos da 1.ª emissão tipo Coroa, novos e usados, em quadras 
ou selos isolados, com variedades de denteados e diferentes tonalidades de cor. Notamos 
alguma marcofilia interessante e rara, Alto valor de catálogo.

60.00

2079  1870/76 – Coroa. Lote com duas folhas completas com 28 selos: uma MF7, 100 réis, violeta, 
papel liso, denteado 12 ¾ e outra MF7d, lilás-malva, papel liso, denteado 13 ½. Exemplares 
sem reparações, com ligeiro óxido nas margens da folha em denteado 12 ¾, com boa cor. 
Valor de catálogo € 1.176.00.

60.00

2080  1870/77 – Coroa. MF8a, 200 réis, laranja-claro, papel liso fino, denteado 12 ¾. Folha com-
pleta com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Algumas 
variedades de cliché. Bom para estudo das mesmas. Valor de catálogo € 336.00.

30.00
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2081  1870/77 – Coroa. MF9d, 300 réis, castanho, papel liso fino, denteado 13 ½. Folha completa com 
28 selos, nova, sem goma, sem reparações e defeito em dois selos. Valor de catálogo € 308.00.

25.00

2082 8 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 12/14. Lote com 8 selos da 2.ª emissão tipo Coroa, a 
maioria do valor de 50 réis, usados, com variedades de papéis e denteados, com pequenos 
defeitos, notando-se alguma marcofilia.

12.00

2083 / 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF15/23. Lote com 12 selos, novos, com goma original e sinal 
de charneira ou sem goma, de diversos valores, incluindo duplicações com variedades de cor 
ou denteado, com ligeiros defeitos nomeadamente pontos de óxido.

25.00

2084 8 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF15/23. Lote com 24 selos usados de diversos valores, incluindo du-
plicações com tonalidades de cor e variedade de denteados, com alguma marcofilia interessante.

20.00

2085  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF16b, 10 réis, verde, papel porcelana, denteado 13 ½. Exem-
plar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e relevo. Valor de catálogo € 50.00.

10.00

2086  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF17a, 20 réis, carmim-rosa ou rosa, papel porcelana, denteado 
13 ½. Lote com 3 exemplares novos, com diferentes tonalidades de cor, sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 132.00.

20.00

2087 //8 1893/94 – D. Carlos I. MF 24/36. Lote com 28 selos, dos quais 3 usados e 25 em estado de 
novo, estes com goma original e sinal de charneira ou sem goma, sem defeitos nem repara-
ções na generalidade, incluindo duplicações com variedades de cor, papel e denteados. Bom 
valor de catálogo. Lote a ver.

40.00

2088  1893/94 – D. Carlos I, tipo JORNAES. MF24b, 2 ½ réis, castanho, papel liso, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 40.00.

12.00

2089  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF31c, 75 réis, carmim, papel pontinhado, denteado 
13 ½. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem reparações, com leves 
pontos de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 30.00.

9.00

2090  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF34, 150 réis, carmim s/ rosa, papel porcelana, den-
teado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem reparações e com 
óxido em 3 dentes, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

2091  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF34a, 150 réis, carmim s/ rosa, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 40.00.

10.00

2092  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF35a, 200 réis, azul s/ azul, papel porcelana, dentea-
do 13 ½. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem reparações, com muito 
leves pontos de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 42.00.

10.00

2093 / 1893/94 – D. Carlos I Mouchon. Lote com 3 folhas completas com 28 selos, papel pontinhado 
leve, denteado 11 ¾: MF38, 2 ½ réis cinzento + MF39, 5 réis laranja + MF47, 100 réis azul s/ 
azul. Exemplares novos, com goma original sem charneira, com exceção de 2 selos de 100 réis 
com sinal de charneira, sem defeitos nem reparações e com boa cor. Valor de catálogo € 168.00.

10.00

2094 8 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Emissão de África 
usada em Angola. MF 1/8. Série completa + selo de 5 réis e par vertical de 150 réis, usados, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. 

8.00

2095 //8 1893/94 – D. Carlos I. MF 53/61. Lote com 17 selos, dos quais 2 usados e 15 em estado de 
novo, estes com goma original e sinal de charneira ou sem goma, sem reparações e alguns 
selos com ligeiros defeitos, incluindo duplicações com variedades de cor, papel e denteados. 
Bom valor de catálogo. Lote a ver.

35.00

2096 () 1903 – D. Carlos I, Mouchon. Novas cores e valores. MF 79/86. Série completa, nova, com 
goma não original, sem reparações e leves pontos de óxido no selo de 25 réis, com boa cor. 
Valor de catálogo € 87.00.

20.00

2097 () 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF83, 75 réis, castanho-violeta, papel 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e com a LEGENDA E VALOR MUITO DESLOCADOS.

8.00

2098  1903 – D. Carlos Mouchon. Novas cores e valores. MF86, 400 réis, azul s/amarelo, papel 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações, com leve 
transparência, com boa cor e sobrecarga violeta “ULTRAMAR” aposta manualmente pela Di-
reção Geral das Colónias em selos recebidos da UPU para lhes retirar o poder de circulação.

10.00

2099  1905 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF87a, 50 réis s/ 65 réis, azul-cinzento, papel 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem 
reparações, com vestígios de óxido e aderências no verso, com boa cor e com a variedade 
“5” fendido tipo I. Valor de catálogo € 40.00.

8.00

2100 /() 1905 – D. Carlos I, com sobretaxa. MF87 + 87a, 50 s/ 65 réis, azul-cinzento, papel pontinhado 
leve, denteado 11 ¾, um deles com “5” fendido, tipo I. Lote com dois selos novos, com goma 
original e charneira o selo normal e com goma não original o selo com a variedade de fenda, 
e ambos com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

12.00

2101 / 1911 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. Lote composto por 
3 folhas completas com 28 selos dos valores de 10 réis, 50 réis e 75 réis, MF105, 108 e 109, 
com goma original sem charneira ou sem goma e folha completa, partida em dois blocos de 
16 e 12 selos do valor de 5 réis, MF104. Exemplares com vestígios de óxido.

10.00
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2102 //8 1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente. MF 113/115. Lote composto por 
9 selos, dos quais um usado e 8 novos, com goma original e sinal de charneira ou sem goma, com 
série completa e duplicações com tonalidades de cor, diferentes papéis e variedades de sobrecarga. 

10.00

2103 //8 1912 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa, tipografadas lo-
calmente. MF 117, 25 s/ 75 réis, castanho-violeta. Lote composto por 9 selos, dos quais 5 
usados e 8 novos, com goma original e sinal de charneira ou sem goma, com duplicações 
com diferentes tonalidades de cor e variedades de sobrecarga. 

10.00

2104  1914 – Ceres. MF145e, 1 ½ c, castanho-claro, papel liso espesso, denteado 15x14. Bloco 
com 10 selos, canto superior esquerdo de folha, com selos novos, com goma original sem 
charneira, sem reparações, com duas pequenas manchas pretas no verso, com boa cor e 
DENTEADO DESLOCADO. 

12.00

2105  1919 – D. Carlos I Mouchon. Selos com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda, com 
sobretaxa tipografada localmente. MF192a, ½ c s/ 75 réis, castanho-violeta claro, papel pon-
tinhado leve, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, com goma original sem 
charneira, espelhada e irregular, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com “2” mais 
finos nas posições 1 e 4, e “traço de fração curto” na posição 15 e 25 e “traço de fração partido 
e curto” na posição 22, com “A” de “REPUBLICA” subido na posição 16 e “CA” de “REPUBLI-
CA” subido na posição 12. Valor de catálogo € 305.00.

50.00

2106  1919 – D. Carlos I Mouchon. Selos com sobrecarga “REPUBLICA” local, com sobretaxa tipografada 
localmente. MF193, 2 ½ c s/ 100 réis, azul s/ azul-claro, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. 
Folha incompleta com 24 selos, faltando a fila inferior com 4 selos, nova, com goma original sem 
charneira, sem reparações, partida entre a 3.ª e 4.ª filas e segura com uma charneira na margem 
direita, com boa cor e com “traço de fração curto nos 1º, 11º, 13º e 16º selos, com “CA” de “REPU-
BLICA” subido no 12.º selo e “A” de “REPUBLICA” subido no 16.º selo. Valor de catálogo € 382.00.

60.00

2107  1921 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda, com sobretaxa tipogra-
fada localmente. MF196, $00,5 s/ 75 réis, bistre, papel esmalte, denteado 11 ¾. Folha completa 
com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, espelhada e com falhas, sem reparações, 
com denteado horizontal separado entre a 4.ª fila e 5 fila, com boa cor. Valor de catálogo € 98.00.

20.00

2108 / 1932 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado. Lote composto por selos isolados de 1c, bistre, 
sem goma, MF228 + 5c, sépia escuro, com goma original e charneira, MF229 e quadra de 
50c, castanho, com goma original sem charneira, MF236. Exemplares sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e todos com OS VALORES DESLOCADOS. 

15.00

2109  1938 – Império Colonial Português. MF 258/275. Série completa, nova, com goma original e leve 
sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 136.00.

30.00

2110  1945/46 – Ceres. Novo tipo. Papel filigranado, com sobretaxa. MF285, 5c s/ 80c, verde-esmeralda, 
papel pontinhado, denteado 12x11 ½. Lote composto por duas quadras novas, goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações com boa cor. Uma das quadras em canto inferior esquer-
do de folha, com inscrição marginal “Taxa – Bettencourt” e com a variedade “S” INVERTIDO no 1.º 
selo, correspondendo à posição “91” da folha de 100 selos. A segunda quadra com as variedades 
“V” descaído no 1.º selo; “OS” subido no 2.º selo. Variedades não catalogadas.

25.00

2111 * 1948 – Tricentenário da Restauração de Angola. Sobrescrito circulado de Nova Lisboa para o 
Canadá, com trânsito pelo Lobito (03.11.48) e Leopoldville (07.11.48), com 5 selos de 5c, um 
selo de 1Ag e um selo de 5Ags, MF292, 296 e 299. B.

8.00

2112 * 1953 – Animais de Angola. Sobrescrito circulado por via aérea de Luanda (18.01.59) para Man-
nheim / Alemanha, com selos  de 30c, 2Ags, 2,30Ags, 3,50Ags, 5Ags, 7Ags e 10Ags, MF358, 
363, 365, 367, 369, 370 e 371. Exemplar sem defeitos nem reparações, bem conservado.

15.00

2113 8 1955 – Mapa de Angola. MF381, $50, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Lote com dois 
exemplares usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um deles COM DESLOCAÇÃO 
DA COR AZUL À ESQUERDA e outro com DESLOCAÇÃO DA COR AZUL-CLARO À DIREITA. B.

15.00

2114 /8 1961 – Tipos Femininos de Angola. Lote com dois selos: MF413, $15, policromo, papel es-
malte, denteado 13 ½, novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR VIOLETA-CLARO + MF418, 2$00, 
policromo, papel esmalte, denteado 13 ½, usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e IMPRESSÃO DESLOCADA DA COR VIOLETA DO FUNDO.

15.00

2115  1961 – Tipos Femininos de Angola. MF415, $40, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. 
Quadra, canto inferior de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, perfurada com dobra no canto originando PERFURAÇÃO INCOM-
PLETA no 3.º selo. B e R.

25.00

2116  1963 – Escudos de Armas de Angola * 1.ª emissão. MF438, $30 (Vila de Muxima), policromo, den-
teado 13 ½. Exemplar novo, com goma original, sem reparações, com alguns muito ligeiros pontos 
de óxido no verso, com boa cor e com ACENTUADA DESLOCAÇÃO DO DENTEADO.

15.00

2117  1967 – Cinquentenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima. MF518, $50, policromo, 
papel esmalte, denteado 12 ½ x 13 ½. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e COM DESLOCAÇÃO NA VERTICAL DA COR PRETA.

20.00

2118 8 1967 – Cinquentenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima. MF518, $50, policromo, 
papel esmalte, denteado 12 ½ x 13 ½. Par horizontal, usado, sem reparações com pequeno 
defeito no canto superior esquerdo do 1.º selo, com boa cor e com IMPRESSÃO DESLOCA-
DA DAS CORES AZUL E VERMELHO, originando falta de nitidez da Basílica.

20.00
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2119  1974 – Conchas de Angola. MF566, 1$00, papel esmalte, denteado 12x12 ½. Exemplar novo, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com VALOR OMISSO. Não catalogado.

15.00

2120 BLC8 1948 – Tricentenário da Restauração de Angola. MF BLC1. Bloco com série completa, usado, 
obliterado com carimbo comemorativo do 1.º dia de circulação, sem reparações e com aflora-
mentos de óxido na margem direita, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

25.00

2121 8 1947 – Correio aéreo. Emblema dos CTT. MF CA13, 3,50Ags, laranja-claro, papel liso, den-
teado 11 de linha, irregular. Bloco com 6 selos (2x3), usado, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 66.00.

14.00

2122  1965 – Correio Aéreo. Empreendimentos em Angola. MF CA26, 5$00 (Barragem do Cuango), poli-
cromo, papel esmalte, denteado 12 ½ x 11 ½. Tira horizontal com 5 selos, nova, com goma original 
sem charneira, sem reparações e com vestígios de óxido no verso, com boa cor e com DEFEITO 
DE IMPRESSÃO (barra avermelhada n metade direita da barragem, nos três primeiros selos).

15.00

2123  1921 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. MF POR22a, 1c, cinzento, papel liso, 
denteado 11 ¾. Par horizontal, novo, com goma original sem charneira, sem reparações, 
com afloramentos de óxido no verso, com boa cor e COM ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA 
LEGENDA “ANGOLA” E DO VALOR. Erro não catalogado.

12.00

2124  1965 – Imposto Postal * Povoamento. Mapa de Angola. MF IP18, $50, policromo, papel liso, 
médio, denteado 13. Lote com duas quadras, novas, margens esquerdas de folhas, com 
goma original sem charneira e com boa cor: uma sem defeitos nem reparações com o DEN-
TEADO VERTICAL MUITO DESLOCADO e outra sem reparações e com afloramentos de 
óxido no verso, COM OS DENTEADOS HORIZONTAL E VERTICAL MUITO DESLOCADOS.

25.00

2125  1965 – Imposto Postal * Povoamento. Mapa de Angola. MF IP18, $50, policromo, papel liso, 
médio, denteado 13. Quadra, nova, margem esquerda de folha, com goma original sem char-
neira, sem reparações e com afloramentos de óxido no verso, com boa cor e COM DUPLO 
DENTEADOS HORIZONTAL E VERTICAL.

20.00

2126  1965 – Imposto Postal. POVOAMENTO. Mapa de Angola. MF IP18, $50, policromo, papel liso 
médio, denteado 13. Lote composto por selo isolado com DESLOCAÇÃO DO DENTEADO 
HORIZONTAL E VERTICAL e par horizontal com DESLOCAÇÃO DO DENTEADO VERTI-
CAL. Exemplares novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Erros não catalogados.

15.00

2127 / 1965 – Imposto Postal * Povoamento. Mapa de Angola. MF IP19 e 19a, 1$00, policromo, 
denteado 13. Lote composto por quadra nova, em papel cartolina, sem goma como emitidos 
+ par vertical, novo, canto superior direito de folha, em papel liso médio, com goma original 
sem charneira. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor, com o DENTEADO 
HORIZONTAL DESLOCADO. B.

20.00

2128  1972 – Imposto Postal. POVOAMENTO. Comércio, Indústria e Agricultura. MF IP23, 2$00, 
castanho-escuro e preto, papel cartolina, denteado 13. Quadra, nova, sem goma como emiti-
da, sem defeitos nem reparações, com boa cor e DENTEADO DESLOCADO . B e R.

12.00

     Guiné

2129  1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ”, grande. MF 19/23 + MF 
19a/23b. Séries completas em denteados 12 ¾ e 13 ½, novas, com goma original e charneira 
em todos os selos com exceção do selo MF23b com goma não original, sem defeitos nem 
reparações, com exceção selo MF20 com vinco, com boa cor. Valor de catálogo € 134.50.

25.00

2130  1885 – Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ”, grande. MF22, 40 réis, ama-
relo, papel liso médio. Exemplar com duas margens de luxo e duas normais, novo, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e COM DENTEADO OMISSO.

12.00

2131 () 1885 — Coroa. Selos de Cabo Verde, com sobrecarga “GUINÉ” grande. Novas cores. MF22, 
40 reis amarelo, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos. Décimo oitavo selo com cliché 
de MOÇAMBIQUE. Exemplar com goma não original. Valor de catálogo € 285,50.

20.00

2132  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.

40.00

2133 8 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 35/46. Série completa em papel porcelana, usada, 
sem reparações, com pequenas transparências nos selos de 25 e 150 réis, não considerados 
na valorização, com boa cor. Valor de catálogo € 142.00.

30.00

2134 8 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF 47/61. Série completa, sem reparações com ligeiros 
defeitos em 3 selos (vincos em dentes), com boa cor. Valor de catálogo € 126.00.

24.00

2135  1915 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1905, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda. MF171 + MF171a, 50 s/ 65 réis, azul esverdeado, pontinhado leve, denteado 11 ¾. 
Dois exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor, um deles com “5” fendido, tipo I. Valor de catálogo € 53.00.

12.00

2136  1948 – Motivos da Guiné. MF 248/260. Série completa, nova, com goma original e muito leve 
sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

30.00

2137 BLC() 1948 – Motivos da Guiné. MF BLC2. Exemplar novo, com goma não original, com vincos no 
denteado horizontal, com boa cor. Valor de catálogo € 220.00.

30.00
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2138  1919 – Porteado * Emissão regular, com valor em réis, com sobrecarga “REPUBLICA” ti-
pografada localmente. MF POR21/28. Série completa, nova, sem goma como emitida, sem 
defeitos nem reparações, com exceção de duas leves transparências no selo de 20 réis, não 
considerado na valorização, com boa cor. Valor de catálogo € 152.00.

30.00

     Índia

2139 8 1872 – Nativos. FALSOS. Lote com 3 selos dos valores de 10 réis preto, tipo III, 15 réis tijolo, 
tipo II e 100 réis verde, tipo II, em papel espesso, obliterados com carimbos falsos. Exempla-
res de origem desconhecida.

