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Condições | Conditions of sale

1. DEFINIÇÕES
No preseNte CoNtrato, iNCluiNdo as suas CoNdições partiCulares, quaNdo existam, as 
seguiNtes loCuções terão o sigNifiCado previsto Na preseNte Cláusula 1, exCepto se 
outra Coisa resultar iNequivoCameNte do CoNtexto em que são utilizadas:
(I)- “LEILÃO” - veNda de lotes ao ClieNte que ofereCer maior liCitação;
(II)- “LOTE” - CoNjuNto de peças CoNstaNtes do Catálogo, isoladas ou em grupo, 
devidameNte verifiCadas, Numeradas, Catalogadas e o mais rigorosameNte possível 
desCritas;
(III)- “LEILOEIRO” - a soCiedade ComerCial leilões p. dias, lda., Com sede Na rua 
aNtóNio pedro, 46 – 2.º aNdar, p-1000-039 lisboa, Capital soCial de €50.000, matriCulada 
Na CoNservatória do registo ComerCial de lisboa sob o N.º 5576, NipC 503 430 471;
(IV)- “LICITADOR” - pessoa siNgular ou ColeCtiva, que Com CoNheCimeNto e aCeitação 
pleNa das preseNtes CoNdições partiCipa Nestes leilões públiCos;
(V)- “COMPRADOR” - liCitador que proferiu a liCitação mais elevada sobre determiNado 
lote;
(VI)- “BASE DE LICITAÇÃO” - valor fixado pelo leiloeiro Como limite míNimo a 
partir do qual serão aCeites liCitações para determiNado lote;
(VII)- “PREÇO FINAL” - moNtaNte da liCitação mais elevada sobre o lote, o qual 
determiNa o preço fiNal Na sala a pagar pelo Comprador do mesmo, exCluiNdo a Comissão 
de leiloeiro e outras despesas;
(VIII)- “CATÁLOGO” - doCumeNto dispoNibilizado e previameNte distribuído a ClieNtes 
habituais, publiCado por leilões p. dias, lda., e No qual se eNCoNtram desCritos 
os lotes a leiloar, a data e o loCal do leilão, as CoNdições gerais e partiCulares a que 
eveNtualmeNte esteja sujeito determiNado leilão.
2. APLICABILIDADE
a soliCitação de qualquer dos serviços relativos às preseNtes CoNdições impliCa a 
Completa adesão do Comprador, sem reservas ou limitações aos termos das preseNtes 
CoNdições gerais, assim Como CoNdições espeCífiCas, Caso existam, Com exClusão de 
qualquer outro doCumeNto.
3. CONDIÇÕES PARTICULARES
quaisquer propostas ou deClarações em seNtido CoNtrário às preseNtes CoNdições 
gerais ou para além destas, ou que ressalvem a apliCabilidade de qualquer parte do 
seu CoNteúdo, aiNda que iNsCritas em qualquer doCumeNto emitido pelo Comprador 
ou pela leiloeira, Não produzem quaisquer efeitos se Não forem formalizadas Como 
CoNdições partiCulares, devidameNte datadas e assiNadas pelo Comprador e pela 
leiloeira.
4. CORRESPONDÊNCIA E LICITAÇÕES POR CORREIO
toda a CorrespoNdêNCia relativa ao leilão deverá ser eNdereçada a leilões p. dias 
lda., rua aNtóNio pedro, 46 – 2.º aNdar, p-1000-039 lisboa, por fax 213 433 274; 
fax iNt. (00-351) 213 433 274, ou por e-mail: direCtameNte Na Nossa págiNa Web; hTTP://
www.LEILOESPDIAS.PT, ou LICITACOES@LEILOESPDIAS.PT, e No dia do leilão pelos telefoNes: 
(00-351) 213 223 469 (só para ClieNtes habituais podeNdo CareCer de marCação prévia). 
também se reCebem liCitações “oN-liNe” através da plataforma bidspirit.
5. LOTES
todos os lotes deste leilão foram devidameNte verifiCados aNtes da sua Catalogação, 
estaNdo o mais possível rigorosameNte desCritos, pelo que só serão válidas as reClamações 
que se justifiquem ou por falhas Na desCrição, troCa de Numeração de Catálogo, ou Na 
falta de preseNça dos mesmos. Não são aCeites devoluções de lotes que CoNteNham 
grupos de selos, peças, fragmeNtos ou outros Cujo Numeral seja IgUAL OU SUPERIOR A 3 
ITENS. algumas das fotos dos lotes por CoNveNiêNCia de pagiNação poderão ser parCiais 
ou estarem reduzidas.
6. ENVIO DE FOTOCÓPIAS POR CORREIO OU FAX
serão eNviadas fotoCópias ou fax Cópias a pedido, desde que os iNteressados suportem 
os eNCargos CorrespoNdeNtes iNCluiNdo iva. lotes muito graNdes podem Não estar 
Nestas CoNdições.
7. VENDA DOS LOTES
7.1 os lotes serão veNdidos pelo melhor laNCe desde que igual ou superior ao valor 
iNiCial. Nas liCitações por CorrespoNdêNCia (Correio, e-mail, portal leilões p. dias, 
lda., ou fax), os lotes serão atribuídos à proposta mais alta, que o reCeberá pelo 
moNtaNte do último laNCe em disputa, seja Com a sala, seja Com as propostas de 
CorrespoNdêNCia ou telefoNe. em Caso de igualdade por CorrespoNdêNCia, o lote será 
atribuído à proposta que por data tiver Chegado em primeiro lugar. em Caso de igualdade 
Com a sala, a proposta por CorrespoNdêNCia terá sempre vaNtagem.
7.2 a propriedade dos lotes veNdidos, mas Não pagos pelo Comprador, depois de ter 
sido expressameNte NotifiCado para o efeito, após o CumprimeNto do poNto 7, reverte 
para a leilões p. dias, lda. estes lotes podem ser ColoCados em posteriores leilões, 
reverteNdo o seu valor, Na totalidade para a leilões p. dias, lda.
8. VENDA APÓS O LEILÃO
os lotes retirados poderão ser veNdidos No fiNal do leilão ou No período meNCioNado 

para tal efeito, pelo preço base mais o laNCe imediatameNte seguiNte ou pelo valor da 
reserva, o qual substitui o preço base, sempre aCresCido da Comissão de 15% + 23% de 
iva (=18,45%). poderão No eNtaNto haver lotes retirados que Não possam ser veNdidos 
por imposição prévia dos veNdedores.
9. COMISSÃO
a Comissão aos Compradores é de 15% sobre o valor de martelo aCresCido de 
iva à taxa de 23% sobre a Comissão (=18,45%). aos Compradores Com pagameNtos 
por Cartão de Crédito, a taxa será de 19,75% mais iva (=25,65%), e para Cartões 
de Crédito da ameriCaN express, a taxa é de 20% mais iva (=26%), para paypal 
europa 19,00% mais iva (=24,68%); para paypal resto do muNdo 20,50% mais 
iva (=26,62%).
Compras pela plataforma bidspirit têm taxa adiCioNal de 1%Compras pela plataforma bidspirit têm taxa adiCioNal de 1%
10. LOTES COM RESERVAS
por iNdiCação dos veNdedores, poderão haver lotes Com reserva de preço 
determiNado. esta situação é sigilosa, e o lote Com esta iNdiCação Não será 
veNdido se Não atiNgir o valor da reserva.
11. COMPRA POR CORRESPONDÊNCIA
aos Compradores por CorrespoNdêNCia, será eNviada a faCtura e respeCtiva 
totalidade a pagar iNCluiNdo portes, despesas de seguro e outros tipos de despesas 
disCrimiNados No mesmo doCumeNto. o eNvio dos lotes por Correio, será sempre 
feito por CORREIO REGISTADO, Não seNdo possível a dedução dos portes.
12. OFERTAS
as ofertas para o 88.º leilão só são aCeites em euros, e deverão obedeCer aos 
laNCes míNimos da tabela (ver tabela No fim da págiNa).
13. ARREDONDAMENTO
todas as propostas eNviadas sem valor Certo terão um arredoNdameNto para o 
valor do laNCe superior seguiNte (p.ex.: €18,45 será arredoNdado para €19).
14. ENTREgA DOS LOTES
aos Compradores de sala, os lotes poderão ser eNtregues No próprio dia após a 
efeCtivação do respeCtivo pagameNto, mas sem NuNCa que aNtes teNham saído as 
listageNs fiNais.
15. FORMA DE PAgAMENTO
o pagameNto poderá ser feito por vale postal, Cheque Com valor em euros ou 
traNsferêNCia baNCária (NIB - 0036 0111 9910 0059497 02), IBAN (BIC 
– MPIOPTPL; SwIFT - PT50 0036 0111 9910 0059497 02) do moNtepio 
geral. a pagameNtos efeCtuados através de Cheques estraNgeiros ou Cheques 
em moeda estraNgeira, aCresCem eNCargos baNCários determiNados pela eNtidade 
baNCária Nossa CorrespoNdeNte. as traNsferêNCias baNCárias deverão CoNtemplar 
todas as despesas por parte do sr. Comprador.
16. ENVIO DOS LOTES
só após boa CobraNça e reCepção do pagameNto da faCtura e iNCluiNdo pagameNtos 
Com Cartão de Crédito, serão eNviados ou eNtregues os lotes Comprados pelos 
srs. Compradores.
17. MORA/INCUMPRIMENTO
pelas CoNdições de pagameNto o todos os Compradores têm 20 dias para liquidar 
as suas Compras. a falta ou atraso de pagameNto, total ou parCial, ou em violação 
das CoNdições de pagameNto, CoNfere à leiloeira o direito de debitar ao Comprador 
juros de mora à taxa supletiva de juros moratórios relativameNte a Créditos de 
que sejam titulares empresas ComerCiais, aCresCidos de 4% a titulo de Cláusula 
peNal, que o Comprador desde já reCoNheCe e aCeita Como válida e apliCável.
DECORRIDOS 30 DIAS SOBRE A DATA DE PAgAMENTO, e Caso persista mora, para além 
dos juros aCima referidos, será Cobrada uma taxa de CoNteNCioso No moNtaNte 
de míNimo €100, reservaNdo-se a leiloeira ao direito de proCeder à suspeNsão de 
partiCipação do faltoso em futuros leilões e de ComuNiCar a falta de pagameNto 
a outras eNtidades filatéliCas, sem prejuízo dos demais direitos que lhe possam 
CorrespoNder Como CoNsequêNCia ou resultado do iNCumprimeNto.
18. LEI APLICÁVEL
por aCordo expresso das partes, as preseNtes CoNdições gerais de veNda regem-
se pela lei portuguesa.
19. FORO
para a resolução de qualquer litígio ou CoNtrovérsia que possa susCitar-se eNtre 
as partes quaNto à formação, exeCução, ou iNterpretação, será, uNiCameNte 
CompeteNte o tribuNal Civil da ComarCa de lisboa, reNuNCiaNdo as partes, 
expressameNte, a qualquer outro foro que lhes possa CorrespoNder.
20. ENTREgA E EXPLICAÇÃO DAS C. g.
as preseNtes CoNdições foram eNtregues a todos os partiCipaNtes do leilão Com 
a aNteCedêNCia NeCessária à apreeNsão do respeCtivo CoNteúdo, Não restaNdo 
quaisquer dúvidas sobre o seu âmbito e exeCução.

até 5 € 0.50 €

de € 5 € a 26 € 1 €

de € 26 € a 50 € 2 €

de € 50 € a 100 € 5 €

de € 100 € a 200 € 10 €

de € 200 € a 500 € 20 €

de € 500 € a 1000 € 50 €

de € 1000 € a 2000 € 100 €

de € 2000 € a 5000 € 200 €

de € 5000 € a 10000 € 500 €

aCima de 10000 € 1000 €
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Condições | Conditions of sale

beloW 5 € 0.50 €

from € 5 € to 26 € 1 €

from € 26 € to 50 € 2 €

from € 50 € to 100 € 5 €

from € 100 € to 200 € 10 €

from € 200 € to 500 € 20 €

from € 500 € to 1000 € 50 €

from € 1000 € to 2000 € 100 €

from € 2000 € to 5000 € 200 €

from € 5000 € to 10000 € 500 €

over 10000 € 1000 €

1. DEFINITIONS
iN the preseNt CoNtraCt, iNCludiNg their private CoNditioNs, WheN they exist, the 
folloWiNg loCutioNs Will have the meaNiNg foreseeN iN the preseNt Clause 1, 
exCept if other thiNg results uNequivoCally of the CoNtext iN that are used:
(I). “AUCTION” - publiC sale to the Customers that offers the higher bid;
(II). “LOT” - group of pieCes CoNstaNt (existeNt) iN the Catalogue, as oNe item 
or iN group, properly verified, Numbered, Classified aNd the most possible striCtly 
desCribed;
(III). “AUCTIONEER” - leilões p. dias, lda., loCated iN rua aNtóNio pedro, 
46- 2.Nd floor, p-1000-039 lisboa, soCial Capital of €50.000, eNrolled iN 
“CoNservatória do registo ComerCial de lisboa” uNder N.º 5576, NipC 503 430 471;
(IV). “CUSTOMER” - siNgular or ColleCtive persoN, With kNoWledge aNd full 
aCCeptaNCe of the preseNts CoNditioNs that partiCipates iN these publiC auCtioNs;
(V). “BUYER” - persoN With the highest bid auCtioN for CertaiN lot or lots;
(VI). “START PRICE” - value applied by the auCtioNeer as miNimum limit aCCepted 
for biddiNg or a CertaiN lot;
(VII). “FINAL PRICE” - harmer priCe apply to the highest bid oN CertaiN lot, 
WhiCh determiNes the fiNal priCe of the room, exCludiNg auCtioNeers CommissioN 
aNd others expeNses;
(VIII). “CATALOGUE” - available doCumeNt, previously distributed to usual 
Customers, published by leilões p. dias, lda., Where all lots of the auCtioN are 
desCribed, as Well as the date aNd the plaCe of the auCtioN, CoNditioNs of sale 
aNd private CoNditioNs, aNd other utility items.
2. APPLICABILITY
the request of aNy of the relative serviCes to the preseNts CoNditioNs impliCate 
the Customers Complete adhesioN, Without reservatioNs or limitatioNs to the 
terms of the preseNts geNeral CoNditioNs, as Well as speCifiC CoNditioNs, With 
exClusioN of aNy other doCumeNt.
3. PRIVATE CONDITIONS
aNy proposed or deClaratioNs iN seNse CoNtrary to the preseNts geNeral CoNditioNs 
or for besides these, or that exCept the appliCability of aNy part of his CoNteNt, 
although eNrolled iN aNy doCumeNt emitted by the Customer or the auCtioNeer, 
doN’t produCe aNy effeCts if they are Not formalized as private CoNditioNs, 
properly dated aNd sigNed by the Customer aNd auCtioNeer.
4. CORRESPONDENCE AND BIDINg BY MAIL
all CorrespoNdeNCe relative to the auCtioN should be addressed to leilões        p. 
dias lda., rua aNtóNio pedro, 46- 2.Nd floor, p-1000-039 lisboa, portugal, for 
fax 213 433 274; iNterNatioNal fax (00-351) 213 433 274, by e-mail: direCtly oN 
our Web site; hTTP://www.LEILOESPDIAS.PT, or LICITACOES@LEILOESPDIAS.PT, oN 
auCtioN day by telephoNe Nr.: (00-351) 213 223 469 (oNly for regular Customers 
aNd it may Need previous arraNgemeNt). “oN-liNe” bids are also reCeived through 
the bidspirit platform.
5. LOTS
all lots of this auCtioN Were properly verified aNd striCtly desCribed. leilões 
p. dias, lda. Will oNly aCCepted devolutioN of lots that CoNtaiNs desCriptioN 
errors, or if the lot is missiNg. they Will be Not aCCepted devolutioN of lots that 
CoNtaiNs groups of stamps, pieCes, fragmeNts or others, WhiCh Numeral IS 
EqUAL OR SUPERIOR TO 3. some piCtures of the lots for CoNveNieNCe of pagiNatioN 
CaN be reduCed or oNly partially represeNted.
6. PhOTOCOPIES BY MAIL OR FAX
they Will be seNt photoCopies or fax Copies oN request, siNCe ClieNts supports 
all Charges respoNsibilities iNCludiNg vat. big or very big lots may Not be oN 
these CoNditioNs.
7. LOTS VALUE
7.1 lots Will be sold siNCe the bid is equal or highest of the iNitial value. for 
mailiNg bids (mail, e-mail, leilões p. dias, lda. Website, or fax bids), lots Will 
be sold to the highest proposal bid iN dispute, With room bids, phoNe or other 
mailiNg bids. iN Case of equality iN mailiNg bids, the lot Will be attributed to 
the proposal that for date has arrived iN first plaCe. iN Case of equality With 
the room, the proposal for CorrespoNdeNCe Will be alWays preferred by the 
auCtioNeer.
7.2 oWNership of lots sold, but Not paid for by the buyer, after haviNg beeN 
expressly Notified to that effeCt, after CompliaNCe With poiNt 7, reverts to 
leilões p. dias, lda. these lots may be plaCed iN further auCtioNs, revertiNg to 
its value, iN totality for leilões p. dias, lda.
8. SELLINg AFTER AUCTION
uNsold lots CaN be sold iN the eNd of the auCtioN or duriNg a meNtioNed period 