20.00

2140  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente a vermelho, tipo A. MF62, 5 réis s/ 10 
réis, preto, papel avergoado, denteado 12 ½ a 14 ½, tipo II. Exemplar novo, sem goma, sem 
reparações e com corte de 5mm no centro, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

50.00

2141  1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente a vermelho, tipo A. MF62d, 5 réis s/ 
10 réis, preto, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½, tipo IIB. Quadra. Margem superior 
de folha, nova, com goma original e sinal de charneira, sem reparações e com óxido nos dois 
primeiros selos, com boa cor. Valor de catálogo € 68.00.

20.00

2142 / 1881 – Nativos, com sobretaxa tipografada localmente a preto, tipo B. MF64k, 5 réis s/ 20 
réis, vermelho, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo ID. Quadra, nova, com 
goma original sem charneira em três selos e com sinal de charneira no restante, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 38.00.

12.00

2143  1883 – Nativos. Com sobretaxa em moeda local, aposta manualmente a preto. MF123d, 4 ½ réis 
s/ 40 réis, azul, papel azulado fino, denteado 12 ½ a 13 ½ de linha, tipo IIB. Exemplar novo, com 
goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 75.00.

15.00

2144 8 1900 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa, tipografada localmente. MF166e, 1 ½ réis s/ 
2Tgs, azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾, SOBRETAXA II. Exemplar usado, sem 
reparações com uma pequena transparência, com boa cor. Acompanha selo normal para 
comparação. Valor de catálogo € 130.00.

20.00

2145 8 1914 – Ceres. Lote com três selos usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor: MF259j, 
4 ½ réis, laranja-vermelho, papel pontinhado, denteado 15x14, estrelas grandes e perfeitas tipo 
II/I + MF259m, 4 ½ réis, laranja-vermelho, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/II + MF265ae, 
2Tgs, azul-escuro, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/II. Valor de catálogo € 42.00.

12.00

2146 * 1914 – Ceres. MF262, 9 reis, denteado 12x11 ½. Lote de duas cartas circuladas de Nova Goa 
(1928) para Lisboa, cada uma com par de selos, com estrelas III/II e III/IV.

12.00

2147  1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1908/1901, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente. MF274/75, 2 ½ réis castanho-amarelo e 4 ½ réis verde-amarelo, ambos em papel 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e COM DUPLA SOBRECARGA. Não catalogados.

15.00

2148 / 1914 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa tipografada localmente. MF305 + 305g, 1 ½ s/ 4 ½ réis, vermelho. 
Quadra nova, com goma original sem charneira nos selos inferiores e com charneira nos 
restantes, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a variedade “1 / 12” em vez de “1 
½” no segundo selo. Valor de catálogo € 30.00.

10.00

2149  1914 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1903 com sobrecarga “REPUBLICA”, local clandestina. 
MF SC1, 1 ½ réis, ardósia, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA INVER-
TIDA. Erro não catalogado.

15.00

     Macau

2150  1884 – Coroa + Coroa com sobretaxa. MF1, 4/10, 5, 25, 40, 50, 100, 200, 300 e 80 s/ 100 réis. 
Lote com 9 selos, novos, sem goma, sem reparações, com alguns pequenos defeitos, com 
boa cor, 5 deles com sobrecarga a preto “FAUX”, falsos FOURNIER.

16.00

2151  1884 – Coroa. MF3a, 20 réis, bistre, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem 
goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 42.00.

15.00

2152  1884 – Coroa. MF8 + 8b, 200 réis, laranja, papel liso médio. Dois exemplares em denteados 
12 ¾ e 13 ½, novos, sem goma, sem reparações e com pequeno vinco no selo em denteado 
12 ¾, com boa cor. Valor de catálogo € 122.00.

20.00

2153  1886 – Coroa. Selos de Macau, com sobrecarga Timor. MF10, 300 réis, castanho-amarelo, 
papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e marca de charneira, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA DESLOCADA.

8.00

2154  1884 – Coroa, com sobretaxa local, aposta manualmente a preto. MF10, 80 réis s/ 100 réis, lilás-
-malva, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem reparações, 
com muito ligeiro furo de alfinete, quase impercetível, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

8.00

2155  1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF 11/15. Série completa, nova, em 
denteado 12 ¾, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, FALSOS FOUR-
NIER” com sobrecarga a preto “FAUX” em todos os selos.

15.00
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2156  1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF 16/21. Série completa, nova, em denteado 12 
¾, sem goma, sem reparações e com ligeiros defeitos, com boa cor, FALSOS FOURNIER”.

12.00

2157 8 1885/86 – Coroa. Novas cores e valores. MF21, 80 réis, cinzento, papel liso, denteado 13 ½. 
Exemplar usado, sem reparações, com óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

10.00

2158 / 1885 – Coroa. Com sobretaxa, tipografada localmente. MF 22/23. Série completa, nova, sem 
goma em dois selos e com goma e charneira em um deles, com boa cor, “FALSOS FOUR-
NIER”. Selo de 5 s/ 25 réis com duplicação com sobrecarga a preto “FAUX”.

9.00

2159  1887 – Coroa. Com sobretaxa. MF 24/28. Série completa, nova, em denteado 12 ¾, com 
sobretaxa tipo A, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, “FALSOS FOUR-
NIER”, com sobrecarga a preto “FAUX” em todos os selos.

15.00

2160 FRG 1887 – Coroa, com sobretaxa. MF28, 20 réis s/ 80 réis, cinzento, papel liso, denteado 13 ½. 
Par horizontal em pequeno fragmento, sem defeitos nem reparações, com boa cor e oblitera-
do com carimbo circular “MACAO / MY 6 / 87”.

15.00

2161  1887 – Selos fiscais, com sobretaxa e denteado. MF 29/31. Série completa, nova, papel liso, 
denteado 12 de linha, sem as margens. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 64.00.

12.00

2162 8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas em Macau. MF46, 16 avos s/ 100 réis, castanho-amarelo, papel 
porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações com uma leve transparência, 
com boa cor e relevo e com a SOBRECARGA DESLOCADA.

8.00

2163  1894 – D. Luís I, fita direita. Com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em moeda local, 
tipografada localmente. MF60b,1 avo s/ 5 réis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exem-
plar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e variedade 
“1” pequeno. Valor de catálogo € 30.00.

9.00

2164 8 1900 – D. Carlos I Mouchon. Novos valores. MF 95/99. Série completa, usada, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

15.00

2165 PI 1900 – D. Carlos I Mouchon. Novos valores. MF96, 10 avos, azul-esverdeado, papel pon-
tinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar isolado em postal ilustrado circulado de Macau 
(30.01.01) para Paris.

10.00

2166 8 1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa tipografada na Casa da Moeda. MF106, 18 avos 
s/ 25 réis, violeta-castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 60.00.

20.00

2167  1902 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa tipografada na Casa da Moeda. MF109a, 18 avos s/ 
200 réis, cinzento-violeta, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem goma como emiti-
dos, sem reparações, com ligeira transparência, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 130.00.

15.00

2168 FRG 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF130b, 3 avos, ardósia, papel ponti-
nhado leve, denteado 11 ¾. Lote com dois pequenos fragmentos com selos bipartidos, um 
com a metade esquerda e outro com a metade direita, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

10.00

2169  1910 – Selos de Porteado, com sobretaxa. MF 141/143. Série completa, nova, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com duas barras finas com 
linha branca na barra superior nos selos de 1 avo e 2 avos e com barra inferior “partida” no 
selo de 1 avo. Variedades não catalogadas. Valor de catálogo € 61.00.

12.00

2170  1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa. MF144, 1 avo s/ 5 réis, castanho, bistre e preto, 
papel liso, denteado 12x12 ½. Tira vertical de 3 selos, bordo inferior de folha, com goma ori-
ginal sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 81.00.

20.00

2171 / 1911 – Estampilha fiscal, com sobretaxa, tipografada localmente. MF144 + 144c, 1 avo s/ 
5 avos, castanho, bistre e preto, denteado 12 x12 ½. Lote com dois selos, um normal, com 
goma original e charneira e outro com “1” grosso em “1 avo” sem goma, ambos sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 48.00.

14.00

2172  1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF153A, 5 
avos, castanho-amarelo, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 38.00.

15.00

2173  1913 – Coroa e D. Luís I, fita direita. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada localmente. MF 168c, 6 avos s/ 40 réis, castanho, papel porcelana, denteado 13 ½. 
Exemplar novo, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 42.00.

15.00

2174  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos sobretaxados de 1902, com sobrecarga “REPU-
BLICA” local, com sobretaxa, tipografada localmente. MF 182/185 + MF183c. Série completa 
nos denteados 11 ¾ e variedade em denteado 13 ½, nova, sem goma como emitidos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 52.00.

12.00

2175  1913 – D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF198, ½ avo s/ 5 avos, castanho-amarelo, papel 
pontinhado leve, denteado 11 ¾. Quadra, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, 
com ligeiro óxido no 2.º selo e algumas falhas na goma, com boa cor. Valor de catálogo € 96.00.

15.00

2176  1913 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1913 com sobrecarga “REPUBLICA” local e sobretaxa 
também local. MF201, 1 avo s/ 13 avos, violeta-cinzento, papel pontinhado leve, denteado 11 
¾. Par vertical, margem direita de folha, sem goma como emitido, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 40.00.

10.00
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2177  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA”. MF202/209. Série completa, nova, com goma original e charneira, sem de-
feitos nem reparações, com exceção do selo de 25 réis com oxidação não ferrosa no verso. 
Valor de catálogo € 90.00.

18.00

2178 PI 1914 – Ceres. Postal ilustrado circulado de Macau (02.03.26) para o Fundão (05.04.26) com 
selos de 1 avo, preto e 2 avos, verde, ambos em papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas III/IV, 
para pagar o porte de um bilhete-postal simples para Portugal.

10.00

2179 /8 1914 – Ceres. Lote com 4 selos isolados e um par horizontal do valor de 2 avos, MF212c (es-
trelas I/!) + MF212d (estrelas I/II * usado) + 211e (estrelas II/I), 211f e 211c (par com estrelas 
II/II e I/I) todos em denteado 15x14 e MF212h, estrelas III/IV, papel liso denteado 12x11 ½. 
Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 67.50.

20.00

2180 8 1914 – Ceres. MF217, 10 avos, ultramar, papel liso, denteado 12x11 ½. Exemplar usado, sem 
reparações com pequena transparência na margem superior com boa cor e com estrelas I/
IV. Não catalogado

10.00

2181  1914 – Ceres. MF223a, 76 avos, chocolate s/ rosa, papel porcelana, denteado 15x14, estre-
las II/II. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 29.00.

10.00

2182  1913/15 – Ceres. MF224, 1P, laranja s/ salmão, papel porcelana, denteado 15x14. Exemplar 
novo, com goma original e charneira, sem reparações, com irregularidades na goma, com 
boa cor. Valor de catálogo € 35.00.

8.00

2183 8 1924 – Ceres. Novas cores e valores. MF256, 1P, laranja, papel liso, denteado 12x11 ½, estrelas 
III/IV. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 41.00.

10.00

2184  1938 – Império Colonial Português. MF 289/305. Série completa, nova, com goma original e leve 
sinal de charneira, sem reparações, com afloramentos de óxido em quase todos os selos, com boa 
cor. Selo de 5P sem óxido e com muito leve charneira. Valor de catálogo € 270.00.

30.00

2185 * 1938 – Império Colonial Português. MF299, 20 avos, azul no verso de sobrescrito circulado 
de Macau (10.04.39) para Washington / EUA, para pagar o porte simples do correio ordinário 
de uma carta para os EUA com peso até 20g de acordo com a tabela de portes do Decreto 
n.º 20.317 de 14.09.31.

10.00

2186  1940 – Padrões, com sobretaxa, tipografada localmente. MF 306/308. Série completa em 
papel liso com filigrana Cruz de Cristo, denteado 11 ¾ x 12. Exemplares novos, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 110.00.

38.00

2187  1942 – Padrões. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia Lda. MF 319a, 3 avos, violeta + 
MF320a, 6 avos, canela. Exemplares em papel liso, fino, sem filigrana, denteado 11 de linha, novos, 
sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 51.00.

15.00

2188  1945 – Padrões. Novos desenhos. Litografados localmente, na Sin Chun & Cia Lda. MF 325/326. 
Série completa em papel liso médio, sem filigrana, denteado 12 de linha. Exemplares novos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 53.00.

15.00

2189 8 1948 – Motivos locais. MF 327/338. Série completa, usada, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

26.00

2190  1952 – 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier. MF368/370. Série completa em papel 
esmalte, denteado 14 ¼. Exemplares novos, com goma original, sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 30.00.

9.00

2191 * 1951 – Vultos do Oriente. MF359, 10 avos. Selo isolado em sobrescrito circulado de Macau 
(21.01.53).

8.00

2192  1951/52 – Encerramento do Ano Santo + 1.º Congresso Nacional de Medicina Tropical. 
MFMF366 + MF367. As duas séries completas em papel esmalte, denteado 1214 ¼ e 13 ½ 
respetivamente. Exemplares novos, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

20.00

2193 * 1952/53 – 4.º Centenário da Morte de S. Francisco Xavier + Flores de Macau. Sobrescrito 
circulado, por via aérea, de Macau (06.07.59) para a Jugoslávia (12.07.59). Exemplar sem 
defeitos nem reparações.

8.00

2194 * 1953/56 – Exposição de Arte Sacra Missionária + Carta Geográfica de Macau. Sobrescrito cir-
culado por via a érea de Macau (31.12.56) para Lisboa, com selos de 50 avos, verde-escuro 
e oliva-claro, MF373 e selo de 30 avos, MF390.

8.00

2195  1953 – Flores de Macau. MF374/383. Série completa em papel porcelana com fios de seda, 
denteado 12. Exemplares novos, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

16.00

2196  1953 – Flores de Macau. MF 374/383. Série completa, nova, com goma original sem charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

2197 FDC 1953 – Flores de Macau. Sobrescrito comemorativo do 1.º dia de circulação da série, circu-
lado de Macau (22.08.53) para Hong Kong com selos de 1 avo, 3 vos, 5 avos, 10 avos e 16 
avos, MF374/378, obliterados com carimbo comemorativo do 1.º dia de emissão.

15.00

2198  1956 – Carta Geográfica de Macau. MF386/393. Série completa em papel esmalte, denteado 
12 ¾ x 13 ¾. Exemplares novos, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

19.00
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2199  1962 – Modalidades desportivas. MF397/402. Série completa em papel esmalte, denteado 13 
½. Exemplares novos, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 67.00.

15.00

2200  1966 – Uniformes do Exército. MF407/414. Série completa em papel esmalte, denteado 13 
½. Exemplares novos, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 84.00.

25.00

2201  1976 – Pagodes. MF440/441. Série completa em papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplares 
novos, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 55.00.

16.00

2202 * 1976/81 – Pagodes + Simpósio de Psiquiatria Transcultural. Sobrescrito circulado registado, 
por via aérea, de Macau (22.02.83) para a Flórida / EUA (03.03.83). No verso vinheta publi-
citária dos CTT de Macau.

10.00

2203  1979 – Selos do Correio Ordinário, com sobretaxa. MF445/448. Série completa com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

27.00

2204 ETQ 1993 – Correios mais perto de si. MF ETQ1 + MF ETQ1A. As duas séries completas, novas, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 20.00.

6.00

2205 ETQ 1999 – Obras e Edifícios modernos. Ponte “Flor de Lótus”. MF ETQ2 + MF ETQ2A. As duas 
séries completas, novas, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 20.00.

6.00

2206 BLC 1985 – Dia Mundial do Turismo * Borboletas de Macau. MF BLC3. Exemplar novo, com goma 
original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 130.00.

25.00

2207 () 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português. MF CA 7/15. Série completa, nova, com goma 
não original, sem reparações, com óxido em 3 selos, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

12.00

2208  1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português. MF CA 7/15. Série completa em papel liso, 
denteado 13 ½ x 13. Exemplares novos, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

25.00

2209  1960 – Correio aéreo. Vistas de Macau. MF CA 16/20. Série completa em papel esmalte, 
denteado 14 ½. Exemplares novos, com goma original, sem charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 68.00.

13.00

2210  1960 – Correio aéreo. Vistas de Macau, com sobretaxa. MF CA21. Série completa em papel 
esmalte, denteado 14 ½. Exemplares novos, com goma original, sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 55.00.

12.00

2211  1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. Com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente. M31a, 40 avos, carmim, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA A 
VERDE E VERMELHO. Valor de catálogo € 42.00.

12.00

2212  1951 – Porteado. Vinheta tipo “Dragão”, com sobrecarga. MF POR 51/53. Série completa, 
nova, sem goma como emitidos os selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catalogo € 6.00.

3.00

2213  1952 – Porteado. Emissão regular. Novo tipo. MF POR 54/59. Série completa em pares ver-
ticais (1 avo, 3 avos, 5 avos e 10 avos) e pares horizontais (30 avos e 1 Pataca), nova, com 
goma original sem charneira, sem reparações com leves pontos de óxido e com boa cor. Valor 
de catálogo € 40.00 * Yang’s HK$ 400.00.

8.00

2214  1925 – Imposto Postal * Porteado. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP POR 1/3. Série 
completa em quadras, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

2215  1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP 3/5. Série completa em 
quadras, margem ou canto de folha, nova, com goma original sem charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

     Moçambique

2216 /8 1876 – Coroa. MF 1/4 + MF7/9. Lote com 13 selos, misto com selos novos sem goma ou com 
goma não original e usados, todos em denteado 12 ¾, sem defeitos, com duplicações de 
alguns valores com tonalidades diferentes de cor. Valor de catálogo € 260.20.

45.00

2217 /8 1876 – Coroa. MF 1b/4b + MF7c/9c. Lote com 11 selos, misto com selos novos sem goma 
ou com goma não original e usados, em denteado 13 ½, sem defeitos, com duplicações de 
alguns valores com tonalidades diferentes de cor. Valor de catálogo € 87.20.

15.00

2218  1876 – Coroa. MF1, 5 réis, preto, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 se-
los, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catalogo € 84.00.

12.00

2219  1876/85 – Coroa + Coroa. Novas cores. MF 2/9 + 10/14. Lote com 13 selos, incluindo a pri-
meira emissão incompleta (falta selo de 5 réis, preto) e a segunda emissão completa, novas, 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com sobrecarga a preto “FAUX” em 
4 exemplares. FALSOS FOURNIER.

25.00

2220  1876 – Coroa. MF3, 20 réis, bistre, papel liso, médio, denteado 12 ¾. Folha completa com 28 
selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catalogo € 84.00.

12.00
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2221  1876/85 – Coroa + Coroa. Novas cores. Lote composto por 3 blocos: dois com 8 selos (4x2) 
dos valores de 25 réis, carmim, papel liso, denteado 12 ¾, MF4 e 50 réis, azul, papel liso, 
denteado 13 ½, MF14 e outro com 12 selos (4x3) de 100 réis, papel liso, fino, denteado 12 ¾, 
MF7. Todos em estado de novo, com goma original sem charneira, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 65.60.

10.00

2222 () 1876 – Coroa. MF5, 40 réis, azul, papel liso fino, denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma 
não original, sem defeitos nem reparações, com o denteado irregular, normal nos selos em 
papel fino, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

15.00

2223 / 1876/85 – Coroa + Coroa. Novas cores. Lote com 10 folhas completas, com 28 selos cada 
uma, novas, com goma original ou sem goma, em denteado 12 ¾, com exceção das a seguir 
assinaladas, em papel fino médio ou espesso: MF1, 5 réis preto + MF3, 20 réis bistre + MF5, 
40 réis azul (goma original) + MF7, 100 réis lilás-cinzento (goma original) + MF8, 200 réis 
laranja (goma original) + MF8a, 200 réis laranja (13 ½) + MF9, 300 réis castanho-vermelho 
(goma original) + MF10, 10 réis verde (13 ½ e goma original) + MF10a, 10 réis verde (goma 
original) + MF13, 40 réis amarelo (13 ½ e goma original). Exemplares novos, sem reparações 
com óxido na maioria das folhas. Valor de catálogo € 2.800.00.

100.00

2224  1876 – Coroa. MF9, 300 réis, castanho-vermelho, papel liso, fino, denteado 12 ¾. Folha com-
pleta com 28 selos, nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com vinco na 
margem direita não afetando os selos, com leves vestígios de óxido nas margens, com boa 
cor. Valor de catalogo € 252.00.

55.00

2225 / 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF10 + 12/14. Lote com 8 selos novos, com goma original e 
sinal de charneira, ou sem goma, com variedades de denteados e tonalidades de cor, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 34.10.

8.00

2226  Reimpressões de 1905 * 1881/85 – Coroa. Novas cores. MF 10/14. Série completa de reim-
pressões de 1885, nova, denteado 13 ½, sem goma como emitidas, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 175.00.

50.00

2227  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF11, 20 réis, rosa, papel liso médio, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, sem goma, sem reparações e com transparência, com boa cor. Valor de catálogo € 1.500.00.

90.00

2228  1881/85 – Coroa. Novas cores. MF13, 40 réis, amarelo, papel liso, médio, denteado 13 ½. 
Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catalogo € 196.00.

25.00

2229 / 1886 – D. Luís I. Fita direita. MF 15/23. Série completa nova, com duplicações dos valores 
de 40, 50 e 200 réis em tonalidades diferentes, com goma original e sinal de charneira, com 
exceção selos de 10 e 200 réis com goma não original e as duplicações sem goma, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 127.50.

20.00

2230  1886 – D. Luís I. Fita direita. Lote com 7 folhas completas com 28 selos cada uma, novas, 
sem goma, em papel porcelana, denteado 12 ¾: MF16, 10 réis verde + MF17, 20 réis, rosa 
(desbotada) + MF19, 40 réis castanho + MF21, 100 réis, castanho-amarelo + 2xMF22, 200 
réis, azul-violeta + MF23, 300 réis laranja. Exemplares sem defeitos nem reparações, com 
exceção 20 réis ligeiramente desbotada, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 1.456.00.

70.00

2231  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF16b, 10 réis, verde, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 25.00.

9.00

2232  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF19, 40 réis, castanho-vermelho, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Folha completa com 28 selos, nova, sem goma sem reparações, com ligeiro defeito nas margens do 
canto superior esquerdo, não afetando os selos, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 140.00.

20.00

2233  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 reparações, com denteado aberto 
na última fila, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 168.00.

25.00

2234  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF22, 200 réis, azul-violeta, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Folha completa com 28 selos, nova, sem goma sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 280.00.

40.00

2235  1886 – D. Luís I. Fita direita. MF23, 300 réis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha 
completa com 28 selos, nova, sem goma sem reparações, com pequeno defeito num selo, 
com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 392.00.

50.00

2236 / 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 28/40 + MF28a + MF34a. Série completa, incluindo 
duas duplicações em papel ou denteado diferentes, nova, com goma original e charneira, 
com exceção selos de 5 e 50 réis sem goma, sem reparações, com vestígios de óxido em 
alguns selos, com boa cor. Valor de catálogo € 110.20.

25.00

2237 / 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF30/40. Série incompleta (falta valor de 5 réis) em 
quadras, nova, com goma original sem charneira os valores de 15, 20, 25 e 80 réis e sem 
goma os restantes valores, sem reparações, com vestígios de óxido em alguns selos, princi-
palmente nos selos com a goma original, com boa cor. Valor de catálogo € 394.00.

75.00

2238  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF33, 25 réis, verde, papel porcelana, denteado 11 
¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 42.00.

7.00

2239  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF37, 100 réis, castanho s/ castanho-amarelo, papel 
porcelana, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 126.00.

18.00
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2240  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF38, 150 réis, carmim s/ rosa, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 924.00.

90.00

2241  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF40, 300 réis, azul s/ salmão, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 448.00.

45.00

2242  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF 41/49. Série completa, nova, sem goma como emitidos os selos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor e relevo e com LIGEIRAS DESLOCAÇÕES DAS SO-
BRECARGAS. Valor de catálogo € 345.00.

25.00

2243  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF 41/49 + MF44. Série completa com duplicação do valor de 25 réis em lilás, 
nova, sem goma como emitidos os selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e rele-
vo. Valor de catálogo € 345.00.

20.00

2244  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF 44, 25 réis, violeta-claro, papel porcelana, denteado 12 ¾. Folha completa 
com 28 selos, nova, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 812.00.

80.00

2245  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento 
de S. António. MF 46b, 50 réis, azul, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

22.00

2246  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga comemorativa do 7.º Centenário do Nascimento de 
S. António. MF 48b, 200 réis, azul-violeta claro, papel porcelana, denteado 13 ½. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 150.00.

22.00

2247 / 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF 53/67. Série completa, incluindo duplicações dos valo-
res de 2 ½, 5, 10, 20, 25 e 50 réis em diferentes tonalidades de cor, nova, alguns selos goma 
original e charneira e outros sem goma, sem reparações, com afloramentos de óxido em 
alguns selos. Valor de catálogo 167.00.

35.00

2248 / 1903 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF68/76 + MF68a + MF68c + MF69a + MF71a + 
MF72a + MF73a + MF74a + MF75b. Série completa, incluindo variedades de denteado e papel, 
nova, com goma original e sinal de charneira, com exceção de 3 selos sem goma, sem repa-
rações, com afloramentos de óxido em diversos selos. Valor aproximado de catálogo € 250.00.

40.00

2249  1903 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF71, 115 réis s/ 5 réis, preto, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Folha completa, nova, sem goma, sem reparações e com a sobretaxa des-
botada. Valor de catálogo € 206.00.

20.00

2250  1903 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa. MF74a, 130 réis s/ 300 réis, laranja, papel pon-
tinhado vertical, denteado 13 ½. Folha completa, nova, sem goma, sem reparações, com 
vestígios de óxido no verso e traço vermelho entre a 3.ª e 4.ª filas. Valor de catálogo € 154.00.

15.00

2251 / 1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF 77/89. Série completa, nova, com 
goma original e sinal de charneira, com exceção selos de 65s/20 réis e 130 s/ 100 réis sem 
goma, sem reparações, com ligeiro óxido nos selos de 65 s/ 15 réis e 400 s/ 80 réis, com boa 
cor. Valor de catálogo € 88.00.

22.00

2252 / 1903 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 90/93 + MF93a. Série 
completa incluindo variedade de cor do valor de 50 réis, nova, sem goma o selo de 25 réis e 
com goma original e sinal de charneira os restantes, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 41.50.

10.00

2253 PI 1898/1902 – D. Carlos I, Mouchon + D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga PROVISORIO. 
Postal ilustrado circulado de Moçambique (07.07.03) para Durban / Natal (21.07.03) com dois 
pares de 2 ½ réis, cinzento, MF53 e selo de 15 réis, castanho, MF90, para pagar o porte de 
um bilhete-postal simples.

15.00

2254  1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF103/117. 
Série completa + duplicações de 2 ½, 2x5, 10, 15, 30, 2x25, 50, 2x75 e 100 réis, em tonalida-
des diferentes, nova, com goma original e charneira, com exceção de dois selos sem goma, 
sem reparações e leve óxido em alguns selos, com boa cor. 

10.00

2255  1912 – D. Manuel II. MF 118/128. Série completa, nova, com goma original e sinal de char-
neira, sem reparações, com ligeiros pontos de óxido em dois selos, com boa cor. Valor de 
catálogo € 25.00.

5.00

2256 / 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de África, Macau e Timor. MF129/36 + MF137/44 + 
MF145/152. As três séries completas, novas, com goma original e sinal de charneira, com ex-
ceção selo MF142 sem goma, sem defeitos nem reparações, com exceção de muito ligeiros 
pontos de óxido em dois selos, com boa cor. Valor de catálogo € 84.00.

16.00

2257 PI 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de África. MF131, 1c s/ 10 réis, violeta em postal 
ilustrado circulado de Moçambique (18.06.14) para Lisboa.

10.00

2258  1914 – Ceres. MF168a, 1E, verde s/ azul, papel porcelana colorido médio, denteado 12x11 
½. Exemplar novo, margem superior de folha, sem goma, sem reparações, com vestígios de 
óxido no verso, com boa cor e com o DENTEADO DESLOCADO.

5.00
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2259 8 1915/20 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente a 
vermelho. MF169, 115 réis s/ 5 réis, preto, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, 
sem reparações, com um canto curto, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 75.00.

10.00

2260  1915/20 – D. Carlos I. Selos de 1903, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF 170/180. Série completa, nova, sem goma como emitida, sem defeitos nem reparações, 
com exceção selo MF170 com óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 42.50.

12.00

2261 /8 1915/20 – D. Carlos I. Selos de 1903, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF170, 115 s/ 2 ½ réis, castanho, papel liso, denteado 13 ½, novo, sem goma + MF171, 115 
s/ 5 réis, amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾, usado. Ambos sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor e com as SOBRECARGAS INCOMPLETAS.

5.00

2262  1915/20 – D. Carlos I. Selos de 1903, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. 
MF171a, 115 s/ 5 réis, amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem reparações, com um canto curto, com boa cor e com a SOBRECARGA 
INVERTIDA. Valor de catálogo € 40.00.

5.00

2263  1915 – D. Carlos I Mouchon. Selos sobretaxados de 1903, com sobrecarga “REPUBLICA” 
tipografada na Casa da Moeda. MF188c, 50 s/ 65 réis, azul, papel pontinhado leve, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com fenda III “5” com bandeira curta. Valor de catálogo € 35.00.

10.00

2264 / 1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa, tipografada 
localmente. MF201, 1c s/ 1c, verde (3 exemplares com tonalidades diferentes) + MF202, 1 
½ c s/ 5c, vermelho: 4 exemplares isolados, um par e uma quadra, com variedades de cor 
e variedade de legendas “PEPUBLICA”, “PETRIA” e TELFGRAFO. Exemplares novos, com 
goma original e charneira e também sem goma, com boa cor. Valor de catálogo € 121.50.

25.00

2265 PI 1914/20 – Ceres + Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa 
local. Postal ilustrado circulado de Lourenço Marques (02.07.20) para Essex / Inglaterra, com 
selos  de 2 ½ c e 8c tipo Ceres de Lourenço Marques, em papel porcelana, denteado 15x14, 
MF122 e 125 + selos de 2½ c tipo Ceres e 1c s/ 1c, de Moçambique, MF154 e 201.

15.00

2266 /8 1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa, tipografada 
localmente. MF203, 2 ½ c s/ 5c, vermelho, papel pontinhado, linhas vincadas. Lote composto por 
selo novo, sem goma e selo usado com variedade de legenda não catalogada, “TELFGRAFO”. 

10.00

2267 / 1918/20 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa, tipografada 
localmente. MF203, 2 ½ c s/ 5c, vermelho, papel pontinhado, denteado 12. Lote com 4 selos, 
com variedades de cor e com variedades de legenda “TELFGRAFO” e “PEPUBLICA”, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 53.50.

15.00

2268  1920 – 280.º Aniversário da Restauração da Independência de Portugal * Mutilados de Guer-
ra – Assistência Social. MF 206/223. Série completa, nova, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

20.00

2269 / 1920 – 280.º Aniversário da Restauração da Independência de Portugal * Mutilados de Guer-
ra. MF 206/223. Série completa, nova, com goma original e sinal de charneira, com exceção 
selos de 7 ½ c e 50c, sem goma, sem defeitos nem reparações, com ponto de óxido no selo 
de ¼ c, com boa cor. Valor de catálogo € 80.00.

15.00

2270 / 1921 – Ceres. Novas cores e valores. MF 224/233. Série completa em papel acetinado e porcela-
na + duplicações dos valores de 3c, 2x4c, 3x4 ½ c, 6c, 7c em papeis diferentes (pontinhado ama-
relado e papel liso) e denteados diferentes (12 x 11 ½ e 15x14). Exemplares novos, com goma 
original sem charneira e com sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

2271  1921/22 – Ceres, com sobretaxa, tipografada localmente, sobre selos de Moçambique. MF234, 
10c s/ ½ c, preto, papel liso, denteado 12x11 ½. Exemplar novo, com goma original e charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor, tidos, neste denteado, como clandestinos.

5.00

2272 * 1921 – Ceres. Sobrescrito circulado de Inhambane (26.07.22) para Cincinnati / USA com par 
de selos de 6c, violeta, papel liso, denteado 12x11 ½, MF227.

10.00

2273  1921/22 – Ceres, com sobretaxa, tipografada localmente, sobre selos de Moçambique. MF236, 
60c s/ 2 ½ c, violeta, papel acetinado, denteado 15x14. Exemplar novo, com goma original e char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, tidos, neste tipo de papel, como clandestinos.

5.00

2274 * 1921/22 – Ceres, com sobretaxa tipografada localmente sobre selos de Moçambique. MF236, 60c s/ 
2 ½ c, violeta, papel acetinado, denteado 15x14. Exemplar em sobrescrito circulado de L. Marques 
(06.12.22) para Bruxelas / Bélgica, para pagar o porte simples de uma carta (60c) para a Bélgica, 
com peso até 20g, de acordo com a tabela de portes do Decreto 8.389, em vigor a partir de 04.11.22.

10.00

2275  1921/22 – Taxa de Guerra. Selos do Imposto Postal e Telegráfico, com sobretaxa, tipografada 
localmente. MF237, 2$00 s/ 5c, vermelho, papel pontinhado leve, denteado 12. Lote com 
4 selos isolados e um par horizontal, com variedades de tonalidades de cor e variedades 
de legendas “PETRIA”, “PEPUBLICA” e “TELFGRAFO” (x2). Exemplares novos, com goma 
original e sinal de charneira ou sem goma (um exemplar), sem reparações, com vestígios de 
óxido em exemplar isolado, com boa cor. Valor de catálogo € 66.50.

12.00

2276 * 1922 – Ceres. MF243, 60c, azul-escuro, papel liso, denteado 12x11 ½. Dois selos em sobres-
crito circulado registado de Lourenço Marques (31.07.29) para Lisboa (21.08.29) e reexpedi-
da para S. martinho do Porto, sem nova franquia, para pagar o primeiro porte (80c) de uma 
carta para Portugal com o peso até 20g e o prémio de registo (40c), de acordo com a tabela 
de portes do Decreto 11.096 em vigor a partir de 01.10.25.

15.00
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2277 PI 1929 – Selos da Emissão Regular de Porteado, com sobrecarga, tipografada localmente. 
MF260, 50c, violeta-cinzento, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar em postal ilustrado circu-
lado de L. Marques (16.06.30) para Lisboa (05.07.30) para pagar o porte de um bilhete-postal 
simples para Portugal (48c) e excesso de porte de 2c, de acordo com a tabela de portes do 
Decreto 11.096 em vigor a partir de 01.10.25.

10.00

2278  1929 – Selo da Emissão Regular de Porteado, com sobrecarga, tipografada localmente a preto e 
vermelho. MF260a, 50c, violeta-cinzento, papel liso, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma 
original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 25.00.

7.00

2279  1933 – Lusíadas. MF270/288. Série completa, nova, com goma original e sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 125.00.

25.00

2280 * 1933 – Lusíadas. Sobrescrito circulado de Caes Gorjão (02.10.35) para Swanbourne / Aus-
trália, com trânsito por L. Marques (02.10.35) com selos 1c, 5c, 10c, 2x15c, 2x20c, 30c, 60c, 
MF270/275 e 279, para pagar o porte simples do correio ordinário (1$75) de uma carta para 
a Austrália, com peso até 20g e excesso de porte de 1c.

10.00

2281 VP 1933 – Lusíadas. Requisição de vale postal telegráfico no montante de 3.974$10, emitido 
pela estação postal de António Enes (27.09.34) franquiado com selo de 10c, violeta, MF272 
para pagar o custo do impresso e com bloco de 10 selos de 1$40, azul-escuro, MF284 + selo 
de 1E, lilás-vermelho, MF283, para pagar o prémio de emissão do vale. B e R.

25.00

2282 * 1933 – Lusíadas. MF285, 2E, violeta, papel pontinhado, denteado 14. Exemplar isolado em 
sobrescrito circulado por via aérea de Lourenço Marques (31.03.38) para Zanzibar. Etiqueta 
tipo M-13 impressa no sobrescrito.

10.00

2283 * 1933 – Lusíadas. MF286, 5E, verde-amarelo, papel pontinhado, denteado 14. Exemplar iso-
lado em sobrescrito circulado registado por via aérea de Lourenço Marques (20.04.38) para 
Paris, insuficiente para pagar o porte simples da sobretaxa aérea (3$20) de uma carta para 
França e o prémio de registo (2$00). Etiqueta tipo M-13 impressa no sobrescrito.