for it. the CoNditioNs are based oN start priCe plus the bid immediately superior, 
or for the reserve priCe, WhiCh ChaNges the start value. to those values is to be 
added CommissioN of 15% aNd 23% for vat oNly oN CommissioN (=18,45%). hoWever, 
some of these lots may Not be possible to sell by previous impositioN of the veNdor.
9. COMMISSION
auCtioN CommissioN is 15% to the Customers Wherever of the room as of the 
CorrespoNdeNCe, aNd 23% vat Will be applied oN CommissioN (= 18,45%). paymeNts 
by Credit Card 19,75% plus vat (= 25,65%); for ameriCaN express Credit Cards 
20% plus vat (= 26%); paypal europe 19,00% plus vat (=24,68%); paypal rest of 
the World 20,50% plus vat (=26,62%).
purChases through the bidspirit platform have aN additioNal fee of 1%purChases through the bidspirit platform have aN additioNal fee of 1%
10. RESERVES
by veNdors impositioN, some of the lots may have reserve of priCe. hoWever, 
this is a seCret situatioN, aNd lots Will be sold uNder a value equal or higher to 
the reserve priCe.
11. BIDINg BY CORRESPONDENCE
it Will be seNd to mail bidders the iNvoiCe shoWiNg the total amouNt to pay 
iNCludiNg all expeNses, iNsuraNCe aNd others desCribed Costs. the mailiNg of the 
lots is made oNly by REGISTERED MAIL, aNd the Costs are Not refuNd.
12. PROPOSALS
proposals for auCtioN Nr.º 88 is oNly aCCeptable iN euros, aNd they should obey 
the bid steps of the above table oN the eNd of this page.
13. ROUDINg
all bids Without exaCtly value Will be rouNded for the Next superior bid (ex. 
€18,45 Will be rouNded to €19).
14. DELIVERY OF LOTS
lots Will be delivered to Customers oN auCtioN day after paymeNt. hoWever, 
fiNal results Will be priNted before this situatioN.
15. FORM PAYMENT
paymeNts CaN be made by postal order, CheCk iN euros, draft CheCk iN euros, or 

baNk traNsfereNCe (NIB - 0036 0111 9910 0059497 02), IBAN (BIC – 
MPIOPTPL; SwIFT - PT50 0036 0111 9910 0059497 02) from baNk 

“moNtepio geral”. paymeNts made by persoNal CheCks uNder foreigN CoiNs have 
extra baNk Charges, aNd depeNdiNg of rates, may also Need further adjustmeNts. 
all expeNses aNd baNk Charges of baNk traNsfereNCes are Customers 
respoNsibilities.
16. MAILINg OF LOTS
lots Will be delivered by mail, or giveN oN our offiCe to buyers, oNly after good 
paymeNts are ColleCted aNd Clear iNCludiNg paymeNts by Credit Card.
17. DELAY/BREACh OF CONTRACT
all buyers have 20 days to settle their purChases missiNg or delay paymeNt, total 
or partial, or iN violatioN of the CoNditioNs of auCtioN paymeNt, gives the auCtioNeer 
the right of debit the Customer iNterest oN deferred paymeNt, aNd 4% of peNal 
Clause, that the Customer reCogNizes aNd aCCepted as valid aNd appliCable.
30 DAYS AFTER ThE PAYMENT DATE, aNd iN Case that deferred paymeNt persists, 
besides all iNterests above referred, a tax uNder CoNteNtious Will be ColleCted  
oN the amouNt of miNimum €100, reserviNg the auCtioNeer the right of proCeediNg 
to suspeNsioN of partiCipatioN iN futures auCtioNs, aNd WarNiNg this situatioN to 
other philateliC eNtities, Without harm all rights that CaN CorrespoNd as a 
CoNsequeNCe of a No Comply.
18. APPLICABLE LAw
by expressed agreemeNt of all parts, the preseNts geNeral CoNditioNs of sale 
are goverNed by the portuguese laW.
19. JURISDICTION
for resolutioN of aNy litigatioN or CoNtroversy that may raise betWeeN all parts 
about the formatioN, exeCutioN, or iNterpretatioN, Will be oNly CompeteNt to 
the Civil tribuNal of the distriCt of lisboN, reNouNCiNg the parts, expressly, to 
aNy other jurisdiCtioN that CaN CorrespoNd.
20. DELIVERY AND EXPLANATION OF ThE g. C.
the preseNts CoNditioNs Were giveN to all the partiCipaNts iN the auCtioN With 
the NeCessary aNteCedeNCe to brief of the respeCtive CoNteNt, Not remaiNiNg aNy 
doubts about his exteNt aNd exeCutioN.
21. IN CASE OF DOUBTS, PLEASE REFER TO ThE PORTUGUESE VERSION OF ThESE CONTRACT.
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SimboloS e léxitoS - Código de Segurança | SymbolS and lexiCo - SeCurity Code

           símbolos e léxiCos usados     symbols aNd lexiCo
fotos - photos

fp foto em págiNa de texto photo oN desCriptioN pages

f fotografia total ou 
parCial do lote

Complete or partial      photo

ex exemplo de foto photo exemple

fv freNte e verso froNt aNd baCk Cover

simbolos - symbols

*** selo Novo, Com goma, sem 
siNal de CharNeira

miNt stamp With gum, 
Without hiNge mark

** selo Novo Com goma miNt stamp With gum

(**) / (*) selo Novo Com defeitos Na 
goma ou resto de goma

miNt stamp With gum faults 
or part of gum

® selo Novo regomado miNt stamp regummed

* selo Novo sem goma miNt stamp Without gum

倆 emitido sem goma miNt stamp issue Without gum

**/* selos Novos Com e sem 
goma

miNt stamps, mixed With or 
Without gum

倃 par pair

倄 tira de três selos strip of three stamps

倅 tira de quatro selos strip of four stamps

° quadra bloCk of four stamps

倁 bloCo de seis selos bloCk of six stamps

倂 bloCo de oito selos ou 
maior que oito selos

bloCk of eight or bigger theN 
eight stamps

Š selo usado CaNCelled stamp

© marCofilia speCial CaNCellatioN

Cad CaderNetas postais booklets

倉 fragmeNto ou parte de 
Carta

fragmeNt or pieCe of Cover

‰ Carta Completa Complete letter

Œ Correio aéreo air mail

們 ambulâNCias postais; 
Correio ferroviário

tpo’s

倒 Correio marítimo maritime mail

‹ livro book

iN iNteiro postal Novo postal statioNery

iNf iNteiro postal Novo Com 
Carimbo de favor

postal statioNery, Cto 
postally used

iC iNteiro postal CirCulado postal statioNery used

iNC iNteiros postais Novos e 
CirCulados

statioNery, mixed miNt aNd 
postally used

fotC fotoCópia photoCopy

doC doCumeNto doCumeNt

r reimpressão repriNt

jor jorNal NeWspaper

CNt CiNta de jorNal NeWspaper Wrapper

pm postal máximo maximum Card 
tel telegrama telegram

bp bilhete postal postCard

pi bilhete postal ilustrado piCture postCard

pf postal fotográfiCo
photografiC piCture 
postCard

倇 fot prova fotográfiCa photografiC proof

des deseNho origiNal origiNal draWiNg; paiNtiNg

倇 prova proof 
sbC / sbC. sobreCarga overpriNt

sbt / sbt. sobretaxa surCharge

blC
bloCos de selos ou partes 
de folhas

big bloCks of stamps or part 
of sheet

flh folha Completa full sheet

per
perfurado; selo 
perfurado

perforated; perforated 
stamp; perfiNs

倐 variedade, defeito de 
impressão

variety, fault impressioN         

a/s assiNado No verso sigNed oN baCk

etrg etiquetas de registos registratioN labels

rg registo, Carimbo de registo registratioN CaNCellatioN

alb albuNs filatéliCos philateliC albuNs         

fdC
eNvelopes do 1º dia de 
CirCulação

first day Cover         

fdCb
eNvelopes do 1º dia de 
CirCulação Com bloCos

first day Cover With 
miNiature sheet        

mf miNi-folha ou folhiNha miNiature sheets       
倈 bloCo filatéliCo miNiature sheets        
f-f tarja ou baNda fosforesCeNte phosphoresCeNt

fg falso; falsifiCação forgeries; fake

fi-Wmk selo Com filigraNa stamp With Watermark

moe NumismátiCa NumismatiCs

Not Notafilia Notaphily

qualidade dos lotes - lot or item quality

lx qualidade de luxo outstaNdiNg quality                
sb soberbo superb

mb muito boNito very NyCe

b boNito good CoNditioN

a aCeitável average or regular CoNditioN

bC bem CoNservado Well preserved

mbC muito bem CoNservado very Well preserved

bela bela; superb quality

Nova Nova; qualidade Casa moeda miNt house quality

Catálogos utilizados - most importaNt Catalogues used

mf | af | Ce Catálogo espeCializado speCialized Catalogue

mf Catálogo muNdifil muNdifil Catalogue

ar Catálogo palop’s palop’s Catalogue  
es Catálogo eládio de saNtos eládio de saNtos Catalogue 
sf Catálogo simões ferreira simões ferreira Catalogue 

lf Catálogo de pré-filatelia 
luís brito frazão

luís brito frazão pre-stamp 
Catalogue

om
Catálogo oliveira 
marques de iNteiros 
postais

oliveira marques statoNery 
Catalogue

om p
Catálogo oliveira 
marques de provas e 
eNsaios

oliveira marques proofs 
aNd essays Catalogue

yg Catálogo yaNg’s de maCau yaNg’s maCao Catalogue

mm
Catálogo miraNda da 
mota de variedades de 
CliChé em Ceres

miraNda da mota Catalogue 
of Ceres CliChé varieties

dg Catálogo de marCofilia 
david gordoN

david gordoN CaNCellatioNs 
Catalogue 

vp Catálogo de marCofilia 
pedro vaz pereira

pedro vaz pereira 
CaNCellatioNs Catalogue

asp (EDIÇÃO 
LEILÕES P. 
DIAS, LDA.)

Catálogo de marCofilia de 
moçambique altiNo silva 
piNto

altiNo silva piNto 
mozambique CaNCellatioNs 
Catalogue

ma Catálogo de Cédulas paper moNey Catalogue

pb (DISTRIBUIÇÃO 
LEILÕES P. DIAS

Catálogo de selos fisCais 
paulo barata

paulo barata reveNues 
Catalogue

rhm Catálogo do brasil rolf 
harold meyer

rolf harold meyer brasil 
Catalogue

yt Catálogo yvert et tellier yvert et tellier Catalogue

ef Catálogo edifil edifil Catalogue

mi Catálogo miChel miChel Catalogue

ms Catálogo marCus samuel marCus samuel Catalogue

simbolos e abreviaturas da desCrição - abbreviatioNs aNd symbols

C. / C. Carimbo / CuNho postmark / die

CirC. CirCulado postally used

d. / deNt. deNteado perforated

mNs. maNusCrito maNusCript

N/C. - N/Cat. Não Catalogado Not Catalogued

N/Cot. Não Cotado Not priCed

N/d - N/deNt. Não deNteado imperforated

p. papel paper

peq(s) def(s) pequeNos defeitos small faults

rs real serviço royal serviCe

sr/sNr serviço NaCioNal do reiNo royal NatioNal serviCe

vest. fer. vestígios de ferrugem rust marks or rust poiNts

vC valor de Catálogo Catalogue value

aerograma aerogram

autógrafo autograph

bilhete postal base ordiNary postCard

bilhete postal Com 
resposta paga

prepaid-reply-postCard

bilhete postal de 
boas-festas

xmas-greetiNg postCard

Comemorativos e de 
propagaNda

Commemorative aNd 
advertisiNg postCard

CoNjuNto ColleCtioN

diversos misCellaNeous

erro error

fosforesCeNte phosphoresCeNt

iseNtos de fraNquia free fraNkiNg

Não emitido uNissued 
pagela NeW issue’ advertisiNg 
pré-filatélia pre-stamp eNtire letter

porte rate 
projeCto essay

prova de luxo luxe proof 
prova de CuNho die proof

pouCo vulgar uNusual

raro sCarCe

muito raro ou raríssimo very sCarCe

úNiCa peça 
CoNheCida the oNly oNe kNoWN

PAgAMENTO POR CARTÃO DE CRéDITO

PAYMENT BY CREDIT CARD

se deseja efeCtuar o pagameNto por Cartão de Crédito, por favor 
preeNCha todos os Campos iNCluiNdo o “Cvv” (Código de seguraNça). 
veja o exemplo.
if you Wish to pay by Credit Card please fullfill all the fields, iNClusively 
the "Cvv" (seCurity Code). see the above exemple.