10.00

2284 * 1933 – Lusíadas. MF287, 10E, bistre esverdeado, papel pontinhado leve, com filigrana, den-
teado 14. Exemplar isolado em sobrescrito circulado da Beira (19.02.47) para Filadélfia / EUA.

12.00

2285  1938 – Império Colonial Português. MF 289/306. Série completa, nova, com goma original e 
sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

2286 () 1938 – Império Colonial Português. MF 289/306. Série completa em quadras, nova, com 
goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 400.00.

40.00

2287 * 1933/1938 – Lusíadas + Império Colonial Português. Lote com três sobrescritos: um de Mo-
çambique (13.06.47) para L. Marques com selos MF274 e 283, outro da Beira (14.10.41) 
para o Quénia com selos  4xMF291 e MF303 e outro para Inglaterra, censurado com selos 
MF272/74, 289, 290, 295 e 297.

12.00

2288 * 1938 – Império Colonial Português. Lote com dois sobrescritos: um da Beira (19.12.42) para 
Pretória com selos de 20c (2) e 2E, MF293 e 303 e outro de Moçambique (17.12.43) para 
Lisboa, censurada na África do Sul, com selos de 15c e 25c, MF292 e 295.

10.00

2289 * 1933/1938 – Lusíadas + Império Colonial Português. Lote com três sobrescritos: um para L. 
Marques (15.05.43) com trânsito pelo Lumbo (14.05.43) com selos MF281 e 296, outro de L. 
Marques (24.12.40) para a Africa do Sul e aí censurado com selo MF301 e outro de L. Mar-
ques (24.11.43) para Lisboa, censurado na África do Sul com selo MF297.

10.00

2290 * 1939/46 – Império Colonial Português + Lusíadas, com sobretaxa + 4.º Centenário de Louren-
ço Marques. Lote com três sobrescritos: um registado de L- Marques (18.09.45) para os EUA 
com selos MF303, 305 e 314, outro da Beira (11.02.41) para os EUA com selo MF302, censu-
rado na África do Sul e outro de L. Marques (31.10.38) para Pretória com par de selos MF307.

12.00

2291  1939 – Segunda Viagem Presidencial ás Colónias. MF 308/311. Série completa, nova, com 
goma original e sinal de charneira, sem reparações, com ligeiros defeitos na goma do selo de 
20$00, com boa cor. Valor de catálogo € 230.00.

45.00

2292 * 1933/39 – Lusíadas + Império Colonial Português + Segunda Viagem Presidencial às Coló-
nias. Sobrescrito circulado de L. Marques (22.07.39) para New York / EUA, com selos de 10c, 
MF272, 35c e 50c, MF294 e 297 e $80, MF308.

10.00

2293 * 1939 – Segunda Viagem Presidencial às Colónias. Sobrescrito circulado de Bela Vista (27.03.40) 
para Aarau / Suíça (09.05.40) com trânsito por L. Marques (28.03.40) com selo de 1$75, MF309, 
para pagar o porte simples de uma carta para o estrangeiro. com peso até 20g. 

10.00

2294 * 1939 – Segunda Viagem Presidencial às Colónias. Sobrescrito circulado de L. Marques 
(20.08.39) para Lisboa (26.08.39) com selo de 3$00, MF310, para pagar o porte simples da 
sobretaxa do correio aéreo de uma carta para Portugal com peso até 5g.

10.00

2295 * 1944/46 – 4.º Centenário de Lourenço Marques. Sobrescrito circulado registado, por via aérea, 
de Lourenço Marques para Londres com par de selos de 1$75, MF314 e selo de 20$00, MF315.

8.00

2296  1946 – Império Colonial Português, com sobretaxa, tipografada localmente. MF316a, 10c s/ 
15c, castanho, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original sem charneira, 
sem reparações, com muito leves vestígios de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 40.00.

10.00

2297 * 1933/49 – Lusíadas + Império Colonial Português + Império Colonial Português, com sobre-
taxa + Vistas de Moçambique. Lote com dois sobrescritos: um de Nampula (01.11.46) para os 
EUA com selos MF271, 291(x2), 297 (x2), CA2 (x2), 316 e outro de Inhambane para os EUA 
com selos MF299, 317 par horizontal) e 325.

12.00
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2298  1946 – Império Colonial Português, com sobretaxa, tipografada localmente. MF317a, 60c s/ 1$75, 
azul, papel liso, denteado 13 ½. Dois exemplares novos, com goma original sem sinal de char-
neira, sem reparações, com afloramentos de óxido, com boa cor, um deles com parte de DUPLA 
IMPRESSÃO e outro com DUPLA IMPRESSÃO, UMA DELAS OBLÍQUA. Erros não catalogados.

6.00

2299 * 1946/49 – 4.º Centenário de Lourenço Marques, com sobretaxa + Vistas de Moçambique. 
Lote com dois sobrescritos circulados por via aérea, um deles circulado registado da Beira 
para Como / Itália (28.08.47) com tira de 3 selos + 1 selo de 2$00 s/ 20$00, MF318 e outro de 
L- Marques (19.06.50) para Inglaterra com selo de 10$00, MF341.

10.00

2300  1948/49 – Vistas de Moçambique. MF 324/343. Série completa, nova, com goma original e 
sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 128.00,

25.00

2301 * 1939/49 – Império Colonial Português + Vistas de Moçambique + Globo Terrestre. Lote com 
dois sobrescritos: um de L. Marques (15.09.49) para Inglaterra com selos de $40, $50 (par), 
$60, 1$00, 2$00 e 5$00, MF328/330, 332, 336, 340 e outro da Beira (29.07.50) para a África 
do Sul com selos MF290, 302, 325, 326, 328 e 348.

10.00

2302 * 1948/49 – Vistas de Moçambique + Nossa Senhora de Fátima. Sobrescrito circulado regista-
da do Beira para Nova York (25.08.50), com trânsito por Lourenço Marques (12.08.50) com 
par vertical de selos de 5$00, verde, MF340 e selo de 20$00, castanho, MF347.

20.00

2303 */PM 1948 – Nossa Senhora de Fátima. Lote composto por sobrescrito circulado de L. Marques 
(09.02.49) para o Porto (16.02) com selo de 4$50, MF346 + postal ilustrado com imagem de 
N. S. de Fátima concordante com selo de $50, azul, MF344, obliterado com marca de dia de 
Moçambique (20.06.49).

10.00

2304 () 1951 – Peixes de Moçambique. MF 356/379. Série completa, nova, com goma não original, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 240.00.

48.00

2305 * 1944/53 – 4.º Centenário de L. Marques + Ano Santo + Peixes de Moçambique + Centenário 
de Victor Cordon + Encerramento do Ano Santo. Lote com 4 sobrescritos: FDC registado com 
selos MF 408/409 + sobrescrito com selo de $50, MF313 + sobrescrito com par de 3$00, 
MF355 e sobrescrito registado com selos MF362, 363, 380 e 381.

10.00

2306 * 1949/1951 – Globo Terrestre + Peixes de Moçambique. Lote com dois sobrescritos circulados 
registados por via aérea: um de L. Marques (13.02.53) para Inglaterra com selos de 4$50 e 
8$00, MF350 e 373 e outro de L. Marques (26.07.52) para os EUA com selos de $30 e 3$00 
(x2), MF360 e 367.

12.00

2307 * 1951 – Peixes de Moçambique. Lote com dois sobrescritos, um deles registado de L. Marques 
(15.01.52) para a Suíça, com selos de 4$00, 4$50, 6$00, 8$00 e 9$00, MF369,370, 372/374 e 
outro da Beira (30.07.53) para Nova York, com selos de 1$00 e 10$00, MF363 e 375.

12.00

2308 * 1951 – Peixes de Moçambique + Borboletas de Moçambique. Lote com dois sobrescritos, 
ambos circulados de Lourenço Marques em 10.02.55 e 14.03.55 para Detroit / EUA, um deles 
com selos de 30$00 (peixes) e 2$00 e 10$00 (borboletas), MF378, 397, 406 e outro com par 
vertical de 20$00 (peixes) e selo de 6$00 (borboletas), MF377 e 404.

25.00

2309 * 1953/54 – Borboletas de Moçambique + Mapa de Moçambique. Lote com três sobrescritos 
circulados respetivamente de L. Marques em 11.09.59 e 05.11.57 e da Beira (15.09.59) com 
selos de $50, 6$00 e 7$50, MF414, 404 e 405 + tira vertical com 3 selos de 4$50 e selo de 
1$00, MF402 e 415 + selos de 4$50 e 10$00, MF402 e 406.

10.00

2310 * 1950/1951 – Ano Santo + Vistas de Moçambique + Peixes de Moçambique + Borboletas 
de Moçambique + Mapa de Moçambique. Lote com dois sobrescritos: um de L. Marques 
(19.01.56) para a Suíça com selos de $40, 3$00, 6$00 e 10$00, MF361, 400, 404, 418 e outro 
de L. Marques (23.06.51) para os EUA com selos de 1$50 e 5$00, MF340 e 354.

10.00

2311 * 1951/65 – Peixes de Moçambique + Borboletas de Moçambique + Mapa de Moçambique + 
Exposição Filatélica de L. Marques + Brasões + Centenário da UIT. Lote com 4 sobrescritos: 
um de Nacala-Porto para Londres com selos MF405 e 415, outro de Nampula para Montreal 
com selo MF403, outro Moçambique para os EUA com selos MF360/61, 409, 412, 413, 415, 
418 e outro da Beira para Senhora da Hora com selos MF388 (quadra), 434 (par) e 488 (x2).

10.00

2312  1954 – Mapa de Moçambique. Lote composto por par horizontal e selo isolado do valor de 
$20, MF413, o primeiro com ACENTAUDA DESLOCAÇÃO DA COR AZUL e o segundo com 
DESLOCAÇÃO DA COR CINZENTA + par horizontal, margem direita de folha, do valor de 
$50, MF414, com ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR VERDE e exemplar isolado do va-
lor de 10$00, com DESLOCAÇÃO DA COR VERDE, MF418. Exemplares novos, com goma 
original, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

2313 * 1951/65 – Borboletas de Moçambique + Mapa de Moçambique + Aparições de Fátima + Brasões 
+ Uniformes do Exército + V Centenário Pedro Alvares Cabral. Lote com 4 sobrescritos: um de 
L. Marques para a Suíça com selos MF393, 406 e 415, outro de L. Marques para a Suíça com 
selo MF404, 413 e 416, outro de Quelimane para Londres com selos MF402 e 415 e outro da 
Moçambique para os EUA com selos MF392, 412/13, 431/32, 490/91, 494 (par) e 505/506.

10.00

2314 8 1961 – Escudos de Armas de Cidades e Vilas de Moçambique. MF440, 3$00 (Vila Cabral). 
Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM ACENTUADA DESLO-
CAÇÃO DO DENTEADO. Erro não catalogado.

5.00

2315  1961 – Escudos de Armas de Cidades e Vilas de Moçambique. MF444a, 7$50 (Porto Amélia). 
Exemplar novo, com goma original, sem charneira, sem reparações com afloramentos de 
óxido, com boa cor e COM VALOR OMISSO. Valor de catálogo € 40.00.

10.00
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2316 * 1961 – Escudos de Armas de Cidades e Vilas de Moçambique. Sobrescrito circulado da Beira 
(18.11.68) para a Áustria com selos de 4$00 e 10$00, MF441 e 445.

12.00

2317  1963 – Barcos Portugueses. MF462, $50 (Nau S. Gabriel). Exemplar novo, com goma origi-
nal, sem sinal de charneira, sem reparações, com afloramentos de óxido, com boa cor com 
OMISSÃO PARCIAL DA COR DE FUNDO na legenda “REPUBLICA PORTUGUESA”. Acom-
panha selo normal para comparação.

4.00

2318  1963 – Barcos Portugueses. MF469, 4$50 (Galeão Santa Tereza). Lote com dois exemplares, 
o primeiro com ACENTUADA DESLOCAÇÃO DA COR VERMELHA e o segundo com COR 
DE FUNDO AMARELA em vez de salmão. Exemplares com goma original, sem sinal de char-
neira, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

6.00

2319 () 1938 – Correio Aéreo. Império Colonial Português. MF CA1/9. Série completa em quadras, 
nova, em cantos inferiores direito de folha, com goma não original, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 168.00.

15.00

2320 * 1938 – Correio aéreo. Império Colonial Português. Lote com dois sobrescritos circulados por 
via aérea: Um circulado de L. Marques (13.05.39) para os EUA com 4x10c e par de 1E, MF 
CA1 e 4 e outro circulado registado de L. Marques (05.12.38) para Inhambane com selos de 
10c, 20c, 50c e 1E, MF CA1/4.

10.00

2321 * 1938/ 63 - Correio Aéreo. Império Colonial Português + Império Colonial Português, com 
sobretaxa + Avião sobrevoando empreendimentos locais. Lote com 3 sobrescritos: um deles 
circulado de L. Marques (19.04.39) para Hamburgo com selos de 20c, 2E e 3E, MF CA2, 5/6, 
insuficientes para pagar o segundo porte da sobretaxa aérea (marcado a lápis com “2” indica-
tivo de 2 portes e porteado com 28pf manuscrito a lápis azul) + outro circulado registado de 
L. Marques (10.01.47) para Celorico da Beira com selo de 50c, MF297 e dois selos de 3$00 
s/ 5E, MF CA10, com carimbo comemorativo do 1.º voo da Linha Aérea Imperial e outro da 
Beira (09.12.66) para Queluz, com par de 1$50, MFCA24.

10.00

2322 * 1933/1947 – Lusíadas + Correio Aéreo * Império Colonial Português, com sobretaxa + Avião, 
com legenda “Taxe perçue”. Lote com dois sobrescritos circulados por via aérea: um de L. 
Marques (24.08.46) para os EUA, com selos do correio ordinário de 2x15c e 2x80c, MF273 
e 281 e selo de correio aéreo de 5$00, MF CA20 e outro com 3 selos do correio ordinário de 
5E, MF286 e selo do correio aéreo de 3$00 s/ 5E, MF CA10.

15.00

2323 () 1946 – Correio Aéreo * Império Colonial Português, com sobretaxa, tipografada localmente. 
MF10a, 3$00 s/ 5E, castanho-vermelho, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar novo, com 
goma não original, sem reparações, com leves vestígios de óxido, com boa cor e com a SO-
BRETAXA INVERTIDA. Valor de catálogo € 50.00.

10.00

2324 * 1946 – Correio Aéreo. Avião + Avião * Legenda “Taxe perçue”. Lote composto por dois sobres-
critos circulados por via aérea, um deles de L. Marques (23.05.47) para os EUA com selos de 
1$00 e 2x3$00, MF CA17 e CA15 e outro de L. Marques (21.05.48) pra Londres, com selos 
de $50 e 5$00, MF CA16 e CA20.

12.00

2325 * 1938/46 – Correio aéreo * Império Colonial Português + Avião * Legenda “Taxa Recebida” 
+ 4.º Centenário de L. Marques. Lote com dois sobrescritos circulados por via aérea: um de 
António Enes (12.07.47) para a Suíça com selo de 1$70, MF CA13 e outro de L. Marques 
(08.09.45) para Nova York, com selos de 1$75, MF314 e de 10E, MF CA9.

15.00

2326  1947 – Correio Aéreo * Avião, com legenda “Taxe perçue”. MF CA16, $50, papel liso, dentea-
do 11 ½ de linha. Quadra, canto inferior esquerdo de folha, com goma original sem sinal de 
charneira, sem reparações, com pontos de óxido, com boa cor e com impressão da legenda 
“Taxe perçue” e “$50” na margem inferior.

8.00

2327 / 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis. MF POR 1/10. Série completa, nova, sem 
goma nos valores de 5 e 60 réis, com goma original nos restantes valores, sem reparações, 
com muito leves pontos de óxido em 4 selos, com boa cor. Valor de catálogo € 34.00.

7.00

2328 / 1904 – Porteado. Emissão regular. Valor em réis, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa 
da Moeda. MF POR 11/20. Série completa + duplicações dos valores de 5 réis e 10 réis em 
tonalidades diferentes, nova, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem repa-
rações, com boa cor. Valor de catálogo € 19.60.

6.00

2329  1917 – Porteado. Emissão regular. Valor em centavos. MF POR 31/40 + MF POR 31a/40a. Duas 
séries completas, novas, uma em papel liso e outra em papel pontinhado horizontal, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 22.00.

6.00

2330  1918/21 – Porteado. Selos do Imposto Postal de 1916 e 1918, com sobrecarga, tipografada 
localmente. MF POR43a, 1c, verde-escuro, papel pontinhado leve, denteado 11. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor e variedade “PEPUBLICA”. 
Valor de catálogo € 15.00.

5.00

2331 / 1924/25 – Porte Franco. Sociedade Humanitária Cruz do Oriente. MF PF 1/11. Série com-
pleta, nova, com a maioria dos selos sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 37.00.

10.00

2332 / 1924/25 – Porte Franco. Sociedade Humanitária Cruz do Oriente. MF PF 12/21. Série com-
pleta, nova, com goma original e charneira, sem reparações com afloramentos de óxido, com 
boa cor. Valor de catálogo € 48.00.

9.00
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2333 /8 1918 – Imposto Postal. Taxa de Guerra. Cercaduras com fundo cheio. Lote composto por exem-
plar isolado de 1c, verde, com variedade “PEPUBLICA, MF IP3a + 3 exemplares de 5c, ver-
melho, um em estado de usado com variedade “PEPUBLICA” e dois em estado de novo com 
variedades “PETRIA” e “TELFGRAFO”, MF IP4c, IP4d e IP4e. Exemplares novos com goma 
original e sinal de charneira, e todos sem defeitos nem reparações. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

2334  1926/27 – Imposto Postal. Selos de Porte Franco, com sobrecarga, tipografada localmente. 
MF IP 8/13 + MF IP14/23. As duas séries completas, novas, com goma original e sinal de 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 69.00.

20.00

2335  1928 – Imposto Postal. Selos de Porte Franco, com sobrecarga tipografada localmente. MF 
IP 24/33. Série completa, nova, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 55.00.

16.00

2336  1928 – Imposto Postal. Selos de Porte Franco, com sobrecarga tipografada localmente. MF 
IP 25, 10c, amarelo e azul-ardósia, papel liso, denteado 11 ½ de linha. Par horizontal em tête-
-bêche, margem esquerda de folha, com impressão da sobrecarga na margem.

10.00

2337  1929/39 – Imposto Postal. Assistência Pública. MF IP 34/43. Série completa, nova, com goma 
original e sinal de charneira, sem reparações, com vestígios de óxido na maioria dos selos, 
com boa cor. Valor de catálogo € 82.00.

16.00

2338 8 1952/56 – Imposto Postal. Pelicano. Legenda “PROVINCIA DE MOÇAMBIQUE”. MF56, $50, 
castanho, papel liso, denteado 14. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e COM A TAXA MUITO DESLOCADA.

8.00

2339 * 1957/72 – Imposto Postal * Pelicano. Legenda “PROVINCIA DE MOÇAMBIQUE” + Rede de 
Telecomunicações + Assistência Pública. Novo tipo. Lote com 3 sobrescritos, dos quais dois 
com franquias mecânicas, com selos do imposto postal, um deles com de 30c, MF IP58, outro 
com $30, MF IP68 e outro com selos de $50, MF IP69 e $50, MF IP67.

12.00

2340  1964/72 – Imposto Postal. Assistência Pública. Novo tipo. MF IP63, $50, preto, vermelho e 
rosa, papel esmalte, denteado 14. Tira horizontal com 5 selos novos, com goma original sem 
sinal de charneira, sem reparações, com vestígios de óxido no 5.º selo, com boa cor e COM 
IMPRESSÃO RETRO-VERSO da cor preta por decalque.

12.00

2341 « 1965 – Imposto Postal. Rede de Telecomunicações. MF IP69, $50, preto e azul, papel por-
celana, denteado 14. Lote composto por dois selos novos, com goma original sem sinal de 
charneira, sem reparações, com afloramentos de óxido, um em canto de folha com DESLO-
CAÇÃO DA COR AZUL e outro COM DENTEADO DESLOCADO.

8.00

     Inhambane

2342 8 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. AN-
TONIO”. MF5, 40 réis, castanho, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, assinado 
no verso, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 60.00.

15.00

2343 8 1895 – D. Luís I, fita direita. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. 
ANTONIO”. MF5, 50 réis, azul, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem repa-
rações, com vestígios de óxido, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 60.00.

12.00

2344  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO 
DE S. ANTONIO”. MF12, 80 réis, verde-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, com goma não original, sem reparações, com vestígios de óxido, com boa cor. Valor 
de catálogo € 140.00.

30.00

2345  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO 
DE S. ANTONIO”. MF14, 150 réis, carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, sem goma como emitido, sem reparações, muito ligeiramente desbotado no verso, com 
boa cor. Valor de catálogo € 205.00.

15.00

2346 / 1903 – D. Carlos I, Mouchon. MF 15/30. Série completa, nova, nova, com goma original e charnei-
ra na maioria dos selos, sem goma o selo de 130 réis, com goma não original o selo de 500 réis, 
sem reparações e com pontos de óxido nos selos de 200 e 400 réis. Valor de catálogo € 200.00.

30.00

2347 / 1911 – D. Carlos I, Mouchon. MF 32/42. Série completa, nova, com goma original e charneira, 
com exceção dos selos de 200 e 700 réis sem goma e selo de 500 réis com goma não origi-
nal, sem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 31.00.

6.00

2348 / 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga 
“REPUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de África, Macau e Timor. MF 47/54 + MF 55/62 + MF 
63/70. As três séries completas, com goma original e charneira, com exceção selo MF49 sem 
goma, sem reparações, com óxido no selo MF66 e pequenas aderências em dois selos, com 
boa cor. Valor de catálogo € 87.00.

22.00

2349 /() 1914 – Ceres. MF 71/86. Série completa, nova, com goma original e sinal de charneira, com 
exceção dos selos de 15c e 50c com goma não original e sem goma o selo de ½ c, sem de-
feitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 66.00.

12.00

2350  1917 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF 
89/101. Série completa, nova, com goma não original e sem goma os valores de 100, 130, 
200 e 500 réis, sem reparações e com vestígios de óxido os selos de 50, 200, 500 e 700 réis, 
com boa cor. Valor de catálogo € 165.00.

30.00
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2351  1917 – D. Carlos I, Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. MF99, 
400 réis, azul, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor e com a SOBRECARGA PARCIAL.

5.00

     Lourenço Marques

2352 /() 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/13. Série completa em papel porcelana, in-
cluindo duplicações em diferentes denteados e papéis, nova, com goma não original ou sem 
goma, com boa cor. Valor de catálogo € 87.50.

18.00

2353 / 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/13. Série incompleta (falta o valor de 20 réis) 
em folhas completas de 28 selos, nova, com goma original sem charneira os valores de 2 ½, 
80 e 300 réis e sem goma os restantes valores, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 1.506.00.

150.00

2354  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF7b, 50 réis, azul-claro, papel pontinhado, dentea-
do 13 ½. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 37.00.

15.00

2355  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. 
ANTONIO”. MF24, 5 réis, amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma 
como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 35.00.

10.00

2356  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE S. 
ANTONIO”. MF25, 10 réis, violeta-vermelho, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem 
goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 53.00.

15.00

2357 8 1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO 
DE S. ANTONIO”. MF26, 50 réis azul-claro, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usa-
do, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 58.00.

17.00

2358 8 1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO 
DE S. ANTONIO”. MF27, 75 réis, carmim, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar usado, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 75.00.

20.00

2359  1895 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Selos de Moçambique com sobrecarga “CENTENARIO DE 
S. ANTONIO”. MF30, 150 réis,  carmim s/ rosa, papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 72.00.

10.00

2360 /() 1898/1901 – D. Carlos I, Mouchon. MF 32/46. Série completa, nova, com goma não original ou 
sem goma, sem reparações, com ligeiros defeitos e com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

2361  1898/1901 – D. Carlos I, Mouchon. Lote com 9 folhas completas de 28 selos, dos valores de 
5, 10, 15, 25, 50, 75, 80, 100, 200 e 300 réis, MF 33/35 e MF37/44. Exemplares novos, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 845.60.

80.00

2362  1898/1901 – D. Carlos I, Mouchon. MF37b + MF37c. Lote com dois exemplares de 25 réis, 
verde, papel pontinhado leve, e em denteado 12 ¾ e 13 ½. Duas folhas completas com 28 selos 
cada, sem goma,  sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 5.600.00.

100.00

2363 8 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF 41a, 100 réis, azul s/ azul, papel pontinhado leve, denteado 
13 ½. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 75.00.

16.00

2364  1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa, tipografada localmente. MF 47/50. Sé-
rie completa, nova, sem goma como emitidos geralmente, sem reparações, com vinco no selo 
de 25 réis s/ 10 réis, com boa cor. Valor de catálogo € 112.00.

15.00

2365  1899 – Selos fiscais de Moçambique, com sobretaxa, tipografada localmente. MF 47a/50a. 
Série completa com metades dos selos, usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 43.00.

8.00

2366  1902 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF56, 115 réis s/ 10 réis, violeta-vermelho, 
papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor e com a SOBRETAXA DESLOCADA. Acompanha selo normal para comparação.

15.00

2367  1903 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobretaxa. MF59b, 130 réis s/ 25 réis, papel pon-
tinhado vertical, denteado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 45.00.

14.00

2368 /() 1903 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 65/68. Série completa, 
nova, com goma original e sinal de charneira, com exceção selo de 75 réis com goma não 
original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 17.00.

5.00

2369 /() 1903 – D. Carlos I Mouchon. Novas cores e valores. MF 69/76. Série completa, nova, com 
goma original e sinal de charneira, com exceção selo de 400 réis com goma não original, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 45.00.

9.00

2370  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.

15.00

2371 / 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 78/92. 
Série completa, nova, com goma original e sinal de charneira, alguns sem goma, sem repara-
ções, com ligeiro óxido no selo de 2 ½ réis, com boa cor. Valor de catálogo € 49.00.

9.00
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2372 / 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “REPU-
BLICA” e sobretaxa, sobre selos de África, Macau e Timor. MF 93/100 + MF 101/108 + MF 109/116. 
As três séries completas, com goma original e charneira, sem reparações, com muito ligeiros pon-
tos de óxido em 4 selos da série sobre selos de Timor, com boa cor. Valor de catálogo € 97.00.

15.00

2373  1914 – Ceres. MF 117/132. Série completa nova, incluindo duplicações em papéis diferentes, com 
goma original e sinal de charneira, com exceção do selo de 10c papel pontinhado sem goma e com 
transparência, sem reparações e com óxido no selo de 2c papel porcelana, com boa cor. 

15.00

2374 //8 1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
MF 133/138. Série completa, nova, com exceção selo de 130 s/150 réis em estado de usado, 
com goma original e sinal de charneira os selos novos, com exceção selo de 130 s/ 25 réis 
sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 20.30.

5.00

2375  1914 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga “REPUBLICA”, tipografada localmente. 
MF136c, 130 réis s/ 25 réis, verde, papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾. Exemplar novo, 
sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 30.00.

9.00

2376 / 1915 – D. Carlos I. Selos sobretaxados de 1902 com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da 
Moeda + D. Carlos I e Ceres, com sobretaxa e perfuração em diagonal, tipografada localmen-
te + D. Carlos I Mouchon, com sobretaxa. MF 139/142 + MF 143/144 + MF 145/146. As três 
séries completas, novas, com goma original e sinal de charneira e alguns selos sem goma, 
sem reparações, com ligeiros pontos de óxido em três selos. Valor de catálogo € 32.50.

7.00

2377  1917 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF 
147/156. Série completa, nova, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 77.00.

16.00

2378 /() 1917 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF 
147/156. Série completa, nova, mista com goma original e sinal de charneira e com goma 
não original, sem reparações, com muito ligeiro óxido em dois selos e selo de 500 réis com 
pequena mancha no canto inferior esquerdo, com boa cor. Valor de catálogo € 77.00.

15.00

2379 /« 1918 – Ceres com sobrecarga “Cruz Vermelha” e sobretaxa. MF 159/170. Série completa, 
nova, com duplicações em diferentes tipos de papéis, com goma original e charneira, com 
exceção de 3 selos sem goma, sem reparações, com muito leves pontos de óxido em três 
selos, com boa cor. Valor de catálogo € 100.00.

16.00

2380 /8 1918 – Ceres com sobrecarga “Cruz Vermelha” e sobretaxa. Lote com dois selos: um de 2 
½ c, violeta-escuro papel pontinhado com DATA do tipo B, MF162b, novo, sem goma, com 
grande transparência e outro de $70 s/ 8c, ardósia, papel porcelana, usado, com CRUZ do 
tipo I. Valor de catálogo € 60.00.

10.00

2381 / 1920/21 – D. Carlos I e Ceres, com sobretaxa, tipografada localmente. MF 171/174. Série 
completa, incluindo repetições em papéis diferentes, nova, com goma original e sinal de char-
neira, com exceção selo MF171 sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 19.50.

5.00

2382  1920/21 – Ceres, com sobretaxa, tipografada localmente. MF172b, 1c s/ 2 ½ c, violeta-escu-
ro, papel pontinhado, denteado 15x14. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem repara-
ções, com boa cor. Valor de catálogo € 40.00.

12.00

     Companhia de Moçambique

2383  1895/1902 – Elefantes. Lote com 13 selos dos valores de 5, 10, 15 (x2), 20, 50, 80, 100 (x2), 
200, 300, 500 e 1.000 réis, em papel porcelana, denteado 12 ¾. Exemplares novos, sem 
goma como emitidos a generalidade dos selos, sem defeitos nem reparações. 

10.00

2384  1895/1902 – Elefantes. Lote com 4 folhas completas com 28 selos: MF11, 2 ½ réis + MF18, 25 réis 
+ MF19, 80 réis + MF25, 1000 réis. Todas em papel pontinhado, denteado 11 ¾, novas, sem goma 
como emitidos os selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 252.00.

25.00

2385 8 1895/1902 – Elefantes. MF 11/25. Série completa, usada, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 55.00.

15.00

2386  1895/1902 – Elefantes. MF11a, 2 ½ réis, amarelo-esverdeado, papel pontinhado vertical, 
denteado 12 ¾. Folha completa com 28 selos, sem goma, sem reparações e com vestígios 
de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 39.00.

5.00

2387 /() 1895/1902 – Elefantes. MF11b/25b. Série incompleta (falta selo de 15 réis) em papel pontinhado 
vertical, denteado 11 ¾, nova, sem goma ou com goma não original, sem defeitos nem repara-
ções, com duplicações dos valores de 2 ½ e 20 réis, com boa cor. Valor de catálogo € 24.40.

8.00

2388 FRG 1895/1902 – Elefantes. MF12, 5 réis, laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. Lote com dois 
fragmentos, com selo bipartidos na diagonal, um deles com a metade esquerda e outro com 
a direita, obliterados com marca de dia da Beira (01.02.97).

5.00

2389  1895/1902 – Elefantes. MF14a, 15 réis, castanho, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Exem-
plar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 30.00.

10.00

2390 () 1895/1902 – Elefantes. MF16a, 25 réis verde, papel porcelana, médio, denteado 13 ½. Exem-
plar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 30.00.

10.00
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2391  1895/1902 – Elefantes. MF16f, 25 réis, verde, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com variedade “5” bandeira 
curta. Valor de catálogo € 25.00.

10.00

2392  1895/1902 – Elefantes. MF17f, 50 réis, azul, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar 
novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com variedade “5” bandeira 
curta. Valor de catálogo € 25.00.

10.00

2393 PRV 1895/1902 – Elefantes. MF18, 75 réis. Prova de cor em carmim sobre papel esmalte (não 
aprovado para a emissão), não denteada, sem impressão do valor. Exemplar sem reparações 
com leve transparência. B e R.

6.00

2394  1895/1902 – Elefantes. MF20, 100 réis, castanho s/ laranja, papel porcelana, denteado 12 ¾. 
Folha completa com 28 selos, nova, sem goma como emitidos os selos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 117.60.

15.00

2395 * 1895/1902 – Elefantes. MF18, 75 réis, carmim, papel porcelana, denteado 12 ¾, em sobres-
crito circulado da Beira (29.11.99) para Salisbúria (02.12.99).

30.00

2396 /8 1895/1902 – Elefantes. Lote com dois selos: MF18c, 75 réis, carmim, usado * MF24b, 500 réis, 
preto, novo, sem goma, ambos em papel pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplares, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com variedade “5” bandeira curta. Valor de catálogo € 34.00.

10.00

2397  1895/1902 – Elefantes. MF20 + MF20e, 100 réis, castanho s/ laranja, 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 com a variedade “1” ponta curta na posição “12” da 
folha. Valor de catálogo € 125.40.

15.00

2398  1895/1902 – Elefantes. Lote com dois selos: MF20f, 100 réis, castanho s/ amarelo + MF23b, 
300 réis, azul s/ laranja. Exemplares em papel porcelana, denteado 13 ½, sem goma como 
emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 37.00.

8.00

2399  1895/1902 – Elefantes. MF21/24, 150 réis, laranja s/ rosa + 200 réis, azul s/ azul + 300 réis, 
laranja s/ salmão e 500 réis, preto. Lote com 4 completa com 28 selos, novas, em papel 
porcelana, denteado 12 ¾, sem goma como emitidos os selos, sem reparações, com ligeiros 
vestígios de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 714.00.

70.00

2400  1895/1902 – Elefantes. MF22a, 100 réis azul s/ azul, papel porcelana, médio, denteado 11 ¾. 
Exemplar novo, com goma original e leve charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor. Valor de catálogo € 30.00.

10.00

2401  1895 – D. Luís I, fita direita, com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografada localmente. Sobre-
carga A. MF26 + MF26c, 50 réis, azul, papel porcelana. Lote com dois selos em denteados 
12 ¾ e 13 ½, novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 50.00.

10.00

2402  1895/99 – Elefantes, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. MF27 + MF27a, 25 réis s/ 
75 réis, carmim, com sobrecarga a preto, papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾. Lote com 
dois selos, novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor, um 
deles com “5” de “25” com bandeira curta.

10.00

2403  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Elefantes com a 
sobrecarga “1498 / Centenário da Índia” / 1898”. Selo de 2 ½ réis, amarelo-esverdeado, papel 
pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, com DUPLA SOBRECARGA, considerado como falso.

9.00

2404  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Elefantes com a 
sobrecarga “1498 / Centenário da Índia” / 1898”. Selo de 5 réis, laranja, papel porcelana, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e leve sinal de charneira, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor, com a SOBRECARGA INVERTIDA, considerado como falso.

9.00

2405 / 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. Elefantes com a 
sobrecarga “1498 / Centenário da Índia” / 1898”. Lote com 3 selos, dos valores de 10 réis, 
15 réis e 25 réis em papel pontinhado, denteado 11 ¾, novos, com goma original e sinal de 
charneira os valores de 15 e 80 réis e sem goma o restante, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor, considerados como falsos.

6.00

2406  1900 – Elefantes, com sobretaxa. MF 42/43. Série completa, em papel pontinhado vertical, 
denteado 12 ¾. Exemplares novos, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 53.00.

10.00

2407  1904 – Elefantes. Novas cores e valores. MF45a, 115 réis, carmim s/ rosa, papel porcelana 
colorido, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, com boa cor 
e com a variedade “5” bandeira curta. Valor de catálogo € 30.00.

9.00

2408 / 1907 – Elefantes. Novas cores. MF49/61. Série completa, nova, com goma original e sinal de 
charneira, com exceção selo de 700 réis sem goma, sem reparações, com dente curto no selo 
de 130 réis. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

2409  1907 – Elefantes. Novas cores. MF49, 2 ½ réis, cinzento-claro, papel porcelana, denteado 11 
¾. Exemplar novo, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e com o VALOR OMISSO. Não catalogado.

8.00

2410 8 1907 – Elefantes. Novas cores e valores. MF 49/61. Série completa, usada, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 63.00.

20.00
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2411 8 1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF 62/76. Série 
completa, usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 63.00.

20.00

2412 PI 1911 – Elefantes. MF64, 10 réis, verde-amarelo, papel porcelana, denteado 11 ¾, em bilhete-
-postal circulado da Beira (21.06.11) para Lisboa (18.07.11), para pagar o porte de um bilhete-
-postal para Portugal.