Código de seguraNça
seCurity Code
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EXIBIÇÃO DOS LOTES - INTERNET - LOCALIZAÇÃO DO LEILÃO | VIEwINg ARRAgEMENTS - INTERNET - AUCTION LOCALIZATION

exibiÇÃo dos lotes - marcaÇÃo prÉvia
NO NOSSO ESCRITÓRIO E LOCAL DO LEILÃONO NOSSO ESCRITÓRIO E LOCAL DO LEILÃO::

rua aNtóNio pedro, 46 - 2.º aNdar - p-1000-039 lisboarua aNtóNio pedro, 46 - 2.º aNdar - p-1000-039 lisboa
(à praça do Chile - arroios)(à praça do Chile - arroios)

TODOS OS DIAS (SÓ COM MARCAÇÃO PRéVIA):TODOS OS DIAS (SÓ COM MARCAÇÃO PRéVIA):
de 2.ª a 6.ª feira das 10,15 às 13hde 2.ª a 6.ª feira das 10,15 às 13h

3.ª e 5.ª feira - das 10,15 às 13h e das 14h30 às 16,45h3.ª e 5.ª feira - das 10,15 às 13h e das 14h30 às 16,45h

SÁBADO, DIA 16 DE JULhO DE 2022 - SÁBADO, DIA 16 DE JULhO DE 2022 - das 10,15 às 13h e das 14h30 às 17hdas 10,15 às 13h e das 14h30 às 17h

marCações pelos telefoNes: (00-351) 213 223 460 | 466marCações pelos telefoNes: (00-351) 213 223 460 | 466
ou fax: (00-351) 213 433 274ou fax: (00-351) 213 433 274

viewing arrangements - previous appointment
AT OUR OFFICE AND AUCTION ROOM:AT OUR OFFICE AND AUCTION ROOM:

rua aNtóNio pedro, 46 - 2.º aNdar - p-1000-039 lisboarua aNtóNio pedro, 46 - 2.º aNdar - p-1000-039 lisboa
(Close to praça do Chile - arroios)(Close to praça do Chile - arroios)

DAILY (ONLY BY APPOINTMENT):DAILY (ONLY BY APPOINTMENT):
moNday to friday - moNday to friday - 10,15 am to 1 pm10,15 am to 1 pm

tuesday aNd thursday - tuesday aNd thursday - 10,15 am to 1 pm aNd 2,30 to 4,45 pm10,15 am to 1 pm aNd 2,30 to 4,45 pm
SATURDAY, SATURDAY, JULY 16, 2022JULY 16, 2022 -  - 10,15 am to 1 pm aNd 2,30 to 5 pm10,15 am to 1 pm aNd 2,30 to 5 pm

appoiNtmeNts by phoNe: (00-351) 213 223 460 | 466appoiNtmeNts by phoNe: (00-351) 213 223 460 | 466
or fax: (00-351) 213 433 274or fax: (00-351) 213 433 274

Código de seguraNça
seCurity Code

 LOCALIZAÇÃO DA LEILÕES P. DIAS, LDA. E SALA DE LEILÃO 
alojameNto

perto, eNtre 10 e 100 metros:

hotel Chile

Na rua aNtóNio pedro

hotel empire lisboN

Na av. almiraNte reis

residêNCia pasCoal de melo

parqueameNto

parque estaCioNameNto

parque praça do Chile

traNsportes

metro: liNhas VERDE e VERMELhA

estação: arroios

(feChada, em remodulação) 

estação: alameda

PORTAL LEILÕES P. DIAS, LDA.
hTTP://www.LEILOESPDIAS.PT

LICITACOES@LEILOESPDIAS.PT - PARA OFERTAS | FOR BIDS

INFO@LEILOESPDIAS.PT

gERAL@LEILOESPDIAS.PT

ADMIN@LEILOESPDIAS.PT

para liCitações faça-o direCtameNte Na Nossa págiNa Web, para liCitações faça-o direCtameNte Na Nossa págiNa Web, 
ou pelo email liCitaCoes@leiloespdias.ptou pelo email liCitaCoes@leiloespdias.pt

bid direCtly oN our Web site at http://WWW.leiloespdias.pt,bid direCtly oN our Web site at http://WWW.leiloespdias.pt,
or seNd it to liCitaCoes@leiloespdias.ptor seNd it to liCitaCoes@leiloespdias.pt

FAÇA AS SUAS OFERTAS ATRAVéS DO NOSSO PORTAL

hTTP://www.LEILOESPDIAS.PT

MAKE YOUR AUCTION BIDS ON OUR wEB SITE

LICITAÇÕES POR TELEFONE | BIDDINg BY PhONE

(SÓ PARA LEILÕES DE SALA | ONLY FOR ROOM AUCTIONS)
PARA OFERTAS NO DIA DIA LEILÃO SÓ COM MARCAÇÃO PRéVIA

FOR BIDS ON AUCTION DAY ONLY wITh PRIOR PhONE APPOINTMENT

TEL: (00-351) 213 223 460 ATé 466
PhONE: (00-351) 213 223 460 TO 466

FAX: (00-351) 213 433 274

O 87.º LEILÃO SERÁ FEITO POR ON-LINE PELA PLATAFORMA DA BIDSPIRIT | AUCTION NR. 87 WILL BE ON-LINE BY BIDSPIRIT
INSCREVA-SE EM: hTTPS://PT.BIDSPIRIT.COM/LEILOESPDIAS. SE JÁ SE INSCREVEU PARA LEILÕES ANTERIORES NÃO O NECESSITA DE VOLTAR A FAZER.

TO SUBSCRIBE: hTTPS://EN.BIDSPIRIT.COM/LEILOESPDIAS. IF YOU hAVE ALREADY REgISTERED FOR PREVIOUS AUCTIONS, YOU DO NOT NEED TO DO SO AgAIN.
ATENÇÃO: NA COMPRA DE LOTES ATRAVéS DA PLATAFORMA BIDSPIRIT.COM SERÁ COBRADA UMA TAXA ADICIONAL DE 1% AO COMPRADOR

ATTENTION: whEN BUYINg LOTS ThROUgh ThE BIDSPIRIT.COM PLATFORM, ThE BUYER wILL BE ChARgED AN ADDITIONAL FEE OF 1%
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LeiLões P. Dias, LDa. • CertifiCaDos • exPertizações • avaLiações • MateriaL fiLatéLiCo

CERTIFICADOS DE EXPERTIZAÇÃO LPD - LEILÕES P. DIAS, LDA.

CERTIFIqUE-SE qUE OS SEUS SELOS SÃO MESMO BEM CERTIFICADOS !!!CERTIFIqUE-SE qUE OS SEUS SELOS SÃO MESMO BEM CERTIFICADOS !!!

TABELA DE PREÇOS E CONDIÇÕES

PARA SELOS E PEÇAS FILATéLICAS gENUíNAS, INCLUINDO RESPECTIVO CERTIFICADO DE PERITAgEM E DIgITALIZAÇÃO DE FOTOgRAFIA A CORES 
INTEgRADO NO PRÓPRIO CERTIFICADO.

VALOR MíNIMO APLICÁVEL  ................................................................................................................ 7 € (+ IVA E PORTES DE ENVIO)
ATé 250 € DO VALOR DO CATÁLOgO  .............................................................................................. 7 € (+ IVA E PORTES DE ENVIO)
DE 251 € A 750 € DO VALOR DO CATÁLOgO  ...............................................................................10 € (+ IVA E PORTES DE ENVIO)
ACIMA DE 750 € DO VALOR DO CATÁLOgO  ..................................................................... 2% DO VALOR (+ IVA E PORTES DE ENVIO)
PEÇAS FALSAS  ........................................................................................................ A PARTIR DE 7 € (+ IVA E PORTES DE ENVIO)

PARA PEÇAS FILATéLICAS, CARTAS E ENVELOPES: O PREÇO APLICADO SERÁ O DOBRO DO VALOR DO SELO COMO USADO, TENDO POR BASE O CATÁLOgO 
AFINSA ATUALIZADO.
PARA PARES, TIRAS OU BLOCOS DE SELOS NOVOS OU USADOS, O VALOR A APLICAR SERÁ O VALOR UNITÁRIO DEVIDO A CADA SELO. ASSIM SENDO UM 
PAR CUJO VALOR DE CATÁLOgO SEJA POR SELO DE 25€, O MONTANTE A APLICAR SERÁ SOBRE 50€ (+ IVA E PORTES DE ENVIO). PARA AMPLIAÇÕES 
DA DIgITALIZAÇÃO DA FOTOgRAFIA SERÁ APLICADA UMA SOBRETAXA DE 5€ POR PEÇA. AS AMPLIAÇÕES SÃO FEITAS qUANDO SOLICITADAS, E NADA 
TÊM A VER COM A DIgITALIZAÇÃO NORMAL DO PRÓPRIO CERTIFICADO.
OS PREÇOS SERÃO APLICADOS EM FUNÇÃO DO VALOR DO CATÁLOgO, E OS CATÁLOgOS USADOS SERÃO OS qUE O MERCADO PORTUgUÊS COMPORTA 
NO MOMENTO. TODOS OS PREÇOS APLICADOS TÊM O IVA INCLUíDO à TAXA EM VIgOR, E O RESPECTIVO PAgAMENTO SERÁ SEMPRE FEITO ATRAVéS 
DE FACTURA PRÓPRIA.
SELOS OU PEÇAS NÃO CATALOgADAS, SERÃO APRECIADAS à POSTERIÓRI, E O SEU PREÇO AVALIADO EM CONFORMIDADE COM O DO MERCADO, PREÇO 
ESSE POR NÓS ESTABELECIDO. PODERÁ O PROPONENTE REAVALIAR A SITUAÇÃO qUERENDO OU NÃO O RESPECTIVO CERTIFICADO. NÃO SERÃO DADAS 
qUAISqUER INFORMAÇÕES A NíVEL PARTICULAR SOBRE AS PEÇAS APRESENTADAS PARA APRECIAÇÃO. ESSES DADOS ESTARÃO PRESENTES NO  CERTIFICADO.
PARA PEÇAS FALSAS: SERÁ APLICADO O VALOR MíNIMO DA TABELA (7€ + IVA E PORTES DE ENVIO), E SERÃO SEMPRE PASSADOS CERTIFICADOS DE 
PERITAgEM, ISTO MESMO qUE qUEM NOS TENhA SUBMETIDO PARA APRECIAÇÃO O NÃO PRETENDA. MAIS SE INFORMA qUE TODOS OS CERTIFICADOS, TÊM 
CÓPIA DEVIDAMENTE REgISTADA NOS NOSSOS FIChEIROS, E qUE ESTES SE ENCONTRAM à DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA DA FEDERAÇÃO PORTUgUESA DE 
FILATELIA, CORPO DE JURADOS DA F.P.F. EM VIgOR, E DA PRÓPRIA F.I.P., CASO ESTES NOS SOLICITEM. AS PEÇAS OU SELOS DEVERÃO SER REMETIDAS 
POR CORREIO REgISTADO PARA O NOSSO ESCRITÓRIO, PARA O APARTADO, OU ENTREgUES PESSOALMENTE NO NOSSO ESCRITÓRIO. TODOS OS PORTES 
SERÃO SEMPRE POR CONTA DOS PROPONENTES, O RISCO DO ENVIO qUANDO NÃO POR VALOR DECLARADO, BEM COMO qUAISqUER DANOS PROVOCADOS 
PELOS MEIOS DE TRANSPORTE, FICARÃO à RESPONSABILIDADE DO PROPONENTE. TORNA-SE TAMBéM NECESSÁRIO INFORMAR qUAL O MEIO PARA ENVIO 
DAS PEÇAS E RESPECTIVOS CERTIFICADOS.
A PEÇAS qUE NÃO SENDO FALSAS NOS APRESENTEM DúVIDAS, LEILÕES P. DIAS, LDA. RESERVA-SE AO DIREITO DE NÃO PASSAR qUALqUER CERTIFICADO, 
INFORMANDO SEMPRE qUAL O MOTIVO qUE NOS LEVOU A TAL POSIÇÃO. NESTE CASO O PROPONENTE APENAS SUPORTARÁ OS CUSTOS DE CORREIO, SE 
OS hOUVEREM.
O PAgAMENTO PODERÁ SER ANTECIPADO, OU MEDIANTE A FACTURA POR NÓS ENVIADA. SÓ DEPOIS DO PAgAMENTO SER EFECTUADO OS SELOS OU 
PEÇAS SERÃO DEVOLVIDOS AO PROPONENTE. OS PORTES DE ENVIO SÓ SERÃO APLICADOS qUANDO NECESSÁRIO, PODENDO AS PEÇAS E RESPECTIVOS 
CERTIFICADOS SEREM LEVANTADOS NO NOSSO ESCRITÓRIO.
qUALqUER OUTRA SITUAÇÃO SERÁ APRECIADA POR LEILÕES P. DIAS, LDA., E RESOLVIDA SÓ POR ESTA ENTIDADE.

INFORMAÇÃO MUITO IMPORTANTE A TODOS OS CLIENTES

NÃO SERÃO ACEITES OFERTAS A qUALqUER TIPO DE LOTES SUJEITOS A EVENTUAIS CERTIFICADOS DE PERITAgEM OU EXPERTIZAÇÕES, DE 
OUTRAS FIRMAS qUE NÃO SEJAM APROVADAS PELAS FEDERAÇÕES DE FILATELIA OU NA ASSOCIAÇÃO DE EXPERTS INTERNACIONAL, OU SEJA, qUE 
NOS OFERECEM CREDIBILIDADE PARA O EFEITO. ACEITAREMOS SEMPRE DEVOLUÇÕES DOS LOTES EM qUESTÃO, qUANDO ASSIM O JUSTIFIqUEM, 
E CUJO CERTIFICADO SEJA PASSADO, MESMO TRATANDO-SE DE PEÇAS FORJADAS OU FALSAS. SERÃO VENDIDOS OU ACEITES DEVOLUÇÕES DOS 
LOTES NESSAS CONDIÇÕES qUANDO OS CERTIFICADOS DE PERITAgEM FOREM TAMBéM PASSADOS PELA NOSSA FIRMA: LEILÕES P. DIAS, LDA.

CERTIFIqUE-SE qUE OS SEUS SELOS SÃO MESMO BEM CERTIFICADOS !!!CERTIFIqUE-SE qUE OS SEUS SELOS SÃO MESMO BEM CERTIFICADOS !!!
CERTIFIqUE-OS COM LEILÕES P. DIAS, LDA.CERTIFIqUE-OS COM LEILÕES P. DIAS, LDA.

LEILÕES P. DIAS, LDA.
LEILOEIROS FILATÉLICOS • PhILATELIC AUCTIONEERS

DESDE 1992 SINCE
 RUA ANTÓNIO PEDRO, 46 - 2.º ANDAR - P-1000-039 LISBOA - PORTUgAL

: (00-351) 213 223 460 | 466 - FAX: (00-351) 213 433 274
http://www.leiloespdias.pt

email: licitacoes@leiloespdias.pt / geral@leiloespdias.pt / info@leiloespdias.pt
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LEILÕES P. DIAS, LDA. • CERTIFICADOS • EXPERTIZAÇÕES • AVALIAÇÕES • MATERIAL FILATéLICO

LEILÕES P. DIAS, LDA.
LEILOEIROS FILATÉLICOS • PhILATELIC AUCTIONEERS

DESDE 1992 SINCE
 RUA ANTÓNIO PEDRO, 46 - 2.º ANDAR - P-1000-039 LISBOA - PORTUgAL

: (00-351) 213 223 460 | 466 - FAX: (00-351) 213 433 274
http://www.leiloespdias.pt

email: licitacoes@leiloespdias.pt / geral@leiloespdias.pt / info@leiloespdias.pt

AVA L I A Ç Õ E S

TABELA DE PREÇOS 2022

PERCENTAgENS APLICADAS SOBRE O VALOR COMERCIAL à DATA DA AVALIAÇÃO

VALOR MíNIMO 50 €

ATé 1.200 € 6%

DE 1.200 € A 2.000 € 5%

DE 2.000 € A 4.000 € 4%

DE 4.000 € A 10.000 € 3,5%

ACIMA DE 10.000 € 3%

* - AOS VALORES DA TABELA ACRESCE IVA à TAXA DE 23%. PORTES NÃO INCLUIDOS.