6.00

2413  1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF68d, 50 réis, 
castanho, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e sinal de 
charneira, sem reparações com ligeiro óxido e ligeira transparência, com boa cor e variedade 
“5” com bandeira curta. Valor de catálogo € 20.00.

5.00

2414  1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente. MF75a, 500 réis, 
preto s/ azul, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e variedade “5” com bandeira curta. Valor de catálogo € 30.00.

10.00

2415 / 1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada na Casa da Moeda. MF 77/91. Série 
completa, com duplicações em papéis e denteados diferentes ( no total de 25 selos), novos, com 
goma original e sinal de charneira ou sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 

20.00

2416  1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada na Casa da Moeda. Lote com 
dois selos: MF80, 15 réis + MF86, 115 réis, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplares 
novos, com goma original e sinal de charneira, sem reparações, com ligeiro óxido no selo de 
115 réis, com boa cor e com a SOBRECARGA DESLOCADA.

8.00

2417  1911 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada na Casa da Moeda. MF82d, 25 
réis, carmim, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar novo, com goma original e sinal de 
charneira, sem reparações, com um pequeno corte de 2mm na margem esquerda, com boa 
cor e com o VALOR INVERTIDO NO TOPO DO SELO”. Valor de catálogo € 40.00.

5.00

2418 / 1916 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa. MF92/106. Sé-
rie completa, com duplicações com variedades de papeis e tonalidades de cor diferentes, nova, 
com goma original e sinal de charneira ou sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor.

10.00

2419 //8 1916 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa. Lote com 
5 selos: MF94, 1c s/ 10 réis verde, sem goma com denteado deslocado + MF98, 5c s/ 50 réis 
castanho, sem goma não denteado + MF99, 7 ½ c s/ 75 réis carmim, sem goma, com a sobre-
taxa deslocada + MF103, 20c s/ 200 réis lilás s/ rosa, com goma original, sinal de charneira e 
sobretaxa deslocada + MF105, 50c s/ 500 réis, preto s/ azul em usado e com goma original e 
charneira, com as sobretaxas deslocadas.

12.00

2420  1916 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa. Lote com 
dois selos: MF95f, 1 ½ c s/ 15 réis, verde, papel pontinhado, com variedade “1” ponta curta + 
MF98c, 5c s/ 50 réis, castanho, papel porcelana, com variedade “5” bandeira curta. Exempla-
res com goma original e sinal de charneira, sem reparações, com ligeiro óxido, com boa cor. 
Valor de catálogo € 27.00.

8.00

2421  1916 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa. MF96a, 2c 
s/ 20 réis, lilás-cinzento, papel porcelana, denteado 11 ¾. Selo novo, sem goma, sem repara-
ções, com leves manchas e com DUPLA SOBRETAXA. Valor de catálogo € 30.00.

10.00

2422 8 1916 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobretaxa. MF99a, 7 
½ c s/ 75 réis, carmim, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem defeitos, com 
boa cor com a variedade “5” bandeira curta. Valor de catálogo € 22.00.

6.00

2423 () 1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”, tipografada localmente. MF107b, 2 ½ réis, cinzento-claro, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, com goma não original, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
variedade “1” de “31” maior. Valor de catálogo € 35.00.

9.00

2424  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”, tipografada localmente. MF108b, 10 réis, verde-amarelo, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações e pequena transparência, com boa cor e 
variedade “1” de “31” maior. Valor de catálogo € 40.00.

5.00

2425 () 1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”, tipografada localmente. MF109a, 20 réis, lilás-cinzento, papel porcelana, denteado 11 
¾. Exemplar novo, com goma não original, sem reparações, com ligeiro óxido, com boa cor e 
variedade “1” de “17” maior. Valor de catálogo € 40.00.

8.00

2426  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz Ver-
melha”, tipografada localmente. MF109c, 20 réis, lilás-cinzento, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e variedade “1” de “17” e “31” maiores. Valor de catálogo € 40.00.

10.00

2427  1917 – Elefantes, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda e sobrecarga “Cruz 
Vermelha”, tipografada localmente. MF112a, 100 réis, azul s/ azul, papel porcelana, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, sem goma, sem reparações e com pequena transparência, com boa 
cor e variedade “1” de “17” maior. Valor de catálogo € 200.00.

15.00

2428  1918/24 – Motivos locais. MF117b, ¼ c, castanho e verde, papel pontinhado em losangos, 
denteado 12 ¾. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 35.00.

10.00
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2429 / 1920 – Motivos locais, com sobretaxa. MF 133/141. Série completa em denteado 14, nova, 
com goma original e sinal de charneira, com exceção selo MF135 sem goma, sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 90.00.

18.00

2430  1925/31 – Motivos locais. Novos desenhos e valores. Lote com 4 folhas completas de 100 
selos, cada uma, dos valores de 24c, azul e preto + 25c, castanho e azul + 85c, carmim e 
preto e 1$40, azul e preto, MF 162/63 e 166/67. Exemplares novos, com goma original sem 
charneira, sem defeitos nem reparações (folha de 24c partida ao meio em duas meias folhas 
de 50 selos cada), com boa cor. Valor de catálogo € 2.200.00.

120.00

2431 * 1925/31 – Motivos locais. Novos desenhos e valores. MF166, 85c, carmim e preto, papel 
pontinhado, denteado 12 ¾. Exemplar em bilhete-postal circulado da Beira (30.10.33) para 
Kansas City / EUA.

10.00

2432  1937 – Motivos locais. MF 172/190. Série completa em quadras, nova, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 132.00.

25.00

2433 * 1937/39 – Motivos locais + Motivos locais, com sobrecarga da “Visita Presidencial”. Sobres-
crito circulado da Beira para Londres com selo de 5c, MF173 e par de 85c, MF195, para pagar 
o porte simples (1$75) de uma carta para o estrangeiro com peso até 20g.

10.00

2434  1935 – Correio aéreo * Inauguração do Correio Aéreo, formato retangular. MF CA 11/25. Série 
completa em quadras, nova, com goma original sem sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 92.00.

18.00

2435 * 1935 – Correio aéreo * Inauguração do Correio Aéreo, formato retangular. MF CA20, 80c, 
carmim e preto, papel pontinhado, denteado 12 ¾ de linha em sobrescrito circulado da Beira 
(08.06.36) para Cape Town / África do Sul.

8.00

2436  1932 – Imposto Postal. Motivos locais, com sobretaxa e sobrecarga “Assistência Pública”, tipo-
grafada localmente. MF IP1a, 2c s/ 3c, laranja e preto. Exemplar novo, com goma original e sinal 
de charneira muito leve, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 25.00.

12.00

2437 / 1932 – Imposto Postal. Motivos locais, com sobretaxa e sobrecarga “Assistência Pública”, ti-
pografada localmente. MF IP1 * IP1d + IP1f, 2 c s/ 3 c, laranja e preto. Lote com 3 selos novos, 
um deles sem acento em “e” e “u”, outro com “ê” em vez de “e” e outro com “ê” e “ú” em vez 
de “e” e “u”. Os dois primeiros selos com goma original sem charneira e o terceiro com goma 
original e sinal de charneira, todos sem defeitos nem reparações, com boa cor.

5.00

2438 / 1934/1941 – Imposto Postal. Assistência Pública + Assistência Pública. Novo tipo. Lote com 3 
selos: MF IP2, 2c lilás-rosa e preto + MF IP3, 2c, azul e preto + MF IP4, 2c, vermelho e preto. 
Exemplares novos, o segundo com goma original sem charneira e os restantes com sinal de 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 64.00.

12.00

     Companhia do Niassa

2439  1898 – D. Carlos I. Selos de Moçambique, com sobrecarga “NYASSA”, tipografada na Casa 
da Moeda. MF 7b, 50 réis, azul-claro, papel pontinhado vertical, denteado 12 ¾. Exemplar 
novo, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 35.00.

10.00

2440  1898 – D. Carlos I. Selos de Moçambique, com sobrecarga “NYASSA”. MF 14/26. Série com-
pleta, nova, com goma original e sinal de charneira, sem reparações, e com ligeira transpa-
rência no selo de 75 réis, com boa cor. Valor de catálogo € 70.00.

15.00

2441  1901 – D. Carlos I * Girafa e Camelo. MF 27/39. Série completa, nova, com goma original 
sem charneira, sem reparações, com vestígios de óxido em alguns selos, com boa cor. Valor 
de catálogo € 73.00.

10.00

2442  1901 – D. Carlos I * Girafa e Camelos. MF 27/39. Série completa, nova, com goma original e 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 50.00.

12.00

2443 / 1903/1910 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobretaxa + D. Carlos I. Selos de 1901, com sobre-
carga “PROVISORIO” + D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. 
MF40/42 + MF43/44 + MF50/51. As três séries completa, novas, com goma original e charneira, 
sem reparações e com ligeiro óxido no selo MF50, com boa cor. Valor de catálogo € 41.00.

8.00

2444 8 1903 – D. Carlos I. Selos de 1901, com sobrecarga “PROVISORIO”, tipografada localmente 
a preto. MF49, 25 réis, laranja, papel pontinhado leve em losangos verticais, denteado 14 de 
linha. Exemplar usado sem reparações, com manchas de óxido, com irregularidades no den-
teado. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. Valor de catálogo € 210.00.

35.00

2445 / 1911 – D. Manuel II. Motivos diversos, com sobrecarga “REPUBLICA”. MF 52/63. Série com-
pleta, nova, com goma original e sinal de charneira e sem goma o selo de 75 réis, sem defei-
tos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 47.00.

10.00

2446  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas localmente a preto. 
MF70b, 3 ½ c s/ 25 réis, laranja, papel pontinhado leve, denteado 13 ½ a 15 de linha. Exemplar 
novo, com goma original e sinal de charneira, sem reparações e com três pequenos pontos de 
óxido, com boa cor e com a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 55.00.

10.00

2447  1918 – D. Carlos I, com sobretaxa e sobrecarga “REPUBLICA”, litografadas localmente a 
preto. MF71a, 3 ½ c s/ 25 réis, laranja (PROVISORIO), papel pontinhado leve, denteado 13 
½ a 15 de linha. Exemplar novo, com goma original e sinal de charneira, sem reparações e 
com transparência, com boa cor e com DUPLA SOBRECARGA. Valor de catálogo € 55.00.

10.00
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2448  1922 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa litografada em Lisboa. MF 
82/93. Série completa, nova, com goma original e sinal de charneira, sem reparações, com 
vestígios de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 114.00.

22.00

2449  1922 – D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLICA” e sobretaxa litografada em Londres. 
MF 94/105. Série completa, nova, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

12.00

2450  1921/23 – Motivos diversos. MF 106/125. Série completa, nova, com goma original e charneira, 
sem reparações e com ligeiro óxido em alguns selos, com boa cor. Valor de catálogo € 60.00.

12.00

2451  1924 – Porteado. Motivos diversos. MF POR 1/9. Série completa, nova, com goma original 
e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 45.00.

5.00

2452 / 1925 – Imposto Postal. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP1/3. Série completa, nova, 
com goma original sem charneira, com exceção selo IP3 (Monumento) com ligeira charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 54.00.

10.00

2453 / 1925 – Imposto Postal * Porteado. Monumento ao Marquês de Pombal. MF IP POR1/3. Série 
completa, nova, com goma original sem charneira, com exceção selo IP POR2 (Plano) com 
ligeira charneira e pontos de óxido, sem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 65.00.

10.00

     Quelimane

2454 / 1913 – 4.º Centenário da Descoberta do caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA” e sobretaxa, sobre selos de África, Macau e Timor. MF 1/8 + MF 9/16 + MF 17/24. 
As três séries completas, com goma original e charneira, sem reparações, com óxido no selo 
MF18 e defeitos no selo MF24, com boa cor. Valor de catálogo € 111.00.

20.00

2455 / 1914 – Ceres. MF 25/36. Série completa, nova, em papel porcelana, denteado 15x14, com 
duplicações em papel pontinhado, denteado 15x14, mista, com goma original sem charneira e 
com alguns selos com sinal de charneira e sem goma o selo de 10c. Valor de catálogo € 103.00.

20.00

2456  1914 – Ceres. MF34, 10c, tijolo, papel porcelana, denteado 15x14. Exemplar novo, com goma 
original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com DUPLO DENTEADO 
VERTICAL, parcial. 

5.00

     Quionga

2457  1916 – Selos de D. Carlos I, de Lourenço Marques, com sobretaxa. MF 1/4. Série completa, 
nova, sem goma como emitidos parte dos selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 92.00.

20.00

2458 / 1916 – D. Carlos I Mouchon. Selos de Lourenço Marques com sobrecarga. MF 1/4. Série 
completa, nova, com goma original e charneira nos selos de 1c e 2 ½ c e sem goma os selos 
de ½ c e 5c, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 92.00.

20.00

2459 8 1916 – Selos de D. Carlos I, de Lourenço Marques, com sobretaxa. MF 1/4. Série completa, 
usada, sem reparações e com defeitos no selo de 2 ½ c s/ 100 réis (óxido e dentes curto), 
com boa cor. Valor de catálogo € 72.00.

8.00

     Tete

2460 /() 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 1/8 – MF 9/16 + MF 
17/24. As três séries completa, novas, com goma original e sinal de charneira as séries de 
África e Macau e com goma não original a série de Timor, com muito ligeiros pontos de óxido 
em alguns selos. Valor de catálogo € 115.00.

20.00

2461  1914 – Ceres. MF 25/40. Série completa em papel porcelana, denteado 15x14, nova, com 
goma original e sinal de charneira, sem reparações e com vestígios de óxido nos selos de 20c 
e 40c, com boa cor. Valor de catálogo € 81.00.

16.00

2462 () 1914 – Ceres. MF30a, 2 ½ c, violeta, papel porcelana médio, denteado 15x14. Exemplar 
novo, com goma não original, sem reparações e com pequena transparência, com boa cor, e 
com estrelas I/II. Valor de catálogo € 50.00.

5.00

     Zambézia

2463 / 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. MF 1/13. Série completa, nova, com duplicações em 
diferente denteados, com goma original e sinal de charneira, com exceção selos de 20, 25 e 
50 réis sem goma, sem reparações e com pontos de óxido no selo de 200 réis, com boa cor. 
Valor de catálogo € 90.80.

20.00

2464  1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto. Lote com 4 folhas completas com 28 selos cada, dos valo-
res de 2 ½ réis, 15 réis, 20 réis e 50 réis, todas em papel porcelana, denteado 11 ¾, MF1, 4, 5 e 
7. Exemplares sem goma, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 305.00.

30.00
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2465 / 1893/94 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto + D. Carlos I, tipo JORNAES. MF 1/13. Série incomple-
ta em folhas completas com 28 selos cada uma (faltam valores de 5 réis e 100 réis) + dupli-
cação folha de 75 réis em denteado 12 ¾, novas, sem goma, com exceção das folhas de 75 
réis, 80 réis, 150 réis e 300 réis com goma original sem charneira. Exemplares sem defeitos 
nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 2.565.60.

120.00

2466 / 1898/1901 – D. Carlos I Mouchon. MF 14/28. Série completa, nova, com goma original sem char-
neira na maioria dos selos, sem goma os valores de 15 e 200 réis e com goma não original os 
selos de 500 e 700 réis, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 147.00.

30.00

2467 /() 1903 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO” da Casa da Moeda. MF 42/45. Série 
completa, nova, com goma original e sinal de charneira os selos de 15 e 50 réis e com goma não 
original os restantes selos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 26.00.

5.00

2468 /() 1903 – D. Carlos I Mouchon. MF46/53. Série completa, nova, mista com goma original e sinal 
de charneira e com goma não original ou sem goma, sem reparações, com vestígios de óxido 
nos valores de 15 e 25 réis, com boa cor. Valor de catálogo € 96.00.

15.00

2469 / 1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF55/69. Série 
completa, nova, com goma original e sinal de charneira, com exceção de dois selos sem goma, 
sem reparações, com vestígios de óxido nos selos de 500 e 700 réis. Valor de catálogo € 37.00.

8.00

2470 / 1914/15 – D. Carlos I, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente, sobre selos de 1903, 
selo de 1903 com PROVISORIO” + D. Carlos I, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda 
sobre selos de 1903, selo de 1903 com sobrecarga “PROVISORIO” e selos de 1905 com sobretaxa. 
MF70/78 + MF79/80 + MF82/87 + MF88 + MF89. Lote com as cinco séries completas, com duplica-
ções em diferentes denteados, novas, com exceção de duas duplicações em usado, com goma ori-
ginal e sinal de charneira, com exceção de 5 selos sem goma, sem reparações, com ligeiros pontos 
de óxido em 4 selos, com boa cor. Selo usado de 130 réis s/ 2 ½ réis com SOBRECARGA PARCIAL”. 

15.00

     S. Tomé e Príncipe

2471 8 1870 – Coroa. MF1/4 e 6/7. Série completa de selos FALSOS SPIROS, obliterados com mar-
ca mudas, também falsas, sem reparações e com defeitos próprios da emissão.

22.00

2472 8 1892 – D. Luís I. Fita direita, com sobretaxa. MF27, 2 ½ réis s/ 5 réis, preto, papel porcelana, 
denteado 13 ½, sobretaxa tipo (1) a verde. Exemplar usado, com parte do relevo da efígie 
aberto e seguro com charneira, com um canto quebrado e seguro com goma, com leves aflo-
ramentos de óxido, com boa cor e relevo. Certificado de peritagem de J. Miranda da Mota. 
Valor de catálogo € 80.00.

12.00

2473  1913 – D. Carlos I, Mouchon. Selos de 1898/1901 com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada 
localmente. MF 121/127. Série completa, nova, com goma original e sinal de charneira, sem 
reparações, com óxido nos selos de 5, 100 e 200 réis e defeito no selo de 500 réis, não va-
lorizado, com boa cor. Selo de 700 réis de muito boa qualidade. Valor de catálogo € 206.00.

35.00

2474  1913 – D. Carlos I Mouchon. Selos de 1898/1901 com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada local-
mente. MF121, 2 ½ réis, cinzento, papel pontinhado, denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor e COM A SOBRECARGA INVERTIDA. Não catalogado.

10.00

2475  1914 – Ceres. MF 142/157. Série completa em papel porcelana, denteado 15x14. Exempla-
res novos, com goma original e charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor 
de catálogo € 96.00.

24.00

2476 BLC() 1948 – Frutos de S. Tomé e Príncipe. MF BLC1. Exemplar novo, com goma não original, com 
vincos no denteado horizontal, com boa cor. Valor de catálogo € 330.00.