BOLSAS PROTECTOR AS

TABELA DE PREÇOS 2021

BOLSAS TRANSPARENTES PARA PROTECÇÃO DE POSTAIS E CARTAS. ABERTAS NA LATERAL DIREITA. MíNIMO 100 UNIDADES.
* - PREÇOS COM IVA INCLUIDO à TAXA DE 23%. PORTES NÃO INCLUIDOS.

REFERÊNCIA
SUgESTÃO PARA UTILIZAÇÃO

TAMANhO
1.ª VERTICAL | 2.ª hORIZONTAL

PREÇO POR CADA 
100 UNIDADES

REF. BP-001 | POSTAIS ANTIgOS 9,6X14,6 CM 5,60 € *

REF. BP-002 | POSTAIS MODERNOS 11,7X16,5 CM 6,80 € *

REF. BP-003 | ENVELOPES 13,5X18,5 CM 10,50 € *

REF. BP-004 | ENVELOPES gRANDES 16,5X22 CM 13,00 € *

TEMOS OUTROS TAMANhOS ATé A4 POR ENCOMENDA (DE 5 A 8 DIAS úTEIS NO NOSSO ESCRITÓRIO)
PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTACTAR (00-351) 322 3460/66 OU gERAL@LEILOESPDIAS.PT

9,6X14,6 CM

REF. BP-001

11,7X16,5 CM

REF. BP-002

13,5X18,5 CM

REF. BP-003

16,5X22 CM

REF. BP-004
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LeiLões P. Dias, LDa. • CertifiCaDos • exPertizações • avaLiações • MateriaL fiLatéLiCo

LEILÕES P. DIAS, LDA.
LEILOEIROS FILATÉLICOS • PHILATELIC AUCTIONEERS

DESDE 1992 SINCE
 RUA ANTÓNIO PEDRO, 46 - 2.º ANDAR - P-1000-039 LISBOA - PORTUgAL

: (00-351) 213 223 460 | 466 - FAX: (00-351) 213 433 274
http://www.leiloespdias.pt

email: licitacoes@leiloespdias.pt / geral@leiloespdias.pt / info@leiloespdias.pt

MATERIAL FILATÉLICO

 ATENÇÃO: íNDICE NA úLTIMA PÁgINA DESTE LIVRO 
ATTENTION PLEASE: CONTENTS MAY BE FOUND ON LAST PAgE

FOLhA DE EXPOSIÇÃO COM 235 gRAMAS NO FORMATO OFICIAL (272 X 296 MM)

TABELA DE PREÇOS 2021 10 UNID. 100 UNID.

REF. FE 001B-00 (COR BRANCA) | COM qUADRíCULA | SEM FUROS 4,50 € * 40 € *

REF. FE 002B-18 (COR BRANCA) | COM qUADRíCULA | COM 18 FUROS 6,50 € * 60 € *

REF. FE 003B-00 (COR BRANCA) | SEM FUROS 4,50 € * 40 € *

REF. FE 004B-18 (COR BRANCA) | COM 18 FUROS 5,50 € * 50 € *

REF. FE 005C-00 (COR BRANCA) | SEM FUROS 4,50 € * 40 € *

REF. FE 006C-18 (COR BRANCA) | COM 18 FUROS 5,50 € * 50 € *

* - PREÇOS COM IVA INCLUIDO à TAXA DE 23%. PORTES NÃO INCLUIDOS.

FOLHAS DE ÁLBUM E DE EXPOSIÇÃO

REF. FE 002B-18
COM qUADRíCULA | 18 FUROS

REF. FE 005C-00
CARTOLINA CREME | SEM FUROS

REF. FE 004B-18
CARTOLINA BRANCA | 18 FUROS

REF. FE 001B-18
CARTOLINA CREME | 18 FUROS

EXPOSITORES

REF. PP-E5

gRANDE - 5 BANDAS

REF. PP-E3

MéDIO - 3 BANDAS

TABELA DE PREÇOS 2022

REFERÊNCIA
TAMANhO

1.ª VERTICAL | 2.ª hORIZONTAL

PREÇO POR CADA 
100 UNIDADES

REF. PP-003 10,5X14,7 CM 9 € *

REF. PP-005 14,8X21 CM 20 € *

EXPOSITORES DE CARTOLINA PRETA COM BANDAS E ACETATO PRETECTOR. COLADOS EM CIMA. MíNIMO 100 UNIDADES.
* - PREÇOS COM IVA INCLUIDO à TAXA DE 23%. PORTES NÃO INCLUIDOS.
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LEILÕES P. DIAS, LDA.
LEILOEIROS FILATÉLICOS • PHILATELIC AUCTIONEERS

DESDE 1992 SINCE

comunicado

ESTIMADOS CLIENTES E AMIgOS,

O 88.º LEILÃO FILATéLICO, REALIZAR-SE-Á SEXTA-FEIRA DIA 212 DE JULhO DE 2022, COM INíCIO PELAS 21 hORAS, 
E SERÁ EFECTUADO SEM SALA DE LEILÃO. O EVENTO SERÁ FEITO “ON-LINE” PELA PLATAFORMA DA BIDSPIRIT, PELO 
qUE DEVEM TODOS OS CLIENTES INTERESSADOS REgISTAREM-SE PREVIAMENTE NA REFERIDA PLATAFORMA.
CLIENTES JÁ ANTERIORMENTE REgISTADOS NÃO NECESSITAM DE VOLTAR A FAZÊ-LO.

A SITUAÇÃO DA PANDEMIA “COVID-19” CONTINUA qUASE SEM ALTERAÇÕES RELATIVAS AOS úLTIMOS EVENTOS. ASSIM 
SENDO, A LEILÕES P. DIAS, LDA., OBRIgA-SE IgUALMENTE A CUMPRIR COM AS NORMAS EM VIgOR REgULADAS 
TANTO PELA DgS COMO POR OUTRAS ENTIDADES REgULADORAS.
AS REgRAS PARA O REFERIDO LEILÃO BASEAM-SE NO SEgUINTE:
A LEILÕES P. DIAS, LDA. SÓ AUTORIZA A ENTRADA A CLIENTES DESDE qUE ESTEJAM MUNIDOS DE MÁSCARA SOCIAL. 
A LEILÕES P. DIAS, LDA. PODERÁ DISPONIBILIZAR MÁSCARAS AOS SEUS CLIENTES NO CASO DOS MESMOS NÃO SEREM 
PORTADORES, NO ENTANTO, ESTA SITUAÇÃO PODERÁ FICAR EM RUPTURA DE STOCK, PELO qUE NÃO SE RESPONSABILIZA 
A LEILÕES P. DIAS, LDA. SE NÃO EXISTIREM MÁSCARAS SUFICIENTES PARA TODOS OS PARTICIPANTES.
PARA NOSSO E VOSSO CONTROLO, SERÁ TIRADA A TEMPERATURA à ENTRADA DO ESPAÇO COM UM TERMÓMETRO DIgITAL, 
EVITANDO ASSIM O CONTACTO DIRECTO.
A LEILÕES P. DIAS, LDA. DISPONIBILIZA IgUALMENTE NO SEU ESPAÇO, DISPENSADORES DE gEL OU LIqUIDO SEMELhANTE 
PARA REgULAR LAVAgEM DAS MÃOS. A LEILÕES P. DIAS, LDA. COMPROMETE-SE NA hIgIENIZAÇÃO DOS SEUS ESPAÇOS 
DE MODO A gARANTIR O SEU USO ADEqUADO.
TODAS ESTAS SITUAÇÕES ACIMA TRANSCRITAS SÃO OBRIgATÓRIAS SEM qUALqUER EXCEPÇÃO!
PELO FACTO DESTE LEILÃO SER “ON-LINE”, ENTRE A VENDA DOS LOTES hAVERÁ UM PERíODO DE ESPERA ADICIONAL 
DE 10 A 15 SEgUNDOS. ESTA SITUAÇÃO TORNARÁ O LEILÃO MAIS LENTO qUE O hABITUAL. NATURALMENTE PEDIDOS A 
TODOS A VOSSA COMPREENSÃO. AS LICITAÇÕES VIA “ON-LINE” SÃO ACOMPANhADAS E VALIDADAS POR UM COLABORADOR 
DA BIDSPIRIT.

AS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO VIA “ON-LINE” TERÃO DE SER PREVIAMENTE INSCRITAS ATRAVéZ DA 
PLATAFORMA DA “BIDSPIRIT” EM hTTPS://PT.BIDSPIRIT.COM/LEILOESPDIAS (LíNgUA PORTUgUESA) OU hTTPS://EN.
BIDSPIRIT.COM/LEILOESPDIAS (LíNgUA INgLESA), E SERÃO PREVIAMENTE VALIDADAS PELA LEILÕES P. DIAS, LDA.
A LEILÕES P. DIAS, LDA. RECEBE COMO hABITUALMENTE PROPOSTAS DE LICITAÇÃO ATRAVéS DA SUA PÁgINA wEB 
EM “www.LEILOESPDIAS.PT”, POR FAX, PELOS C.T.T., EMAIL (SÓ PARA CLIENTES JÁ REgISTADOS), VIA TELEFONE  (SÓ 
PARA CLIENTES JÁ REgISTADOS), E PELA PLATAFORMA DA BIDSPIRIT.

PROVISORIAMENTE O NOSSO hORÁRIO TANTO PARA EXPEDIENTE COMO PARA VISTORIA DE LOTES é O SEgUINTE:
DE 2.ª A 6.ª-FEIRA DAS 10,15 àS 13h | 3.ª E 5.ª-FEIRA DAS 10,15 àS 13h E DAS 14h30 àS 16,45h, SEMPRE COM MARCAÇÃO 
PRéVIA NECESSÁRIA. SÁBADO, DIA 16 DE JULhO DE 2022, DAS 10,15 àS 13h E DAS 14h30 àS 16,45h.

EM CASO DE DúVIDA AgRADECEMOS TELEFONEMA PARA (00-351) 213 223 460 | 466
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88.º LEILÃO FILATéLICO - PELO ON-LINE88.º LEILÃO FILATéLICO - PELO ON-LINE

PhILATELIC AUCTION NR. 88 - VIA ONLINEPhILATELIC AUCTION NR. 88 - VIA ONLINE

SEXTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2022 - 21 HORAS        FRIDAY, JULY 22, 2022 - 9 PM

ESTRANGEIRO (ACUMULAÇÕES; COLECÇÕES)  ESTRANGEIRO (ACUMULAÇÕES; COLECÇÕES)    FOREIGN COUNTRIES (COLLECTIONS)  FOREIGN COUNTRIES (COLLECTIONS)
MUNDIAL  ALL WORLD

1 ‹ europa (literatura)/europe (literature)- 2018, yvert & tellier, timbres d’europe, volume 1 da albâNia à bulgária (peso 1,60 kg). 
Como Novo. preço de Capa €54,90. b/mb. 20

2 Cts austrália (aCumulações; stoCk)/australia (aCCumulatioNs; stoCk)- lote em Caixa Com CeNteNas de CeNtos Na sua quase totalidade 
em maços de 100, todos os períodos a partir dos aNos 20/30 iNCluiNdo muitos Comemorativos. lote a ver, bom valor ComerCial (peso 
9,50 kg). b/mb. 80

3 F 22 倉 Š ° 
倃 ©

brasil (aCumulações; stoCk)/brazil (aCCumulatioNs; stoCk)- lote ClássiCo Composto por fragmeNto Com par do e 2 quadras do 30 rs 
preto, selo de 60 rs preto bordo de folha, e fragmeNto Com selos de d. pedro de 10 e 50 rs, marCa “t” + 120 de porte a pagar, yt-13 
(#10), 14, 23, 25. lote a ver. b. 25

4 iC rg brasil (iNteiros postais)/brazil (postal statioNery)- lote de 7 difereNtes seNdo 2 bilhetes postais do 50 rs em Cores difereNtes, 
restaNtes 5 sobresCritos, todos CirCulados Com adiCioNais eNtre 1908 e 1922 iNCluiNdo 4 registados. lote a ver, pequeNos defeitos. b. 15

5 iC estados uNidos da amériCa (iNteiros postais)/uNited states of ameriCa (postal statioNery)- lote de 4 sobresCritos CirCulados Com 
adiCioNais eNtre 1921 e 1930, 3 tipos difereNtes. lote a ver, pequeNos defeitos. b. 7

6 Š Œ fraNça (ColeCções)/fraNCe (ColleCtioNs)- 1853/1974, ColeCção de usados moNtada em álbum “moC”, iNCluiNdo Correio aéreo, 
fraNquia militar, CoNselho da europa, oCupações. lote a ver, qualidade de modo geral média a boa (vC + de €3.000 | peso 3,40 kg). b. 300

7 ‰ 倒 
©

grã-bretaNha (história postal; lotes; aCumulações)/great britaiN (postal history; aCCumulatioNs)- lote de 10 peças CirCuladas 
para portugal, seNdo 8 Cartas e 2 fragmeNtos, 1 peça CirCulada por Correio marítimo. lote a ver, bom estado geral. b. 15

8 ** **/* Š Œ 
© fg

veNezuela (ColeCções)/veNezuela (ColleCtioNs)- ColeCção moNtada em folhas simples desde o período ClássiCo até 1983, Novos e 
usados iNCluiNdo Correio aéreo e 2.ª parte. lote a ver, bom valor de Catálogo (peso 1,70 kg). b. 100

ESTRANGEIRO (LOTES ISOLADOS)  ESTRANGEIRO (LOTES ISOLADOS)    FOREIGN COUNTRIES (SINGLE LOTS)  FOREIGN COUNTRIES (SINGLE LOTS)
9 F 22 *** rep. de Cabo verde- 1976, lote de 2 selos difereNtes, 4$00 emissão dessaliNização do miNdelo, e 4$50 emissão frutos (C/ sbC. loCal), 

ar-3, 5 (vC €90). b/mb. 20
10 F 22 Š Œ alemaNha (Correio aéreo)/germaNy (air mail)- 1926/27, águia- série iNCompleta faltaNdo apeNas os 2 valores mais baixos, yt 

a-29/34 (vC €222). b. 20
11 F 22 ‰ 倒 brasil (Correio marítimo)/brazil (maritime mail)- Carta CirCulada da baía (26-12-1859) para Coimbra (27-2-60), via lisboa (25-2) 

Com porte “160” preto, meNção mNs. “p/ vapor portugal”. b/mb. 20
12 F 22 ® brasil/brazil- 1850, Números vertiCais- selo do 600 rs preto, rhm-18, p. amarelado, margeNs Normais (vC yt €500; regomado). 

leve traNsparêNCia No verso e ligeiras maNChas mas selo bem equilibrado de margeNs. a/b. 25
13 F 22 ‰ 倒 

©
brasil (Correio marítimo)/brazil (maritime mail)- 1866, d. pedro ii (deNteado)- Carta CirCulada do rio de jaNeiro (3-11-76) 
para portugal/porto (vermelho, 23-11-1876) via lisboa, Com selo de 100 rs verde, rhm-41, obliterado Com Carimbo de barras 
reCortadas, marCa Na freNte duplo CírCulo “rio-jaNeiro/4 Nov 76/paq. fr j N.º 5”, CirCular No verso vermelho apliCada em lisboa 
do “p. traNsatlâNtiCo/22-Nov-76” e iNdiCação Na freNte “pelo paraNá”, “t” de multa triaNgular tipo fraNCês apliCado No rio de 
jaNeiro e porte português “150” preto. b. 40

14 F 22 ‰ 倒 brasil (Correio marítimo)/brazil (maritime mail)- 1866, d. pedro ii (deNteados)- Carta CirCulada do rio de jaNeiro (23-5-75) 
para o porto (13-6) via lisboa, Com selo do 100 rs verde, rhm-27, obliterado Com Carimbo mudo, marCa datada No verso do paquete 
traNsatlâNtiCo batida a verde em lisboa (12/juN/75). b. 40

15 F 22 ‰ 倒 Cuba (Col esp | Correio marítimo)/Cuba (sp Col | maritime mail)- Carta datada de havaNa (7-3-1824) para lisboa (reCebida 
a 26 de abril), Com marCa a preto “islas de/barlavieNto”, porte “90” de lisboa, e maNCha Na freNte provavelmeNte derivada da 
desiNfeCção por viNagre. a/b. 15

16 F 22 Š diego-suarez [fra]/diego-suarez [fr]- 1890, motivos loCais- série Completa, yt-6/9 (vC €716). b/mb. 40
17 F 22 ‰ espaNha (história postal; pré-filatéliCas)/spaiN (postal history; pre-stamped)- Carta datada de Castillejos (18-9-55) para lisboa 

(27-9), voa “gibraleoN/19 set 55” e porte “8” reais ambos a vermelho, porte português apliCado à Chegada “135” preto. b. 15
18 F 22 tel 

doC 
per

filipiNas [esp] (telégrafo)/philippiNes [sp] (telegraph)- 1880/81, afoNso xii- reCibo telegráfiCo datado de maNila (12-1-1885) 
para telegrama eNviado via Cabo “submariNo” para loNdres, Com 3 selos de 10 pesos rosa, yt t-8 (#3), e restaNtes selos do serviço 
regular dos Correios utilizados No telégrafo, tira de 4 selos do 2 Ctm rosa, e 18 selos do 25 Ctm sépia, yt-53 (#4), 62 (#18), todos 
perfurados Com pequeNo furo CirCular para iNutilização. esCasso. b. 50

19 F 22 Š fiNlâNdia/fiNlaNd- 1866/70, armas do grão-duCado; deNteado de serpeNtiNa- selo do 40 peNNi rosa s/ lilás Claro, yt-9a, deNteado 
de serpeNtiNa 7½ tipo i quase Completo (vC yt €700; sem goma). a/b. 40

20 F 22 倉 Š 
©

grã-bretaNha/great britaiN- fragmeNto Com selos do 1p. CastaNho vermelho, par do 4 p. rosa Claro, e 1 s. verde, yt-14, 18 (#2), 20, 
obliterados Com Carimbo de barras “80”, marCa de porte a pagar “280” de portugal (vC Como selos €545). b. 60

21 F 22 ** grã-bretaNha/great britaiN- 1929, CoNgresso da upu- selo de 1£ preto, yt-183 (vC €800). b. 70
22 F 22 *** sbC grã-bretaNha (jersey | estampilhas fisCais)/great britaiN (jersey | reveNues)- 1903/73, lote de 13 selos todos C/ sbC. “speCimeN”, 

iNCluiNdo feChos de série do 10 ao 50 £ em moeda loCal. mb. 30
23 F 22 ‰ 倒 países baixos (história postal; pré-filatéliCas)/NetherlaNds (postal history; pre-stamped)- Carta datada de roterdão (21-11-1820) 

CirCulada por terra para lisboa (reCebida a 12 de dezembro), Com marCa a vermelho de porte pago “rotterdam/p. p.”, marCa de 
trâNsito de fraNça e porte mNs. “480”. b/mb. 15



11

88.º LEILÃO AUCTION NR. 88

LEILÕES P. DIAS, LDA. LEILÕES P. DIAS, LDA.

24 ° 倃 
*** **

países baixos/NetherlaNds- 1919/61, CoNjuNto de selos iNCluiNdo quadras e pares, maioria formaNdo séries Completas, apeNas 2 séries 
usadas. lote a ver (vC ± €400). b/mb. 30

25 F 22 Š íNdia iNglesa [gb]/british iNdia [gb]- 1854, raiNha viCtoria- selo de 4aNNas vermelho e azul, yt-5 (vC €450), margeNs reCortadas, Carimbos 
de barras ilegível + iNutilização mNs. leve viNCo Na parte iNferior e pequeNo adelgaçameNto Na freNte juNto ao “s” de “aNNas”. a/b. 20

26 F 22 ‰ rússia (história postal; pré-filatéliCas)/russia (postal history; pre-stamped)- Carta datada de são petersburgo (5-3-1849) para 
loNdres (26-3), Com marCa datada a preto No verso “s.t petersburg”, “p.” de porte pago apliCado Na expedição, reeNCamiNhada 
em 26-3 de loNdres para lisboa (2-4), porte azul “350”. b. 20

27 F 22 倉 Š suíça/sWitzerlaNd- 1852, rayoN iii- fragmeNto Com selo de 15 rp. vermelho tipo ii, yt-23, obliterado Com Carimbo de barras em 
losaNgo (vC yt €150). b. 20

28 F 22 ** (**) terra Nova [gb]/NeWfouNdlaNd [gb]- 1866/79, lote de 2 selos, um do 12 Ctm vermelho CastaNho, yt-24, outro de 5 Ctm azul (foCa), 
yt-38 (vC €170). pequeNos defeitos. b. 15

COLECÇÕES; ACUMULAÇÕES; STOCKS | PORTUGAL, ILHAS E COLÓNIAS (INCLUI ESTRANGEIRO)COLECÇÕES; ACUMULAÇÕES; STOCKS | PORTUGAL, ILHAS E COLÓNIAS (INCLUI ESTRANGEIRO)
COLLECTIONS, STOCK, ACCUMULATIONS | PORTUGAL, ISLANDS AND PORTUGUESE COLONIESCOLLECTIONS, STOCK, ACCUMULATIONS | PORTUGAL, ISLANDS AND PORTUGUESE COLONIES

29 ** **/* 
* Š

portugal (stoCk; aCumulações - selos)-1862/1911, CoNjuNto de selos ClássiCos Com 52 isolados e 1 par, Novos e usados. lote a ver, 
alguNs selos Com defeitos Não foram CoNsiderados para o valor base. a/b. 120

30 Cts Š aNgola (CeNtos de selos; selos ao kilo)- lote de dezeNas de CeNtos desde Ceres iNCluiNdo 2.ª parte, Na sua maioria Comemorativos e 
em maços de 100. lote a ver, qualidade média a boa (peso 2,70 kg). b. 100

31 ‰ pi maCau (peças; Cartas e sobresCritos)- lote de 8 peças desde mouChoN até 1983. lote a ver. b. 25
32 flh blC *** 

**/*
são tomé e príNCipe (stoCk; aCumulações de selos)- stoCk a partir de 1925 em folhas Completas, bloCos e múltiplos, maioria dos aNos 
60. lote a ver (peso 1,70 kg). b. 40

POSTAIS ILUSTRADOS POSTAIS, BILHETES POSTAISPOSTAIS ILUSTRADOS POSTAIS, BILHETES POSTAIS      POSTCARDS, PICTURE POSTCARDS  POSTCARDS, PICTURE POSTCARDS
PORTUGAL

33 F 23 pi N albufeira (merCados)- postal ilustrado moNoCromátiCo s/ ed. (N.º 10), várzea da orada Com a feira moNtada, Novo. b. 10
34 F 23 pi C CasCais- postal ilustrado moNoCromátiCo, Colorido à mão, ed. f. a. martiNs, praia da raiNha, CirCulado em 1903. b. 7
35 F 23 pi u CasCais- postal ilustrado Colorido, ed. tab. Costa, Casa o’Neil, usado. b. 6
36 F 23 pi N CasCais- postal ilustrado moNoCromátiCo, ed. martiNs (N.º 820), esCola d. luís i, Novo. b. 8
37 F 23 pf N 們 lisboa- postal ilustrado moNoCromátiCo, ed. martiNs (N.º 936), Câmara muNiCipal, Novo. b. 6
38 F 23 pf N 們 lisboa (CamiNhos de ferro)- postal fotográfiCo moNoCromátiCo, CliChé álvaro torres (N.º 14), estação do rossio, Novo. b/mb. 6
39 F 23 pi N porto (Casas ComerCiais; publiCitários)- bilhete postal ilustrado moNoCromátiCo, ed. e publiCidade dos armazéNs Novaes & irmão, 

sediada Na rua de saNto aNtóNio, 67, maNtas, laNifíCios, CirCulado em 1912. pouCo vulgar, pequeNo defeito Na margem superior. b. 7
40 F 23 pi N porto (merCados)- postal ilustrado Colorido s/ ed. (N.º 9), praça do bolhão, Novo. leve maNCha. b. 10
41 F 23 pi N póvoa de varzim (teatro)- postal ilustrado Colorido s/ ed., salão teatro da empresa de CuNha e Costa, Novo. b. 8
42 F 23 pi N póvoa de varzim- postal ilustrado vertiCal moNoCromátiCo s/ CiNza Claro, ed. saNtos graça & frasCo, rua 5 de outubro, Novo. b/mb. 6
43 F 23 pi N póvoa de varzim (merCados)- postal ilustrado moNoCromátiCo s/ CiNza Claro, ed. saNtos graça & frasCo, merCado muNiCipal, Novo. b/mb. 7
44 F 23 pi N póvoa de varzim- postal ilustrado moNoCromátiCo s/ lilás Claro, ed. saNtos graça & frasCo, lugar da giesteira, Novo. b. 6
45 F 23 pi N póvoa de varzim (hotelaria)- postal ilustrado moNoCromátiCo s/ lilás Claro, ed. saNtos graça & frasCo, faChada do graNde 

hotel, Novo. b/mb. 7
46 F 23 pi N póvoa de varzim- postal ilustrado Colorido s/ ed., largo do Café ChiNês e Casa do dr. david alves, Novo. b. 8
47 F 23 pi N póvoa de varzim (Casas ComerCiais)- postal ilustrado moNoCromátiCo s/ lilás Claro, ed. saNtos graça & frasCo, sala de bilhares 

do CasiNo ChiNês, Novo. b/mb. 10
48 F 23 pi N póvoa de varzim (Costumes; pesCa)- postal ilustrado moNoCromátiCo, ed. miguel moNteiro/vila real (N.º 12), remeNdaNdo as 

redes, Novo. b/mb. 7
49 F 23 pi N 們 régua (CamiNhos de ferro; viNho do porto)- postal ilustrado Colorido, ed. aNtóNio josé rodrigues, estação e Cais do CamiNho de 

ferro, NotaNdo a eNorme Carga de pipas de viNho, Novo. mb. 8
50 F 23 pi N vizela- postal ilustrado vertiCal moNoCromátiCo, ed. a primorosa, azeNha, Novo. b. 5
51 F 23 pi N vizela- postal ilustrado moNoCromátiCo, ed. merCearia e CoNfeitaria Costa/vizela, rua dr. abílio torres, Novo. b. 6
52 F 23 pi N vizela- postal ilustrado moNoCromátiCo, ed. merCearia e CoNfeitaria Costa/vizela, rua dr. abílio torres, Novo. b. 6
53 F 23 bp C lisboa (lazer; daNça)- bilhete postal moNoCromátiCo, ed. do Club brasileiro, CoNvite pré-impresso para serão de daNça em lisboa 

(28-3-1921), CirCulado. b/mb. 7
54 F 23 pi N temátiCos (Costumes portugueses)- postal ilustrado moNoCromátiCo, ed. f. a. martiNs (N.º 36), moNograma graNde, Costumes do 

Norte de portugal, uma espadelada, Novo. b. 7
55 F 23 pi N temátiCos (moNarquia - d. Carlos i)- postal ilustrado vertiCal moNoCromátiCo, ed. paulo guedes (lvi/ 1) série família real, 

retrato de s. m. el-rei d. Carlos i, fardado, Novo. b. 6
56 F 23 pi N temátiCos (moNarquia - d. afoNso, duque do porto)- postal ilustrado vertiCal moNoCromátiCo, ed. paulo guedes e saraiva (N.º 

CCxxxiii), retrato do iNfaNte d. afoNso fardado, Novo. leve maNCha Na freNte. b. 6
57 F 23 pi C temátiCos (moNarquia - d. maNuel ii)- postal ilustrado Colorido s/ ed., paláCio das NeCessidades e retrato de s. m. el-rei d. 

maNuel ii, CirCulado em 1908. pequeNos defeitos. pouCo vulgar. a/b. 10
58 F 23 pf N temátiCos (moNarquia - d. maNuel ii)- postal ilustrado moNoCromátiCo s/ ed., d. maNuel e seu tio d. afoNso Numa visita à esCola 

do exérCito em 1908, Novo. esCasso. mb. 12
59 F 23 pi N temátiCos (publiCitários; laNifíCios)- postal ilustrado vertiCal Colorido, o seu úNiCo par de Calções, Com publiCidade da “barbours 

flax thread”, fios de liNho da irlaNda, Novo. leve viNCo horizoNtal. esCasso. b. 10
60 F 23 pi N temátiCos (religiosos; fátima)- postal ilustrado vertiCal moNoCromátiCo, ed. do saNtuário de fátima, os verdadeiros videNtes de 

fátima/13-5-1917, jaCiNta, fraNCisCo, e lúCia, Novo. b. 8
61 F 23 pi u temátiCos (republiCaNos; projeCtos da baNdeira NaCioNal)- postal ilustrado Colorido s/ ed., baNdeira Com Cores da moNarquia, 

projeCto de guerra juNqueiro Com slogaN “as Cores da alma NaCioNal”, usado. leve maNCha Na freNte. b. 10
62 F 23 pi N temátiCos (teatro)- postal ilustrado vertiCal moNoCromátiCo, ed. paulo guedes e saraiva (Cii/ 12) série retratos de aCtores, 

retrato de fraNCisCo taborda, Novo. b. 7
ANGOLA

63 F 23 pi N aNgola (mossamedes)- postal ilustrado preto e braNCo, ed. mário pizarro (N.º 1), um moiNho de veNto e dormedários, Novo. dois 
furos de espigão. pouCo vulgar. a/b. 7

MACAU/MACAO

64 F 23 pi N maCau- postal ilustrado vertiCal Colorido, ed. Casa turCo-egyptiaN tobaCCo/hoNg-koNg, ruíNas de são paulo, Novo. b/mb. 12
65 F 23 pi N maCau- postal ilustrado moNoCromátiCo, ed. italiaNa “s.e.i./toriNo”, lorChas fuNdeadas No porto iNterior, Novo. esCasso. mb. 15

LITERATURALITERATURA      LITERATURE  LITERATURE
66 ‹ *** livros aNuais dos Ctt- 1996, portugal em selos- livro emitido Com selos, mf la-14 (vC €121). mb. 15
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67 ‹ *** livros dos Correios (temátiCos)- 1993/2012, lote de 19 difereNtes, mf lt-16, 20, 25, 28/31, 33/37, 40, 45/46, 48/49, 75, 95. lote a ver 
(vC €1.231 | peso 21,50 kg). b/mb. 120

68 ‹ Cat Catálogos de selos- 1969, simões ferreira, edição do merCado filatéliCo do Norte, para portugal, ilhas e ColóNias. Como Novo. mb. 5