45.00

     Timor

2477  1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Macau, com sobretaxa, tipografada localmente. MF 
21/24. Série completa em denteado 12 ¾, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor e relevo. Valor de catálogo € 42.00.

12.00

2478  1892 – D. Luís I, fita direita. Selos de Macau, com sobretaxa, tipografada localmente. MF22b, 
2 ½ réis s/ 40 réis, castanho + MF24b, 30 réis s/ 200 réis, laranja, ambos em papel porcela-
na, denteado 13 ½, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
relevo. Valor de catálogo € 25.00.

7.00

2479 8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas em Macau. MF39, 1 avo s/ 5 réis, preto, papel porcelana, denteado 
12 ¾. Folha completa de 28 selos, usada, sem defeitos nem reparações, com boa cor e rele-
vo. Valor de catálogo € 67.20.

15.00

2480  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas em Macau. MF39a, 1 avo s/ 5 réis, preto, papel porcelana, dentea-
do 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo e variedade “AYO”. Valor de catálogo € 25.00.

8.00

2481  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas em Macau. MF40c, 2 avos s/ 10 réis, verde, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo e variedade “AYO”. Valor de catálogo € 25.00.

8.00
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2482  1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas em Macau. MF41a, 3 avos s/ 20 réis, rosa, papel porcelana, den-
teado 12 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa 
cor e relevo e variedade “AYO”. Valor de catálogo € 30.00.

9.00

2483 8 1894 – D. Luís I, fita direita e D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa em 
moeda local, tipografadas em Macau. MF42b, 4 avos s/ 25 réis, violeta, papel porcelana, 
denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem defeitos nem reparações, com boa cor e relevo e va-
riedade “AYO”. Valor de catálogo € 24.00.

8.00

2484  1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia. MF 50/57. Série 
completa, nova, com goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 55.00.

16.00

2485  1894 – D. Luís I, fita direita, com sobretaxa, tipografada em Macau. MF49 + MF49b, 5 avos 
s/ 30 réis s/ 300 réis, laranja. Dois exemplares em denteados 12 ¾ e 13 ½, novos, sem goma 
como emitidos, sem reparações, com um dente curto no primeiro selo, com boa cor e relevo. 
Valor de catálogo € 32.00.

9.00

2486  1899 – D. Carlos I, com sobrecarga “PROVISORIO” e sobretaxa. MF 74/75. Série completa, 
nova, com goma original sem charneira, sem reparações, com a goma parcial e ligeiramente 
espelhada, normal nestes selos, com boa cor. Valor de catálogo € 32.00.

7.00

2487  1902 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “PROVISORIO”. MF 97/98. Série completa, 
nova, sem goma como emitidos na generalidade, sem defeitos nem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 18.00.

5.00

2488  1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 113/125 
+ MF113b. Série completa em denteado 11 ¾, incluindo o selo de 1 avo em denteado 12 ¾, 
nova, sem goma como emitidos a generalidade dos selos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 59.00.

16.00

2489  1911 – D. Carlos I Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada na Casa da Moeda. 
MF113, 1 avo, laranja, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Folha completa com 28 selos, 
nova, com goma original sem charneira, com falhas parciais, sem reparações, com boa cor. 
Valor de catálogo € 56.00.

8.00

2490  1913 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia, com sobrecarga “RE-
PUBLICA”, tipografada na Casa da Moeda. MF 126/133. Série completa, nova, com goma origi-
nal e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 24.00.

7.00

2491  1913 – D. Carlos I, tipo Diogo Neto, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente 
sobre selos de 1902, tipo I. MF136, 5 avos s/ 25 réis, verde + MF139, 6 avos s/ 20 réis, violeta 
em blocos de seis selos (2x3), em papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplares novos, sem 
goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 66.00.

14.00

2492  1913 – D. Carlos I, tipo Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” tipografada localmente 
sobre selos de 1905, tipo I. MF144a, 10 avos s/ 12 avos, azul-ardósia, papel pontinhado leve, 
denteado 11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor e com a variedade “1” com ponta curta. Valor de catálogo € 35.00.

10.00

2493 / 1915 – D. Carlos I, tipos Diogo Neto e Mouchon, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moe-
da. MF177/190 + 179a + 180a/180b (em falta o selo MF180). Série completa, nova, com goma 
original e charneira em 3 selos e sem goma, como emitidos, nos restantes, sem defeitos nem 
reparações com exceção de leve óxido no selo MF180a, com boa cor. Valor de catálogo € 67.00.

20.00

2494  1915 – D. Carlos I Mouchon. Selos sobretaxados de 1905 com sobrecarga “REPUBLICA” da 
Casa da Moeda. MF190a, 10 avos s/ 12 avos, azul-ardósia, papel pontinhado leve, denteado 
11 ¾. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem defeitos nem reparações, com boa cor e 
com a variedade “1” ponta curta. Valor de catálogo € 18.00.

6.00

2495  1938 – Império Colonial Português. MF 227/243. Série completa, nova, com goma original e sinal 
de charneira, sem reparações, com vestígios de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 210.00.

20.00

2496  1946 – Império Colonial Português. Selos de Moçambique, com sobretaxa. MF 248, 12 avos 
s/ 1E, vermelho, papel liso, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original e sinal de 
charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor e com a SOBRETAXA DESLOCADA.

5.00

2497  1948 – Indígenas. MF 261/268. Série completa, nova, com goma original e sinal de charneira, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

18.00

2498  1950 – Flores Indígenas. MF 275/284. Série completa, nova, com goma original e leve sinal 
de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

20.00

2499  1950 – Flores Indígenas. MF 275/284. Série completa, nova, com goma original sem charnei-
ra, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 180.00.

35.00

2500 () 1948 – Tipos Indígenas. MF BLC1. Exemplar novo, com goma original sem charneira, sem 
reparações, com afloramentos de óxido, com boa cor. Valor de catálogo € 220.00.

22.00

2501  1938 – Correio aéreo * Império Colonial Português. MF CA 1/9. Série completa, nova, com 
goma original e sinal de charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de 
catálogo € 72.00.

15.00
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2502 / 1911 – Porteado * Emissão regular, com sobrecarga “REPUBLICA” da Casa da Moeda. MF 
POR11/20. Série completa, com duplicações dos valores de 1 avo, 2 avos, 5 avos e 6 avos 
em tonalidades diferentes, nova, com goma original e charneira e sem goma como emitidos, 
sem defeitos nem reparações, com boa cor. Valor de catálogo € 59.30.

16.00

2503 / 1934/35 – Imposto Postal. “INSTRUÇÂO”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobre-
taxa, tipografada localmente, sobre estampilhas fiscais do “Imposto do Selo” e “Contribuição 
Industrial”. MF IP 6/8. Série completa, nova, com goma original e sinal de charneira nos dois 
primeiros selos e sem goma no terceiro, como emitidos, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor. Valor de catálogo € 31.50.

9.00

2504  1934/35 – Imposto Postal. “INSTRUÇÂO”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobre-
taxa, tipografada localmente, sobre estampilha fiscal do “Imposto do Selo”. MF IP6a, 2 avos, 
verde, papel liso, denteado 12. Exemplar novo, goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com “5” em vez de “ç”. Valor de catálogo € 35.00.

10.00

2505  1934/35 – Imposto Postal. “INSTRUÇÂO”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobre-
taxa, tipografada localmente, sobre estampilha fiscal do “Imposto do Selo”. MF IP7a, 5 avos, 
verde, papel liso, denteado 12. Exemplar novo, goma original e charneira, sem defeitos nem 
reparações, com boa cor, com “5” em vez de “ç”. Valor de catálogo € 35.00.

10.00

2506  1934/35 – Imposto Postal. “INSTRUÇÂO”. Selos fiscais da Ásia, com sobrecarga ou sobre-
taxa, tipografada localmente, sobre estampilha fiscal da “Contribuição Industrial”. MF IP8a, 7 
avos s/ ½ avo, rosa, papel liso, denteado 12. Exemplar novo, sem goma como emitido, sem 
defeitos nem reparações, com boa cor, com “5” em vez de “ç”. Valor de catálogo € 40.00.

10.00

2507  1969 – Imposto Postal * ASSISTÊNCIA, com sobrecarga e sobretaxa, tipografada localmente. 
MF IP 18/20. Série completa, nova, sem goma como emitidos, sem defeitos nem reparações, 
com boa cor. Valor de catálogo € 120.00.

14.00

MARCOFILIA

2508 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1853 – D. Maria II. MF2, 25 reis, azul, papel liso, médio. 
Lote com 4 selos, 3 com margens maioritariamente de luxo e um com margens curtas, dois 
do tipo I e dois do tipo II, obliterados com carimbos batidos a preto “52” tipo 5.8.5 + 208 tipo 
20 barras + “1” tipo 4.7.4 + “1” tipo 6.8.6.

20.00

2509 * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF12, 25 
réis, azul, papel liso, não denteado, tipo I. Exemplar com as margens normais a curtas em carta 
datada da Guarda (10.07.57) para o Porto (14.07.57), para pagar o porte simples interno de uma 
carta com peso até 3 oitavas. Selo obliterado com carimbo batido a preto “120 – GUARDA” tipo 
5.9.5 e carta com carimbo nominal a preto “GUARDA” do período pré-adesivo. B.

16.00

2510 * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal * 1853 – D. Maria II. MF2c, 25 réis, azul-escuro, 
papel liso, médio, tipo II, não denteado. Exemplar com margens muito curtas em capa de car-
ta circulada de Alhandra para Lisboa, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal 
“7”, tipo 20 barras e nominativo “ALHANDRA”, ambos batidos a preto.

15.00

2511 * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13, 
25 réis, carmim-rosa, papel liso médio, não denteado. Exemplar  com 3 margens curtas e uma 
de luxo em carta datada de Barrancos (04.01.59) para Lisboa (07.01.59), para pagar o porte 
simples interno de uma carta com peso até 3 oitavas, obliterado com carimbo batido a preto 
“201 – MOURA”, tipo 4.3.4 e nominal a preto “MOURA”

16.00

2512 8 Carimbos numéricos da 1.ª reforma. 1867/70 – D. Luís I. Fita curva, denteados. MF30, 25 réis, 
carmim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾. Exemplar usado, sem reparações, com um dente 
curto, obliterado com carimbo numérico da 1.ª reforma postal, batido a preto “174 – VEIROS” 
tipo 4.3.4, muito bem batido.

15.00

2513 * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal * 1862/64 – D. Luís I. MF16e, 25 réis, carmim-rosa, pa-
pel liso, não denteado, tipo VI. Exemplar  com margens curtas em carta datada de Cuba (27.11.62) 
para Beja (27.11.62) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 15g, obliterado 
com carimbo batido a preto “197 – CUBA”, tipo 4.3.4 e marca nominal a preto “CUBA”.

20.00

2514 * Carimbos numéricos da 1.ª reforma postal. 1856/58 – D. Pedro V. Cabelos anelados. MF13b, 
25 réis, carmim-rosa, papel liso, não denteado, tipo V. Exemplar com as margens muito 
curtas em carta datada de Lagoa (21.06.60) para Lisboa (24.06.60), com trânsito por Faro 
(22.06.60), para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 3 oitavas. Selo 
obliterado com carimbo batido a preto “212 – LAGOA” tipo 4.3.4 e carta com carimbo nominal 
a preto “LAGOA” do período pré-adesivo. B.

16.00

2515 * Carimbos numéricos da 2.ª reforma * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40i, 25 réis, carmim-
-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo X, em sobrescrito remetido de Sintra para Paço de 
Arcos, com trânsito por Lisboa (18.09.72) para pagar o porte simples interno de uma carta 
com peso até 20g. Selo com leve óxido no denteado, obliterado com carimbo batido a preto 
“21” de Sintra e carimbo nominal a preto “CINTRA”.

16.00

2516 * Carimbos numéricos da 2.ª reforma * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, car-
mim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, em carta datada de Caminha (02.05.78) para o Porto 
(03.05.78) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 20g. Selo, com 
vestígios de óxido no denteado, obliterado com carimbo batido a preto “52” de Caminha e 
carimbo nominal a preto “CAMINHA”.

16.00
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2517 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma * 1884/87 – D. Luís I. De frente. Novos valores. MF63, 
25 réis, lilás-rosa, papel porcelana, denteado 11 ¾. Exemplar usado, sem reparações, sem 
denteado na margem inferior (corte a tesoura) e canto curto, com boa cor, obliterado com 
carimbo batido a preto “151 – SANDOMIL”. R.

15.00

2518 8 Carimbos numéricos da 2.ª reforma postal. MF37c, 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 “204 – SERPA”. B e R.

20.00

2519 * Carimbos numéricos da 2.ª reforma * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40, 25 réis, carmim-
-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo I, em carta datada de Fontelas (02.01.79) para Lisboa 
(05.06.79) para pagar o porte simples interno de uma carta com peso até 20g. Selo obliterado 
com carimbo batido a preto “115” de Mesão e carimbo nominal a preto “MESÃO”.

20.00

2520 * Carimbos numéricos da 2.ª reforma * 1870/76 – D. Luís I. Fita direita. MF40e, 25 réis, car-
mim-rosa, papel liso, denteado 12 ¾, tipo VI, em carta datada de Vila Real de S. António 
(06.07.75) para Lisboa (08.07.75) com trânsito por Faro (07.07.75) para pagar o porte simples 
interno de uma carta com peso até 20g. Selo com óxido no denteado, obliterado com carimbo 
batido a preto “220” e carimbo nominal a preto “V.A R. DE S. ANTº”, ambos muito bem batidos.

15.00

2521 * 1870/77 – D. Luís I. Fita direita. MF40af, 25 réis, carmim-rosa, papel liso, médio, denteado 
13 ½, tipo XIV, em carta circulada de Aveiro (11.07.79) para o Porto (12.07.79), para pagar 
o porte interno simples (25 réis) de uma carta com peso até 15g, de acordo com a tabela de 
portes do Decreto de 09.11.1877, em vigor a partir de 01.01.78. Selo sem reparações, com 
defeitos no denteado e afloramentos de óxido em parte do denteado, obliterado com carimbo 
nominal batido a preto “AVEIRO”.

15.00

2522 * 1870/77 – D. Luís I. De perfil. MF54a, 25 réis, cinzento, papel liso, médio, denteado 13 ½, em carta 
circulada de Aveiro (02.12.80) para o Porto (03.12.80), para pagar o porte interno simples (25 réis) 
de uma carta com peso até 15g, de acordo com a tabela de portes do Decreto de 09.11.1877, em 
vigor a partir de 01.01.78. Selo sem reparações, com defeitos no denteado e afloramentos de óxi-
do em parte do denteado, obliterado com carimbo nominal batido a preto “AVEIRO”.

15.00

2523 * Carimbos nominativos. 1898/1905 – D. Carlos I, Mouchon. MF141, 25 réis, carmim, em sobrescri-
to circulado de Lisboa (15.09.02) para Coimbra (15.09.02) para pagar o porte simples interno de 
uma carta com peso até 15g. Carimbo nominativo batido a preto “A.C. DO C. / DE / COIMBRA”.

10.00

2524 * Carimbos de dupla oval * 1880/81 – D. Luís I. De perfil. MF54, 25 réis, cinzento-vermelho, pa-
pel liso, denteado 12 ¾ em sobrescrito circulado de Almada (02.03.81) para Beja (03.03.81) 
com trânsito por Lisboa (02.03.81). Obliterado com carimbo batido a sépia (CORREIO / DE 
ALMADA”. Falta parcial de papel no sobrescrito.

12.00

2525 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1884/1905 – D. Luís I, de frente. Novos valores + D. Carlos 
I Mouchon. Novas cores e valores. Lote com 4 selos usados, sem defeitos nem reparações, com 
boa cor, obliterados com carimbos batidos a preto: um de 25 réis, rosa, MF62 com “TREIXEDO” e 3 
exemplares de 25 réis, carmim, MF141, com “ALPALHÃO”, “SOBRADO DE PAIVA” e “POMBEIRO”.

12.00

2526 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898 – D. Carlos I Mouchon. MF141, 25 réis, car-
mim. Lote com 6 exemplares usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor, obliterados 
com carimbo batido a preto de “GOLLEGÃ”, “ALMADA”, “GOUVEIA”, “ALPALHÃO”, “F. DE. 
ESP. Á CINTA” e “SANTIAGO DE CACEM”.

10.00

2527 8 Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1920/22 – Ceres. Novas cores e valores. MF235, 
3c, azul. Lote composto por par horizontal, papel acetinado, denteado 15x14 irregular + selo 
isolado em papel liso, denteado 12x11 ½, usados, sem defeitos nem reparações, com boa cor 
e obliterados respetivamente com carimbos batidos a preto de “PARDILHÓ” e “RABAÇAL”.

10.00

2528 * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1912/22 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. Sobres-
crito circulado de Carvalho (30.06.21) para Richmond / EUA (19.07.21) com dois pares verticais 
de 10c, tijolo, denteado 12x11 ½, MF215h + par horizontal de 5c, azul, denteado 15x14, papel 
pontinhado, MF212c + dois selos de ½ c, preto, denteado 15x14, papel pontinhado, MF207b + 
selo de 1c, castanho e 4 selos de 2c laranja, ambos em denteado 12x11 ½, MF221 e 223. Um dos 
selos de 2c não pertence à carta, tendo sido colocado em substituição de selo perdido. Franquia 
de 60c para pagar o porte simples de uma carta para o estrangeiro com peso até 20g, de acordo 
com a tabela de portes do Decreto n.º 7429 de 31.03.21. Carimbo batido a preto “CARVALHO”.

12.00

2529 IC Carimbos hexagonais datados, tipo 1880 * 1943 – Caravela. OM98, $30, castanho-escuro sobre 
cartolina creme, circulado de Urros (27.04.47) para o Porto. Carimbo batido a preto de “URROS”.

12.00

2530 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1880/81 – D. Luís I. Fita direita. Impressão em 
relevo. OM 7c, 10 réis, castanho-vermelho claro sobre cartolina fina, camurça, com ligeiros 
fios de seda, 3 mm entre o Escudo e a 1.ª linha da inscrição, cunho II, circulado de Almeirim 
(12.09.82) para Lisboa. Exemplar com algumas ligeiras manchas, obliterado com carimbo 
batido a preto tipo Gordon 2ba “CORREIO / ALMEIRIM”.