DIVERSOSDIVERSOS      MISCELLANIOUS  MISCELLANIOUS
69 F 24 moe NumismátiCa (estraNgeiro)- moeda bizaNtiNa de CoNstaNtiNopla/turquia, de 700 a 800 aNos ad. a. 20
70 F 24 moe NumismátiCa (repúbliCa)- 1918, 2 Ctv ferro, rp-007 (vC rs €60). eNverNizada. bC. 40
71 F 24 moe NumismátiCa (repúbliCa)- 1994, 1.000$00 prata, o lobo, rp-507 (vC rs €60). mbC. 30
72 F 23 Š per selos perfurados- 1917/26, Ceres- lote de 4 selos do 3 Ctv Carmim, papel poNtiNhado, 90 Ctv azul Claro, deNteado 15x14, 1$50 

ardósia, e 96 Ctv Carmim, mf-224, 247, 259, 287, todos Com perfuração “jmf/g&C”. b. 15

HISTÓRIA POSTAL, PRÉ-FILATELIAHISTÓRIA POSTAL, PRÉ-FILATELIA      POSTAL HISTORY, PRE-STAMPED  POSTAL HISTORY, PRE-STAMPED
PORTUGAL

73 F 24 ‰ 1833/40, guerra Civil espaNhola (1.ª guerra Carlista)- Carta datada de valladolid (6-3-1837) para villarCayo perto de burgos, 
porte preto “7”, referêNCia maNusCrita Na freNte “divisioN portuguesa”, grupo de voluNtários pagos a soldo e defeNdeNdo 
a goverNaNte d.ª isabel ii. texto iNterior refereNte a pagameNtos devidos. são raras as Cartas refereNCiadas Com a divisão 
portuguesa, CoNtudo Não eNCoNtramos mais registos sobre esta divisão. b. 50

74 F 24 ‰ alter (alter do Chão)- preto, lf alt-1, em Carta datada (22-8-1852) para lisboa (23-8), porte “30” preto (rar 4 | vC €100-lpd). 
pouCo vulgar. a/b. 25

75 F 24 ‰ braga (segura)- “segura” preto sépia, lf brg-s1 + brg-3 preto sépia, em Carta do serviço de el-rey datada (16-5-1828) para 
lisboa, iseNta de porte (rar 5 | vC €260-lpd). b. 60

76 F 24 ‰ Chaves- vermelho, lf Chv-2, em Carta datada de miraNdela (25-11-1819) para lisboa, 2.º período de utilização, porte “90” 
vermelho (rar 3 | vC €40-lpd). b. 20

77 F 24 ‰ guarda (seguras)- segura/guarda sépia, lf grd-s2, em Capa de Carta do sNr datada (25-11-1847) para abraNtes, iseNta de 
porte e assiNada No verso (rar 5 | vC €160-lpd). mb. 50

78 F 24 ‰ lisboa- preto, lf lsb-1a, em Carta datada de lisboa (8-10-1808) para o brasil/baía, 2.º período de utilização, porte “80” preto 
(rar 5 | vC €40-lpd). b. 20

79 F 24 ‰ lixa- sépia esCuro, lf lxa-1, em Carta datada 1-8-1822) para o porto, 1.º período de utilização, porte “20” sépia (rar 4 - vC €60-lpd). b. 25
80 F 24 ‰ peNiChe- azul esCuro Negativo, lf pNi-2, em Carta datada (10-8-1841) para a figueira da foz, porte “50” mNs. (rar 5 | vC €120-

lpd). aCompaNha represeNtação de e. silva. b. 40
81 F 24 ‰ porto (período dos Correios-mór)- Carta datada do porto (11-4-1795) para viaNa do miNho, porte “x” CorrespoNdeNte a 10 reis. 

muito raro. b. Nota: a Carta foi eNviada Como partiCular, e o porte Neste período é o que foi aCordado Com o traNsportador da Carta 
já que Não havia regulameNto postal em vigor. 50

82 F 24 ‰ torres Novas- sépia, lf tNv-3, em Carta datada (20-8-1847) para lisboa (25-8), porte “25” mNs. (rar 2 | vC €50-lpd). a/b. 20
83 F 24 ‰ v.ª fraNCa d. rest.am (vila fraNCa da restauração)- sépia esCuro, lf vfx-4, em Carta datada (29-6-1828) para lisboa (30-6), 

porte mNs. “20” (rar 8 | vC €200-lpd). ex- saNtos viegas. pouCo vulgar. b. 50
84 F 24 ‰ v.ª N.ª da Cerv.ª (vila Nova da Cerveira)- a sépia mNs., lf vNC tipo-iv, em Carta datada (16-1-1852) para o porto (20-1), porte mNs. 

sépia “25” (rar 2 | vC €40-lpd). b/mb. 25

ISENTOS DE FRANQUIA; CORREIO MILITAR; CENSURASISENTOS DE FRANQUIA; CORREIO MILITAR; CENSURAS        MILITARY MAIL, CENSORSHIPSMILITARY MAIL, CENSORSHIPS
PORTUGAL

85 F 24 ‰ Correio militar da 1.ª guerra muNdial- sobresCrito remetido por militar português mobilizado para fraNça e estaCioNado No 
Campo militar do grafil em mafra, CirCulado para lisboa Com marCa datada “exérCito português/1.ª divisão/serviço postal/8-
out-1916”. b. 20

86 F 24 iC iseNtos de fraNquia- 1917, Corpo expediCioNário português- postal simples Com iNsCrições “serviço de CampaNha/bilhete postal” 
tipo “afa-2042 (p)”, om Cep-1 datado (10-5-18), CirCulado de fraNça do “C.e.p./s.p.C.7/18 v/18” para portugal/saNto tirso (22-5) 
via lisboa, marCa meia-ferradura de CeNsura N.º 34. b/mb. 5

AÇORES/AZORES

87 F 24 ‰ © açores (CeNsuras da 2.ª guerra muNdial)- sobresCrito CirCulado do faial para lisboa (28-1-45), marCa azul em arCo do “ComaNdo 
militar do faial/ComaNdo de d. t. C. a./CeNsurado” Com esCudo NaCioNal, e a maNusCrito No CaNto superior direito “expedição 
militar/aos açores/iseNto de fraNquia”. pequeNos defeitos. b. 20

MOÇAMBIQUE|MOZAMBIQUE

88 F 24 iC © moçambique (CorrespoNdêNCia de prisioNeiros alemães da 1.ª guerra muNdial)- iNteiro postal Ceres do 1 Ctv verde, om-28a, CartoliNa 
Camurça, CirCulado de l.º marques (17-??-17) para a suíça, Com marCa oval azul “províNCia de moçambique/serviCe de prisoNNiers de 
guerre”, marCa violeta “passed CeNsor” + “33”. graNde parte da CorrespoNdêNCia rasurada por CeNsura. pequeNos defeitos. a/b. 65

89 F 24 pi moçambique (expedição militar a moçambique - 1.º guerra muNdial)- postal ilustrado datado (11-12-1918) CirCulado para lisboa, 
Com iseNção maNusCrita “iseNto de fraNquia/disp. do 10.º do r. g./remete josé dos aNjos/Capitão teNeNte/expedição a moçambique”. 
aCompaNha represeNtação de e. silva. b/mb. 25

LOURENÇO MARQUES|LOURENZO MARQUES

90 F 24 pi l.º marques (CeNsuras da 1.ª guerra muNdial)- postal ilustrado CirCulado dos estados uNidos (10-9-1917) para maCequeCe (21-
11) via l.º marques (13-11), Com selo de 2 Cem vermelho, marCa duplo CírCulo batida a vermelho “passou pela CeNsura/loureNço 
marques”. postal Com dobra vertiCal. a/b. 20

COMPANhIA DE MOÇAMBIQUE|MOZAMBIQUE COMPANY

91 F 24 pi C.ª de moçambique (CeNsuras da 1.ª guerra muNdial)- lote de 2 postais ilustrados seNdo um CirCulado da íNdia iNglesa (11-3-16)
para a beira Com selo de 1a Carmim, marCa duplo CírCulo batida a violeta “passou pela CeNsura” Ø 27 mm, outro postal CirCulado 
da beira (22-4-1917) para Cape toWN Com selo de 1 Ctv s/ 10 rs verde amarelo, mf-94, marCa duplo CírCulo batida a violeta “passou 
pela CeNsura/beira” Ø 27 mm. b. 25

92 F 24 ‰ © C.ª de moçambique (CiNtas de feCho ou de CeNsuras da 1.ª guerra muNdial)- sobresCrito CirCulado da beira para a suéCia (16-5-
1916) via áfriCa do sul, CiNta de feCho e CeNsura violeta oval + “passed CeNsor”, Com selo de 50 rs CastaNho elefaNtes C/ repúbliCa 
Cm, mf-83, também aberto pela CeNsura Na beira, CiNta de feCho laraNja e texto a preto “aberto pela CeNsura”. b. 35

ZAMBÉZIA|ZAMBEZIA

93 F 24 Š © zambézia (Carimbos militares datados)- 1898, mouChoN- selo do 100 rs, mf-23, Com marCa batida a preto da “ColumNa/Correio/1902/
barué”. defeito No deNteado iNferior. esCasso. b. 25
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CORREIO AÉREO; AMBULÂNCIAS POSTAIS; CORREIO FERROVIÁRIO; CORREIO MARÍTIMOCORREIO AÉREO; AMBULÂNCIAS POSTAIS; CORREIO FERROVIÁRIO; CORREIO MARÍTIMO
AIR MAIL; T.P.O.’S AND RAILWAY MAIL; MARITIME MAILAIR MAIL; T.P.O.’S AND RAILWAY MAIL; MARITIME MAIL

PORTUGAL

94 iC 們 Correio ambulaNte (lotes e aCumulações)- lote de 4 iNteiros postais Com marCas difereNtes, CoNdução braga NiNe; CoNdução 
miNho mixto ii, miNho ii, e sul ii, CirCulados eNtre 1947 e 1956. lote a ver. b/mb. 5

95 F 24 Š 們 Correio ambulaNte- 1870/81, d. luís i- lote de 5 selos seNdo 4 fita direita, 2 do 25 rs Carmim rosa, 50 rs verde amarelo, 50 rs azul, e 
1 da emissão estampada “de perfil” do 50 rs azul, mf-40 (#2), 41, 50, 55, Carimbos de 4 tipos difereNtes. lote a ver, pequeNos defeitos. b. 20

96 F 24 Š 們 Correio ambulaNte- 1870/82, fita direita- lote de 3 marCas difereNtes sobre 2 selos do 5 rs preto e selo de 10 rs amarelo, mf-36 
(#2), 37, oCtogoNais “lisboa-porto” e “lisboa-badajoz”, oval “porto-lisboa/C.C.”. lote a ver. b. 15

97 F 25 ‰ 們 Correio ferroviário- 1921, Ceres- CirCular dos CamiNhos de ferro do estado/direCção do sul e sueste, CirCulado em lisboa (58-12-
22) Com selo do 3 Ctv azul, mf-235. furos laterais de arquivo. b. 12

98 F 25 ‰ Œ Correio aéreo (iNauguração da aero-portuguesa)- 1934 (20-10), 1.ª ligação da aero-portuguesa Com a air fraNCe de 
portugal para áfriCa (vÔo de regresso)- sobresCrito preparado para o voo iNaugural da “aero-portuguesa” e 1.º voo postal 
para o brasil CoordeNado Com a “air fraNCe”, Com selos lusíadas do 50 Ctv CastaNho, tira de 3 selos do 1$25 azul esCuro, e par do 
5$00 verde limão, mf-522, 527 (#3), 530 (#2), eNtregue Na e.C.C. de lisboa (20-10-34) Com etiqueta provisória azul “par avioN” e 
obliterado Com o C. Comemorativo liNear a preto “avioN”. o ComaNdaNte deNis eNtregou a mala postal em taNger Com apeNas 
347 peças (ver Catálogo muller-9), à Carreira da air fraNCe para dakar - praia - Natal (27-10-34), e posteriormeNte via superfíCie 
de Natal para maNaus (15-11). raro. b/mb. 85

99 F 25 ‰ Œ Correio aéreo (3. fev. 1936)- CoNjuNto de 2 sobresCritos para o serviço aéreo “lisboN - loNdres serviCe”, CirCulados de braga (30 
jaN 36) para iNglaterra via lisboa, marCa reCtaNgular Comemorativa “liNhas aérea/lisboa - loNdres/1.ª expedição/3 fev.º 1936”, 
um Com selo de 2$00 Camilo Castelo braNCo e 2 selos do $75 rosa CeNteNário de saNto aNtóNio, outro Com selo lusíadas de 50 Ctv 
e 4 selos do $75 rosa CeNteNário de saNto aNtóNio, mf-354, 522, 534 (#6). CaNtos dos sobresCritos reCortados. b. 25

100 F 25 ‰ Œ 
們

Correio aéreo aCideNtado- 1936 (21-3), sobresCrito CirCulado de vale de Cambra (20 mar 36) para o brasil/rio de jaNeiro, via 
2 ambulâNCias postais, Norte ii e vouga-i, lisboa (21-3-36), e CasablaNCa (29-3), traNsportado pela aero-portuguesa de lisboa a 
CasablaNCa, e pela air fraNCe de CasablaNCa para o brasil/rio de jaNeiro, Com selos de lusíadas de 25 Ctv azul e 2 de 2$00 violeta, 
selo Camilo Castelo braNCo de 10$00, mf-359, 528 (#2), 543, porte CorreCto de 14$25, suspeNso em lisboa devido a uma iNtempérie 
Com marCa reCtaNgular apliCada Na estação CeNtral do Correio aéreo “vol NoN effeCtué/Cause mauvais temps.”, retomaNdo o seu 
perCurso Normal para CasablaNCa em 27 de março. esCasso. mb. 35

101 F 25 ‰ Œ Correio aéreo- primeiro vÔo porto-açores e açores-porto- CoNjuNto dos 2 primeiros vÔos Com meNções daCtilografadas de ida e 
volta Nos sobresCritos, um CirCulado do porto (2-4-1940) para os açores/horta (3 abr 40), via lisboa (3-4), parte do trajeCto feito 
No voo da klm a 2 de abril, Com tira de 3 selos $40 tudo pela Nação, 15 e 80 Ctv legião portuguesa, mf-571 (#3), 585, 588, outro 
CirCulado da horta (7 abr 40) para o porto (9-4-40) via lisboa (8-4), Com selos lusíadas de 50 Ctv, 15 Ctv legião portuguesa, e 1$50 
do Correio aéreo, mf-522, 585, Ca-1, ambos Com portes de 2$15. pouCo vulgar. b. 35

102 F 25 ‰ Œ Correio aéreo- 1940 (24-7), sobresCrito aberto em 3 lados, CirCulado da alemaNha (24-7-40) para lisboa (1-8), Com selos de 5 e 
50 Ctm, yt-487, 494, traNsportado pela lufthaNsa, selo lusíadas de 30 Ctv verde CiNzeNto, mf-544, provavelmeNte utilizado para 
pagameNto de apartado. peça Com alguNs defeitos. a/b. 30

103 F 25 ‰ Œ Correio aéreo (26. mai. 1943)- sobresCrito do “vÔo iNaugural lisboa - loNdres pelos/traNsportes aéreos portugueses - tap”, 
Com meNção daCtilografada, CirCulado aberto Como porte de impressos de lisboa (26-5-43) para a irlaNda/laoghaire via loNdres, 
Com selos de 40 Ctv verde da legião portuguesa e 1$75 vermelho do Correio aéreo tipo héliCe, mf-587, Ca-2, aberto pela CeNsura 
em loNdres Com CiNta de feCho No verso e Carta iNterior “p. C. 5/this Cover Was opeN WheN it reaChed the CeNsor”, e CeNsura violeta 
apliCada à Chegada. b. 30

104 F 25 倃 Š 
倒 ©

Correio marítimo- 1934, 1.ª exposição ColoNial portuguesa- par do 40 Ctv vermelho, mf-562 (#2), obliterados Com marCa violeta 
duplo CírCulo da “CompaNhia NaCioNal de Navegação/Correio/Nyassa”. um selo Com falta de CaNto iNferior. b. 15

105 F 25 pi 倒 Correio marítimo- 1943, Caravela (1.ª emissão)- postal ilustrado Colorido do paquete pátria, CirCulado do fuNChal (11-10-1951) 
para lisboa, Com selo do 50 Ctv violeta vermelho, mf-623, marCa CirCular batida a preto “CompaNhia ColoNial de Navegação/
Correio/paquete pátria”. b. 25

106 F 25 ‰ 倒 
©

Correio marítimo- 1948, Caravela (2.ª emissão)- sobresCrito CirCulado para lisboa (paquete/lisboa/30-6-53) provavelmeNte das 
ilhas adjaCeNtes, Com selo do 1$00 violeta vermelho, mf-697, obliterado Com marCa a preto “CompaNhia NaCioNal de Navegação/ 
N/m (timor)/Correio”. aCompaNha reprodução do Carimbo. b/mb. 50

107 F 25 ‰ 倒 Correio marítimo- 1974, sobresCrito CirCulado Como porte de impressos de teNerife (7-4-74) para a alemaNha, via lisboa Com marCa 
datada azul “lisboa/23 abr 74/paquebot”, traNsportado pelo N/t “fuNChal” da empresa iNsulaNa de Navegação Com marCa 
azul. esCasso. b/mb. 35

AÇORES/AZORES

108 F 25 ‰ Œ açores (Correio aéreo)- 1939 (20-5), 1.º expedição do serviço fam 18 da paa - liNha aérea estados uNidos-europa- sobresCrito Com 
marCa batida a preto “paN ameriCaN airWays/first traNsatlaNtiC airmail/southerN route/via bermuda, azores & portugal”, para 
CoNexão Com o serviço do 1.º vÔo horta-lisboa, Com selos lusíadas de 2$00 e CoNgresso da viNha e da uva de 15 Ctv violeta, mf-528, 
579, CirCulado da horta (21-5-39) para lisboa (21-5-1939), marCa Comemorativa do vÔo batida a preto, pl-C 6 apliCada Nos açores. b. 15

109 F 25 ‰ Œ açores (Correio aéreo | 15 abr 1940)- “1.º vÔo horta - la guardia NeW york” pela paNam, em sobresCrito CirCulado aberto 
Como porte de impressos da horta (15-4-40) para NeW york (16-4), marCa violeta em Cruz Comemorativa do vÔo, selos Ceres do 2 
Ctv laraNja, mf-166, papel poNtiNhado, deNteado 15x14, e selos do CoNtiNeNte de $25 azul esCuro tudo pela Nação, e 5$00 lilás 
vermelho tipo héliCe do Correio aéreo, mf-570, Ca-6. b/mb. 25

110 F 25 ‰ 倒 açores (Correio marítimo; Correio de bóia)- 1953, d. diNis- sobresCrito CirCulado de aNgra do heroismo (12-8-73) para a alemaNha, 
Com par do 2$00 CiNzeNto, mf-771 (#2), viNheta Com texto violeta “arrieved via azores by mail-buoy from m/s elsfleth”, 
iNdiCaNdo ter reCebido CorrespoNdêNCia pelo “Correio de bóia”. pequeNos defeito Num CaNto do sobresCrito. pouCo vulgar. b. 35

111 F 25 iC 倒 açores (Correio marítimo)- postal do $50 s/ $30, om p-129 (b) datado de lageNs das flores, CirCulado para lisboa via poNta 
delgada (26 juN 55), marCa liNear “paquebot”. mb. 12

PONTA DELGADA

112 F 25 倃 Š 
倒 ©

poNta delgada e aNgra (Correio marítimo)- 1897, d. Carlos i (mouChoN - 1.ª emissão)- lote Composto por par do 15 rs CastaNho 
vermelho, mf-16, selos de 25 rs verde azul, e 25 rs Carmim rosa, mf-16 (#2), 18, e 28, e selo de 20 rs violeta de aNgra, mf-17, todos 
obliterados Com marCas liNeares “paquebot” de 2 tipos difereNtes. b/mb. 15

MADEIRA

113 F 25 ‰ 倒 madeira e portugal (Correio marítimo)- sobresCrito CirCulado do fuNChal para as guiaNas britâNiCas (26-7-31), Com selo Ceres do 
CoNtiNeNte de 1$25 azul esCuro, mf-510, traNsportado pelas liNhas holaNdesas Com marCa a obliterar o selo reCtaNgular violeta 
do “s. s. vaN reNsselaer/25 jy 31”. b. 25

114 F 26 ‰ 倒 
©

madeira e portugal (Correio marítimo)- 1943, Caravela- sobresCrito CirCulado do fuNChal (3 ago 53) para os estados uNidos, 
Com 3 selos do $20 violeta, mf-620 (#3), falta de outro selo Com iNdiCação maNusCrita do Carteiro Na freNte “falta selo”, e No verso 
“eNCoNtrada Na Caixa Com falta de fraNquia, e a agêNCia reCusa pagar a restaNte fraNquia 3/8/53” Com assiNatura, marCa oval 
“CompaNhia ColoNial de Navegação/Comissário/império”, meNção a lápis azul “refugo” posteriormeNte aNulada. leve óxido à volta 
dos selos. pouCo vulgar. b/mb. 15
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ÁFRICA/PORTUGUESE AFRICA

115 F 26 Š 倒 
©

áfriCa portuguesa (Correio marítimo)- lote de 3 selos de aNgola, moçambique, e são tomé e príNCipe, todos Com marCas 
reCtaNgulares “paquete/paquebot”. b. 10

ANGOLA E CONGO/ANGOLA AND PORTUGUESE CONGO

116 F 26 Š 倒 
©

aNgola e CoNgo (Correio marítimo)- lote de 4 selos seNdo 2 de aNgola e 2 do CoNgo, obliterados Com marCas “paquete” e 
“paquebot”. b. 12

ANGOLA

117 pi 倒 aNgola e portugal (Correio marítimo)- 1898, d. Carlos i (mouChoN)- lote de 2 postais ilustrados moNoCromátiCos do CoNgo 
CirCulado para lisboa em 1900 e 1902, Com selos do 10 rs verde amarelo e 20 rs violeta CiNzeNto, mf-40, 42, apeNas obliterados à 
Chegada em lisboa, ambos Com marCas liNeares “paquete” a preto apliCadas em lisboa. b/mb. 15

CABO VERDE/CAP VERT

118 F 26 bp Œ Cabo verde (Correio aéreo)- 1931, 1.ª viagem europa-brasil-estados uNidos-europa pelo graf zeppeliN- bilhete postal 
traNsportado pelo dirigível graf zeppeliN “lz 127” No seu regresso por perNambuCo, Com par horizoNtal do 1 m vermelho, yt a-35 
(#2), obliterados em berliN (friedriChsahfeN; 29-8-31) para a prússia, marCa a verde Comemorativa, via Cabo verde/praia (31-8-31 
respeCtivameNte), Cat. zieger N.º 124. raro. mb. 80

MACAU/MACAO

119 F 26 ‰ Œ maCau (Correio aéreo)- 1934, padrões (1.ª emissão)- sobresCrito CirCulado de maCau (7-10-35) para lisboa (25-10-35), via hoNg-
koNg/viCtoria (8-10), Com selo do Correio regular de 15a lilás vermelho, mf-280, iNdiCação mNs. “via saigoN e marselha”, etiqueta 
modelo N.º 7 “par avioN/via aérea”, marCado Com 5½ gramas + “#1,00”. leve viNCo vertiCal Não atiNgiNdo o selo. b. 40

MOÇAMBIQUE|MOZAMBIQUE

120 F 26 iC Œ 
倒 
Cexp

moçambique (Correio aéreo aCideNtado)- 1939, sobresCrito iNteiro postal 4½ peNCe Carmim para registos remetido de iNglaterra/
loNdres (22-4-1939) para durbaN (5-5), traNsportado pelo hidroavião “ChalleNger” que fazia CoNexão No serviço da imperial 
airWays durbaN/southamptoN, o qual se despeNhou ao amarar No lumbo em moçambique, Com marCa Na freNte violeta biliNgue 
“flyiNg boat CorrespoNdeNCe damaged by seaWater/vliegboot korrespoNdeNCie deur seeWater beskadig” teNdo seguido para durbaN 
Noutro hidravião da mesma CompaNhia o “CaNopus”. viNheta Na freNte apliCada também em durbaN. CertifiCado da federação da 
áfriCa do sul p.f.s.a. de 1993. b. 40

121 F 26 ‰ Œ moçambique (Correio aéreo aCideNtado)- sobresCrito registado de madagasCar/taNaNarive (4-12-1929) destiNado a fraNça/paris, 
Com selos de 2 f. 1,50 s/ 1 f., e 10 s/5 f., yt-109, 152, 154, etiqueta de registo do serviço postal aéreo “p.t.t. - madagasCar - série 
e N.º 131/par avioN”, traNsportado pela air fraNCe No avião “farmaN 192- N.º 3 f - ajb” pelos pilotos goulette e marChessau 
Cuja rota passava por majuNga, fort lamy, elisabethville, brokeN hill, tete, quelimaNe, teNdo Caído aCideNtado No CaNal de 
moçambique juNto à ilha de joão da Nova. a mala postal foi reCuperada e posteriormeNte a um Navio das liNhas fraNCesas oNde 
Chegou a paris em 11 de jaNeiro de 1930 (ex- Cap. lemos da silveira). b/mb. 40

122 F 26 ‰ Œ moçambique (Correio aéreo)- 1934 (6-7), 1.º vÔo gréCia - moçambique (tete)- sobresCrito registado em ateNas (5-7-34) para tete 
(27-7) e reexpedido para Cape toWN via salisbury (2-8), Com selo de 10d. azul violeta, yt-198k, e par do 10d rosa do Correio aéreo, 
yt a-19 (#2), traNsportado No “premier Courrier/aerieN/greCe - afrique orieNtele portugaise” Com marCa reCtaNgular batida a 
preto pela air fraNCe. muito raro. b. 200

123 F 26 ‰ Œ moçambique (Correio aéreo)- 1938 (28-7), 1.º vÔo loureNço marques - luaNda pela deta, marCa azul em 2 liNhas “first air 
mail/d.e.t.a. serviCe”, em sobresCrito registado de l.º marques (28-7-38) para luaNda (30-7), Com selos império do Correio aéreo 
de 20 Ctv violeta e 1$00 azul, mf Ca-2, 4. 25

124 F 26 ‰ Œ moçambique (Correio aéreo)- 1949 (12-2), 1.º vÔo loureNço marques - durbaN pela s. a. a., meNção daCtilografa em sobresCrito 
CirCulado de l.º marques (12-2) para durbaN (15 feb 49), Com par do $40 verde, mf- 328 (#2). mb. 25

125 F 26 ‰ 倒 moçambique (Correio marítimo)- 1951, peixes de moçambique- sobresCrito CirCulado de l.º marques (8-6-53) para os estados uNidos 
(20-7), Com 5 selos difereNtes, $10, $20, $30, $40 e $50, mf-357, 359/62, obliterados Com marCa reCtaNgular “paquebot/paquete”. mb. 30

126 F 26 ‰ 倒 
Œ

moçambique e portugal (Correio marítimo)- 1952, museu NaCioNal dos CoChes- sobresCrito CirCulado aberto Como porte de 
impressos de l.º marques (Correio aéreo; 27-7-53) para os estados uNidos, Com selo de 2$30 azul (CoChe do séC. xviii), mf-748, 
Não CoNsiderado e aNulado Com marCa reCtaNgular “Nulo” apliCada em loureNço marques, “t” iNdiCativo de multa e porteado à 
Chegada Com marCa violeta “postage due 03 CeNt/foreigN seCt. g.p.o.N.y.”, traNsportado pelo paquete pátria Com marCa CirCular 
batida a preto da CompaNhia ColoNial de Navegação para o serviço de Correio. Carta eNtregue Na estação CeNtral do Correio 
aéreo, o qual Não podia aCeitar selos que Não fossem de moçambique para o efeito, e por isso aNulado. mb. 50

127 F 26 ‰ 倒 moçambique (Correio marítimo/guerra ColoNial; mariNha de guerra)- 1963, 10.º aNiversário da tap- sobresCrito CirCulado da 
beira (10-5-66) para áustria, Com selo do 2$50, mf-458, marCa CirCular “N. r. p./d. fraNCisCo de almeida/ComaNdo”. mb. 25

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE|SAINT ThOMAS AND PRINCE

128 F 26 Š 倒 © são tomé e príNCipe (Correio marítimo)- lote de 4 selos desde diogo Neto, obliterados Com marCas liNeares “paquete”. b/mb. 15

INTEIROS POSTAISINTEIROS POSTAIS      POSTAL STATIONERY  POSTAL STATIONERY
PORTUGAL

129 F 26 iC 1892, d. Carlos i (diogo Neto)- postal do 10 rs lilás, om-13, CartoliNa Camurça, CirCulado de lisboa (29-4-93) para a bélgiCa/
bruxelas (1-9), Com par de adiCioNais diogo Neto do 5 rs laraNja, mf-68 (#2), papel porCelaNa. b. 5

130 F 26 iC © 1894, 4.º CeNteNário do iNfaNte d. heNrique- postal do 10 rs lilás CiNzeNto, om-20, CirCulado em lisboa (8 mar 94), Carimbo 
Comemorativo do CeNteNário. leve viNCo vertiCal. b. 5

131 iN 倐 1900/04, d. Carlos i (mouChoN - Nova CartoliNa)- emissão Completa Com dupliCações No 25 rs em CartoliNa Camurça esCura, e 2 em 
CartoliNa Creme, selos em rosa e rosa Claro, postal do 25+25 rs em CartoliNa Camurça, om-36 (#3), 37. b/mb. 10

132 iN 倐 1907/08, d. Carlos i (mouChoN - freNte dividida)- emissão Completa Com dupliCações em CartoliNas e toNs do selo difereNtes No 10 e 
20 rs, om-44 (#3), 45, 46 (#3), 47. um postal do 20 rs Com leve maNCha e outro Com pequeNo viNCo Num CaNto. b/mb. 10

133 F 26 iN Não emitidos- 1921, CeNteNário da íNdia (C/ sbt. e sbC. repúbliCa, s/ postais açores)- postal do $06 s/ 20 rs violeta, Ne-67 (a- 
Castelo da peNa em siNtra). alguNs poNtos de óxido. esCasso. a/b. 50

134 F 26 iC rg sobresCritos- 1893, d. Carlos i (diogo Neto)- eNvelope do 25 rs verde, om s-3, papel Camurça, registado de lisboa (13-8-94) para fraNça, 
Com adiCioNal diogo Neto de 75 rs Carmim, mf-72, papel porCelaNa, deNteado 12½. sobresCrito Com rasgo Na parte iNferior direita. a/b. 25

135 iN sobresCritos- 1912/16, Ceres- emissão Completa, om s-11/12. mb. 7
136 F 26 iN sobresCritos partiCulares- 1913, Ceres (h. george)- eNvelope do ½ Ctv preto, om sp-5 (tiragem de 5.000 exemplares). pouCo 

vulgar. mb. 40
ANGOLA

137 F 26 iN r 
sbC

aNgola (reimpressões de 1885/1893)- 1885, d. luís i (de freNte)- emissão Completa, om r-1/3, Com sbC. traço fiNo de 16,5 mm sobre 
o selo. postal do 30 rs Com leves poNtos de óxido. raro. b. Nota: saídos ClaNdestiNameNte da Casa da moeda a 31-1-1893. 46