15.00

2531 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1921/22 – Ceres. Aumento de porte. OM68a, 6c, 
rosa sobre cartolina creme. Circulado de Marmelos (21.11.21) para o Lisboa (22.11.21), com 
trânsito por Mirandela (21.11.21) obliterado com carimbos batidos a preto “MARMELOS” e 
“MIRANDELA”. Bilhete-postal com ligeiras manchas.

20.00

2532 PI Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1912 – Ceres. MF208, 1c, verde-escuro, papel porcelana, 
denteado 15x14. Exemplar isolado em postal ilustrado circulado de Ervedosa do Douro (04.05.14) 
para Lisboa (05.05.14), obliterado com carimbo batido a preto “ERVEDOSA DO DOURO”.

16.00
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2533 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1896 – D. Carlos I Mouchon. OM23, 10 réis, verde-
-escuro sobre cartolina camurça. Lote com dois exemplares, um deles circulado de Vila Nova 
de Gaia (07.03.99) para Bilbau e outro de Lisboa (16.12.01) para Vila Nova de Gaia, oblite-
rados com carimbos batidos respetivamente a violeta e verde de “VILA NOVA DE GAYA”. 
Bilhetes-postais com alguns defeitos.

10.00

2534 IC 1895 – VII Centenário do Nascimento de Santo António de Lisboa. OM21, 10 réis, violeta-cin-
zento, cartolina camurça. Circulado de Cercal de Odemira (26.06.95) para Setúbal (27.06.95) 
com trânsito por Santiago de Cacém (26.06.95). Obliterado com carimbos batidos a preto de 
“SETUBAL”, “SANTIAGO DE CACEM” e “CARCAL DE ODMIRA”.

10.00

2535 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1931 – Lusíadas. OM80, 25c, carmim sobre carto-
lina branca, “Enderêço”. Circulado de Mascarenhas para o Porto (29.09.34). Bilhete-postal 
com dois furos de arquivo obliterado com carimbo batido a preto “MACARENHAS”.

10.00

2536 * Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1912/23 – Ceres + Ceres. Novas cores e valores. 
Sobrescrito circulado de Lisboa (11.06.23) para Pereiro (10.06.23) com trânsito por Alenquer 
(11.06.23) e Santana da Carnota (11.06.23) com selos de 10c, laranja-vermelho, denteado 
12x11 ½, MF215j + selo de 15c, preto, denteado 12 x 11 ½, MF253. Sobrescrito com algumas 
manchas obliterado com carimbos batidos a preto de “SANT’ANNA DA CARNOTA”, “ALEN-
QUER” e “PEREIRO”.

10.00

2537 IC Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1898 – 4.º Centenário da Descoberta do Caminho 
Marítimo para a Índia. OM29E, 10 réis, rosa-carmim (Janela do Convento de Cristo em To-
mar). Exemplar circulado de Coimbra (04.05.98) para Pereira (05.05.98). Bilhete-postal com 
dobra vertical na margem esquerda.

16.00

2538 PI Carimbos circulares datados, tipo 1880 * 1895 – D. Carlos I Mouchon. MF128, 10 réis, verde-
-amarelo, papel pontinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar isolado em postal ilustrado cir-
culado de Torre (18.09.03) para Espinho (18.09.03), obliterado com carimbo batido a preto 
“TORRE (ENTRE-OS-RIOS)”.

10.00

2539 8/FRG Carimbos circulares datados, tipo 1880. Açores e Madeira. Lote composto por selo dos Açores, 
MF164 1c, castanho obliterado com carimbo batido a preto “STA LUZIA (HORTA)” e fragmento 
com selo do Funchal, MF1, 5 réis, amarelo-laranja, denteado 12 ¾, obliterado com carimbo ba-
tido a preto “S. VICENTE / MADEIRA”. Exemplares sem defeitos nem reparações, com boa cor.

15.00

2540 * Carimbos circulares datados * CTT * 1943 – Caravela. MF624, 1$00, vermelho. Exemplar 
em sobrescrito circulado de Marinha das Ondas (30.11.52) para a Figueira da Foz. Carimbo 
batido a preto “CTT / MARINHA DAS ONDAS”. Raro.

8.00

2541 * Isentos de franquia. Lote composto por 3 sobrescritos, um deles circulado no Porto (19.11.41) 
e dois circulados de Viana do Castelo (07.07.41) e S. Pedro do Sul (27.06.42) com selos de 
50c tipo Lusíadas e Centenário da Fundação de Portugal, todos reexpedidos para Lisboa, 
sem nova franquia, com carimbos batidos a preto “NÃO CARECE DE NOVA FRANQUIA”.

10.00

2542 Lote Carimbos numéricos de expedição do Porto. 1880/84 – D. Luís I, de perfil + D. Luís I, de 
frente. Lote composto por duas cartas circuladas com selos de 25 réis, MF54 de Guimarães 
(10.07.80) e Viana do Castelo (15.07.81) e inteiro postal de 10 réis, OM9 de Joane (05.04.86), 
todos para o Porto, obliterados respetivamente com carimbos batidos a preto “3ª EXPEDI-
ÇÃO”, “4.ª EXPEDIÇÃO” e “3.ª EXPEDIÇÃO”. Exemplares sem defeitos nem reparações.

20.00

2543 Lote Carimbos numéricos de expedição de Lisboa, tipo II * 1870/87 – D. Luís I, fita direita + D. Luís 
I, de frente. Lote composto por sobrescrito com selo de 25 réis, MF40, inteiro postal de 10 
réis, OM7f e inteiro postal de 10 réis, OM9, circulados em Lisboa, em 22.04.78, 10.03.83 e 
24.12.86, respetivamente com carimbos batidos a preto “4.ª EXPEDIÇÃO”, “5.ª EXPEDIÇÃO” 
e “6.ª EXPEDIÇÃO”. Exemplares em defeitos nem reparações.

15.00

2544 8 Obliterações administrativas. 1910 – D. Manuel II + D. Manuel II, com sobrecarga “REPUBLI-
CA”. Lote composto por 3 selos: MF162, 50 réis azul, com carimbo linear batido a vermelho 
“INUTILIZADO” + MF171, 5 réis, preto e MF172, 10 réis, verde, obliterados com carimbo 
batido a violeta “INUTILIZADO”.

8.00

2545 * Marcas administrativas. 1917/20 – Ceres. MF226, 4c, verde-amarelo, papel pontinhado ver-
tical, denteado 15x14 em sobrescrito circulado do Porto (24.03.20) para Coimbra (26.03.20), 
para pagar o porte simples interno (4c) de uma carta com peso até 20g e reexpedido de 
Coimbra (02.04.20) para o Porto (02.04.20) sem lugar ao pagamento de nova franquia. Marca 
linear de Coimbra, duplamente batida a preto, “Não carece de nova franquia, Vaz. N.º”. B e R.

15.00

2546 & Marcas administrativas. 1895/96 – D. Carlos I, Mouchon. MF127, 5 réis, laranja. Papel pon-
tinhado leve, denteado 11 ¾. Exemplar isolado em brochura editada pelo Julgado Municipal 
do Carregal com depoimento do Dr. Teixeira D’Abreu sobre liberdade de imprensa, editada 
em 1905 e circulada de Calvário / Beira Alta (06.06.05) para Viseu (06.06.05) e reexpedida 
SEM NOVA FRANQUIA para Monchique (09.06.05) para pagar o primeiro porte interno de 
um impresso com peso até 50g. Selo obliterado com carimbo circular datado do tipo 1880 
“CALVARIO (BEIRA ALTA) e a brochura com o carimbo administrativo a preto de isenção de 
franquia na reexpedição “N. C. N. FRANQUIA”.

25.00

LITERATURA

2547 & 1983 – Livros anuais. Portugal em selos 1983. Edição em capa mole com os selos. 15.00

2548 & 1985 – Livros anuais. Portugal em selos 1985. Valor de catálogo € 225.00. 25.00
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2549 & 1985 – Livros anuais. Portugal em selos 1985. Valor de catálogo € 225.00. 15.00

2550 & 1985 – Livros anuais. Portugal em selos 1985. Edição em capa mole com os selos. 15.00

2551 & 1986 – Livros anuais. Portugal em selos 1986. Valor de catálogo € 170.00. 18.00

2552 & 1987 – Livros anuais. Portugal em selos 1987. Valor de catálogo € 142.00. 14.00

2553 & 1987 – Livros anuais. Portugal em selos 1987. Valor de catálogo € 142.00. 10.00

2554 & 1989 – Livros anuais. Portugal em selos 1989. Valor de catálogo € 136.00. 14.00

2555 & 1992 – Livros anuais. Portugal em selos 1992. Valor de catálogo € 165.00. 10.00

2556 & 1994 – Livros anuais. Portugal em selos 1994. Valor de catálogo € 142.00. 10.00

2557 & Livros temáticos CTT. “Portugal em Conversa de Génios + Castelos de Portugal + Traineiras 
de Portugal. Valor de catálogo € 497.00

50.00

2558 & Livros CTT – Colombo, MF LT12. Valor de catálogo € 317.00. 20.00

2559 & Catálogo de Selos Postais de Portugal e Colónias de Manuel Myre, ano 1925, XVI Edição. 
Volume encadernado com agrafo, muito bem conservado. 

8.00

2560 & Catálogo e Preço Corrente de Selos Postais de Portugal e Colónias de A. Simões Ferreira, 
ano 1925, 4.ª edição. Volume brochado, bem conservado. 

8.00

2561 & Catálogo de Selos Postais de Portugal e Colónias de Manuel Myre, ano 1932, XXVI Edição. 
Volume encadernado com agrafo, muito bem conservado. 

8.00

2562 & 1964 – Embarcações utilizadas pela Marinha Portuguesa de 1430 a 1924. Publicação do Mi-
nistério do Ultramar brochada, contendo a série completa “Barcos Portugueses”, MF 459/478, 
com descrição técnica e histórica de cada uma das embarcações. B e R.

15.00

2563 Lote 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

2564 & Decreto datado de 13 de Agosto de 1824 sobre os vencimentos dos empregados dos correios + 
Regulamentos dos Ordenados e Gratificações dos Empregados da Administração do Correio Geral.

6.00

2565 & Boletim dos Correios e Telégrafos do trimestre de Janeiro a Março de 1937, editado pela 
Repartição Técnica dos Correios e Telégrafos. Circulado em Lisboa (20.09.37).

12.00

2566 & Índice do Boletim dos Correios e Telégrafos dos anos de 1931, 1932, 1933 e 1934. Bem 
conservados.

10.00

2567 & Os Correios Portugueses entre 1853 e 1900. Carimbos nominativos e dados postais etimoló-
gicos, de Pedro Vaz Pereira. Dois volumes encadernados.

20.00

2568 & Reimpressões de Bilhetes-Postais de Relevo, de Hernâni Matos. 3.00

2569 & Conjunto de 7 publicações filatélicas incluindo “A Cidade do Porto através do Bilhete Postal 
* 1898-1930”.

8.00

2570 & Paquetes a Vapor para o Brasil (1851-1877), de Armando O. Vieira. Obra assinada pelo autor. 20.00

2571 & Colecção FELINO. Catálogo do Leilão. Afinsa. 8.00

2572 & Selos Clássicos de Portugal * Coleção Albertino Figueiredo, de J. Miranda da Mota. 25.00

2573 & Cavaleiro Medieval, de Armando O. Vieira. 3.00

2574 & Ceres, de Albertino Figueiredo. Edição de Afinsa. 10.00

2575 & Carimbos do Porto * 1.ª reforma, 2.ª reforma e carimbos de data completa, de Oliveira Pinto. 10.00

2576 & Os Selos Coroa da Guiné, de Oliveira Pinto. 10.00

ESTRANGEIRO

2577 « Angola * Palop’s. 1976 – Mapa de Angola, com sobrecarga do “DIA DO SELO”. NÃO EMITI-
DO. AR5A, $20, policromo, papel esmalte, denteado 13 ½. Exemplar novo, com goma original 
sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor. Provavelmente sobrecarregado 
por engano por haver folhas desta taxa misturadas com as do selo de 10$00. Valor de catá-
logo € 25.00+++.

10.00

2578 « Angola * Palop’s. 1977 – Conchas de Angola com sobrecarga “REPUBLICA POPULAR DE”. 
AR13A, 25$00, policromo, papel esmalte, denteado 12x12 ½. Quadra, nova, margem inferior 
de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

20.00

2579 « Angola * Palop’s. 1977 – Conchas de Angola com sobrecarga “REPUBLICA POPULAR DE”. 
AR14A, 30$00, policromo, papel esmalte, denteado 12x12 ½. Quadra, nova, margem inferior 
de folha, com goma original sem charneira, sem defeitos nem reparações, com boa cor, com 
a SOBRECARGA INVERTIDA. Valor de catálogo € 100.00.

20.00
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LOTES E ACUMULAÇÕES

2580 DIV Portugal – Bandeira portuguesa pintada sobre retângulo de seda medindo 160x118mm, com 
ligeira mancha no canto superior esquerdo. MB.

20.00

2581 Lote Pasta com 4 conjuntos completos de folhas para álbum editado pelos CTT para os anos de 2015, 
2016 e 2017, para selos, blocos e etiquetas, com tiras tipo Hawid. Conjunto novo sem defeitos.

30.00

2582 Lote Pasta com 4 conjuntos completos de folhas para álbum editado pelos CTT para os anos de 2018, 
2019, 2020 e 2021, para selos, blocos e etiquetas, com tiras tipo Hawid. Conjunto novo sem defeitos.

40.00

2583 DIV Material filatélico – Detetor de filigranas SAFE e lâmpada ultravioleta. 20.00

2584 Lote Portugal – Coleção de selos usados desde 1895 a 1999, incluindo as séries do correio aéreo 
e encomendas postais. Bom lote a ver.

100.00

2585 Lote Portugal – Classificador Lindner com 30 folhas, com selos novos goma original, sem charnei-
ra, do período de 1940 a 2013, incluindo etiquetas. Valor de catálogo € 5.850.00.

300.00

2586 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.

150.00

2587 Lote Portugal e Mundiais – Lote com dois álbuns, um com selos novos e usados de Portugal e Mun-
diais desde 1944 a 1981, a maioria com quadras usadas de emissões dispersas, incluindo sobres-
critos circulados + álbum com dezenas de FDC’s com séries completas de 77 a 83. Lote a ver.

50.00

2588 Lote Portugal – Classificador com 47 provas de selos diferentes, retiradas das carteiras com os 
selos anuais, emitidas pelos CTT.

35.00

2589 Lote Portugal * Mundiais – Lote composto por 7 caixas com dezenas de milhares de selos por 
lavar de Portugal (Paisagens e Monumentos, Navegadores, Caravelas, Cavaleiro Medieval 
e outras espécies) e mundiais (apenas uma das caixas). Lote interessante para estudo de 
marcofilia da época e variedades. Lote  muito volumoso a ver.

100.00

2590 Lote Portugal * Etiquetas – Caixa contendo mais de 200 sobrescritos franquiados com diversos 
tipos e valores de etiquetas. Lote a ver.

40.00

2591 Lote Portugal – Lote com 3 classificadores de grandes dimensões com milhares de selos usados 
desde período monárquico até finais século XX, com muitas repetições. Lote a ver.

80.00

2592 Lote Açores, Madeira e ex-Colónias Portuguesas – Classificador Kabe com selos novos e usa-
dos dos Açores, Madeira e ex-Colónias. Lote a ver.

100.00

2593 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.

100.00

2594 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.

20.00

2595 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.

100.00

2596 Lote Portugal – Lote com 6 carteiras anuais (2 conjuntos) emitidas em 1998, incluindo selos, blo-
cos, cadernetas e folhas miniaturas. Valor facial € 160.00.

60.00

2597 Lote Portugal e Mundiais – Lote com dezenas de sobrescritos circulados com selos de Portugal 
e estrangeiros, assim como outro tipo de documentos. Lote a ver.

30.00

2598 Lote Portugal e Mundiais – Lote com centenas de sobrescritos circulados com selos de Portugal 
e estrangeiros, assim como outro tipo de documentos. Lote a ver.

30.00

2599 Lote Coreia do Sul e Coreia do Norte. Pasta com coleções incompletas da Coreia do Sul e Co-
reia do Norte desde 1992 a 2008, incluindo selos e blocos, em estado de novo, com goma 
original sem charneira. Lote a ver.

20.00

2600 Lote França – Classificador com selos novos e usados, com “coins datés” e bloco do Corpo Expedicio-
nário da legião dos Voluntários Franceses contra o Bolchevismo. Bom valor de catálogo. Lote a ver.

150.00

2601 Lote Médio Oriente – Pequeno classificador com selos novos e usados do Egipto, Israel, Iraque, 
Líbano e Síria. Lote a ver.

35.00

2602 Lote Rússia – Pasta com coleção incompleta da Rússia desde 2008 a 2012 incluindo selos e 
blocos novos, com goma original sem charneira. Lote a ver.

20.00

2603 Lote Companhia de Moçambique. Lote com 6 bilhetes-postais circulados da Beira com selos 
MF117, 119 e 120 + MF117 (par) e 123 + MF79 + MF160 + MF143 + MF CA18. Lote a ver.

15.00

2604 * Moçambique  - Lote com 7 sobrescritos, dois deles circulados registados, com selos das 
emissões dos anos 50/60. Lote a ver.

12.00

2605 Lote Macau – Álbum Afinsa com remanescente de coleção de Macau. As primeiras emissões 
maioritariamente novas com charneira e anos 1992 a 1996 com algumas faltas, mas em 
estado de novo sem charneira. Lote a ver.

50.00

2606 Lote Macau – Dossier com pagelas desde 1993 a 1999, no total de 84 pagelas, das quais as pri-
meiras 42 pagelas com selos, obliterados com carimbo do 1.º dia de circulação, e as restantes 
sem selos. Lote a ver.

25.00
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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 ...........................................................                  31/03 e 01.04.2023
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............................



226

Lote
Lot

Oferta
Bid

Lote
Lot

Oferta
Bid

Lote
Lot

Oferta
Bid
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439436

400V400F

595 601

12211145 1222

1223 11255 1262

1519 1615

1056
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48.º LEILÃo
do 

cLubE fILatéLIco dE portugaL

17.06.2023 * 10h00

EntrEga dE LotES até 15.03.2023