CABO VERDE/CAP VERT

138 F 26 iC Cabo verde- 1914, Ceres (1.ª emissão)- postal Completo do 1+1 Ctv verde, om-16, CartoliNa Creme, CirCulado de s. viCeNte (28 
agos 14) para a áustria/prestiNg (11-9), Com adiCioNal Ceres de 1 Ctv verde esCuro, mf-139, papel porCelaNa, porte CorreCto de 2 
Ctv. b/mb. 25
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GUINÉ/PORTUGUESE GUINEA

139 F 26 iC 倒 guiNé (Correio marítimo)- 1885, d. luís i (de freNte)- postal do 20 rs rosa Claro, om-2a (b), CartoliNa Camurça, CirCulado de 
bolama (6-8-95) para a suíça (27-8) via seNegal/goree (No verso, 19-8), traNsportado pelas liNhas marítimas fraNCesas Com marCa 
azul duplo CírCulo “ligNe j/paq. fr. N.º 2/19-aout/95” apliCada em dakar. pouCo vulgar. b. 25

ÍNDIA/PORTUGUESE INDIA

140 F 26 iC íNdia- 1892, d. luís i (de freNte, C/ sbt. loCal “supprimeNto 3 reis”)- postal do 1 tg + 3 rs azul, om-6, CirCulado para taNgá (17-1-
97) via mapuçá (18 dez). defeito Na margem esquerda. a/b. 10

MACAU/MACAO

141 iN maCau- 1898, 4.º CeNteNário do CamiNho marítimo para a íNdia- as 2 séries Completas, om-1/2. leves maNChas, lote a ver. b. 10
MOÇAMBIQUE|MOZAMBIQUE

142 F 26 iC rg moçambique- 1914, Ceres- postal do 2 Ctv rosa Carmim, om-29, registado de moçambique (5-6-18) para a suíça/moudoN (25-2-
19), Com adiCioNais mouChoN 50 s/ 65 rs repúbliCa Cm, mf-188, e taxa de guerra de 1 Ctv verde liNhas viNCadas, mf tg-1, marCa 
CirCular do CeNsor e liNear “detaiNed by CeNsor”, ambas a violeta. pequeNos defeitos. b. 25

COMPANhIA DE MOÇAMBIQUE|MOZAMBIQUE COMPANY

143 F 27 iC C.ª de moçambique (Cartões-postais)- 1904, elefaNtes Com motivos loCais- Cartão do 50 rs CastaNho, om Cp-2a (beira- rua 
CoNselheiro Castilho), CirCulado da beira (10-2-05) para a alemaNha/reutligeN (16-3), Com adiCioNal de 15 rs CastaNho tipo 
elefaNtes, mf-14, para porte CorreCto de 65 reis. falta dos CaNtos laterais direitos. a/b. 25

COMPANhIA DO NIASSA|NYASSA COMPANY

144 F 27 iC C.ª do Niassa- 1912, d. luís i (C/ sbC. repúbliCa Cm)- postal do 20 rs violeta, om-16, CartoliNa Camurça Clara, CirCulado de porto 
amélia (11-6-13) para a alemaNha. b/mb. 35

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE|SAINT ThOMAS AND PRINCE

145 F 27 iN r 
sbC

são tomé e príNCipe (reimpressões de 1885/1893)- 1885, d. luís i (de freNte)- emissão Completa, om r-1/3, Com sbC. traço fiNo de 
16,5 mm sobre o selo. leve óxido No postal de 30 rs pouCo sigNifiCativo. raro. b/mb. Nota: saídos ClaNdestiNameNte da Casa da 
moeda a 31-1-1893. 45

PROJECTOS; PROVAS; ENSAIOSPROJECTOS; PROVAS; ENSAIOS      PROOFS; ESSAYS  PROOFS; ESSAYS
PORTUGAL

146 F 27 倇 倆 1866, d. luís i, fita Curva (Não deNteado)- prova N/deNt. do 5 rs CastaNho Negro, om p-19a. leve óxido e Cor ligeirameNte alterada. b. 25
147 F 27 倇 倆 1870/76, d. luís i (esCola de gravura - a) deseNho e gravura de pedro de maCedo alves)- tipo ii- prova N/deNt. bordo de folha do 

25 rs preto CiNzeNto, om p-82, papel liso aCiNzeNtado, subtipo “a”. mb. 20
148 F 27 倇 倃 

倆
1883, d. luís i (de freNte)- deseNho e gravura da efígie de eNgÈNe mouChoN; CerCadura de veNâNCio alves- tipo v aprovado- par de provas 
N/deNt. CaNto iNferior direito de folha do 25 rs CastaNho esCuro s/ papel porCelaNa ordiNário, om p-209 (#2), N/Cat. Neste papel. sb. 30

149 F 27 倇 倃 
倆

1883, d. luís i (de freNte)- deseNho e gravura da efígie de eNgÈNe mouChoN; CerCadura de veNâNCio alves- tipo vi aprovado- par 
horizoNtal de provas N/deNt. CaNto iNferior esquerdo de folha do 50 rs azul Claro s/ papel porCelaNa ordiNário, om p-214a (#2). mb. 35

150 F 27 倇 倃 
倆

1882, d. luís i (de freNte)- deseNho e gravura da efígie de eugÈNe mouChoN; CerCadura de veNâNCio alves- tipo ix aprovado- par 
de provas N/deNt. do 500 rs rosa e verde s/ papel porCelaNa ordiNário, om p-255 (#2). mb. 30

151 F 27 倇 倆 1895, 7.º CeNteNário de saNto aNtóNio- tipo iv; só CerCadura; sem legeNda No verso- prova N/deNt. do 75 rs azul, mf-118, p. 
CartoliNa, N/Cat. b. Nota: estas provas são tidas No merCado Como falsas e são veNdidas Como tal. 25

152 F 27 倇 * 1911, Ceres (CoNstaNtiNo sobral ferNaNdes)- tipo “a” sem taxa; gravura de josé sérgio de Carvalho e silva- prova N/deNt. em 
CastaNho lilás s/ papel aCetiNado fiNo, om p-1392a, N/Cat. Neste papel. mb. 25

153 倇 倃 
倆

1923/30, Ceres- CoNjuNto de provas N/deNt. Composto por 5, 15 e 48 Ctv isolados + par do 1$25, todos impressos em preto s/ papel 
liso amarelado. b. 15

154 F 27 倇 * 1923, Ceres (deseNho - CoNstaNtiNo sobral ferNaNdes; gravura - josé sérgio de Carvalho e silva)- prova N/deNt. do 25 Ctv preto 
s/ azul, papel porCelaNa Colorido, om p-1518a, N/Cat. Neste papel. esCasso. b. 20

155 F 27 倇 倂 
***

1938, lusíadas (arNaldo fragoso)- tipo “a” aprovado; Com taxa- bloCo horizoNtal de 8 provas fiNal N/deNt. ou de 8 selos origiNais 
Não deNteado do 1$75 azul esCuro s/ papel liso N/Cat., CaNto iNferior direito de folha Com iNsCrição margiNal “máq. 4 - CliChés - 
h. muNhóz.” mf-547. raro. mb. 60

156 F 27 倇 倄 
*** sbC

1934 (maio), geNeral CarmoNa (arNaldo loureNço fragoso)- emissão base projeCtada - tipo iiiC- tira horizoNtal de 3 provas 
em deNteado 11½ do 40 Ctv azul Claro s/ papel porCelaNa, N/Cat. Nesta Cor, C/ sbC. maNual oblíqua “espéCime” preto (#3). b/mb. 25

157 F 27 倇 倄 
*** (**)

1935, 1.ª exposição filatéliCa portuguesa (tipo ib)- prova tripla horizoNtal N/deNt. Com largas margeNs apeNas da parte superior, 
impressão Com relevo, vermelho s/ papel liso médio (#3). goma Com defeitos. muito raro, à data úNiCa peça CoNheCida. b. 75

158 F 27 倇 ° 
***

1947, 3.º CeNteNário de s. joão de brito- tipo i (pajem)- quadra CaNto de folha de provas N/deNt. do $30 CastaNho esCuro s/ papel 
liso, om p-2434 (#4), Cor Não aprovada para esta taxa. mb. 12

159 F 27 倇 ° 
***

1947, 3.º CeNteNário de s. joão de brito- tipo i (pajem)- quadra CaNto de folha de provas N/deNt. do $30 verde s/ papel liso, om 
p-2434 (#4), Cor aprovada para esta taxa. mb. 12

160 F 27 倇 ° 
**

1949, Caravela (2.ª emissão)- quadra de provas N/deNt. do 2$00 azul esCuro CaNto superior direito de folha, mf-701 (#4), papel 
espesso, Cor fiNal ou origiNal Não deNteado. b/mb. 20

161 F 27 倇 倆 1954, 4.º CeNteNário de fuNdação da Cidade de s. paulo- prova fotográfiCa do 3$50, mf-804, deseNho fiNal aprovado mas de 
tamaNho reduzido (32x25,5 mm), simulação em deNteado 13½. dobra horizoNtal. raro. b. 30

162 F 27 倇 ° * 1969, 5.º CeNteNário do NasCimeNto de pedro álvares Cabral- quadra de provas N/deNt. bordo iNferior de folha do 1$00 azul e 
preto s/ papel liso amarelado, mf-1038 (#4), sem iNsCrições No verso. b. 25

163 倇 倃 * porteado- 1922, emissão regular (uNiColor)- lote de 4 provas N/deNt. do 10, 12, 20 (#2, par), e 50 Ctv, todos em verde s/ papel liso, 
N/Cat., mf p-31/32, 34 (#2), 40. b/mb. 10

AÇORES/AZORES

164 F 27 倇 ° * 
倐

açores (porteado)- 1918, emissão regular (valor em CeNtavos)- quadra de provas N/deNt. do 2 Ctv lilás vermelho s/ papel CouChé, 
mf p-17 (#2), 2 Com sbC. “açores” de tipo aprovado, 1 Com sbC. mal impressa e outro sem sobreCarga “açores”, CliChés desaliNhados. 
pequeNo furo eNtre selos do par superior. b. 30

COLÓNIAS (GERAIS)/PORTUGUESE COLONIES (GENERAL ISSUES)
165 F 27 倇 * portugal, ilhas e ColóNias- 1940, império ColoNial português- CoNjuNto Completo de 3 provas N/deNt. sem taxa e sem território, 

Não emitidos impressos em CastaNho e verde s/ p. liso, texto da moldura em português e da gravura em italiaNo, modelos pequeNo e 
graNde Com motivo 1147, CoNquista de lisboa por afoNso heNriques, modelo médio 1248-1279, trabalho e liberdade por afoNso iii. 
provavelmeNte impressos em itália. esCassos. b/mb. 75

ÁFRICA/PORTUGUESE AFRICA

166 F 27 倇 * ColóNias (porteado)- 1904/21, emissão regular (tipo ii aprovado)- prova N/deNt. sem taxa e províNCia em ardósia s/ papel 
poNtiNhado horizoNtal. b/mb. 20

167 F 27 倇 ** áfriCa- 1898/1905, d. Carlos i (mouChoN)- prova N/deNt. CaNto superior esquerdo de folha, sem taxa e províNCia impressa em 
Carmim rosa s/ papel liso amarelado. b/mb. 15
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ANGOLA

168 F 27 倇 Š aNgola- 1894, d. Carlos i (diogo Neto)- prova N/deNt. do 75 rs Carmim s/ papel porCelaNa, mf-31, Carimbado de favor. pequeNos 
defeitos No verso. b. 15

GUINÉ/PORTUGUESE GUINEA

169 F 27 倇 iN 
倆

guiNé- 1912/14, Ceres (tipo aprovado; selos e ordeNs postais)- prova N/deNt. do 7½ Ctv ChoColate s/ papel liso levemeNte 
poNtiNhado, taxa e províNCia de tipo difereNte da emissão, tidas Como provas de CuNho projeCtadas para as ordeNs postais. raro. b. 30

ÍNDIA/PORTUGUESE INDIA

170 F 27 倇 ° * íNdia- 1911, d. Carlos i (mouChoN - C/ sbC. repúbliCa Cm)- quadra bordo de folha de provas N/deNt. do 6 rs verde s/ papel liso, 
mf-206 (#4). b/mb. 12

171 F 27 倇 ** íNdia- 1955, CeNteNário de moNseNhor sebastião r. dalgado- lote de 2 eNsaios de Cor em deNteado 13½ do 1 tg, mf-440 (#2), Cores 
de fuNdo difereNtes das aprovadas, um Com fuNdo verde e moldura lilás rosa, outro Com fuNdo CiNza Claro e moldura amarela. 
Numeração a esferográfiCa No verso. b. 20

MOÇAMBIQUE|MOZAMBIQUE

172 F 27 倇 倁 
° *** 
* sbC

moçambique (multa postal)- 1925, marquês de pombal- lote Composto por 2 quadras de provas N/deNt. e deNteadas do 30 Ctv efígie 
e plaNo, mf mp-1/2 (#2), série Completa em quadras deNteadas, mf mp-1/3 (#4), e 2 bloCos vertiCais de 6 selos do 30 Ctv moNumeNto, 
mf mp-3 (#12), todos Com furos de seguraNça. b. 50

COMPANhIA DE MOÇAMBIQUE|MOZAMBIQUE COMPANY

173 F 27 倇 * C.ª de moçambique- 1907, elefaNtes (Novas Cores)- tipo i; sem taxa- prova N/deNt. em CastaNho s/ rosa, papel porCelaNa Colorido, 
Cores aprovadas para a taxa de 115 rs. pouCo vulgar. ligeiro óxido No verso. b. 30

174 F 27 倇 * C.ª de moçambique- 1907, elefaNtes (Novas Cores)- tipo i; sem taxa- prova N/deNt. em violeta s/ amarelo, papel porCelaNa Colorido, 
Cores aprovadas para a taxa de 700 rs. leve óxido No verso. pouCo vulgar. b. 30

175 F 27 倇 flh 
*

C.ª de moçambique- 1911, elefaNtes (C/ sbC. repúbliCa Cm)- folha Completa de 28 provas N/deNt. do 50 rs CastaNho, mf-83 (#28), 
papel porCelaNa ordiNário. b/mb. 60

176 F 27 倇 倆 
sbC

C.ª de moçambique (WaterloW & soNs, ltd.)- 1918/25, motivos loCais (tipo iia; só moldura | Com taxa)- prova da matriz N/deNt. 
só da moldura para o deseNho do 2 Ctv em preto (açúCar), mf-121 ou 152, impressa isoladameNte Com largas margeNs e Numeração 
de ordem ou de obra, furo de seguraNça da WaterloW ao CeNtro (ex- johN sussex). muito raro. mb. 180

177 F 27 倇 倆 
sbC

C.ª de moçambique (WaterloW & soNs, ltd.)- 1918/25, motivos loCais (tipo iia; só moldura | Com taxa)- prova da matriz N/deNt. 
só da moldura para o deseNho do 8 Ctv em preto (algodão), mf-125 ou 154a, aNulada Com Cruz mNs. e Com 2 Numerações de ordem 
ou de obra (ex- johN sussex). muito raro. b. 180

178 F 27 倇 倆 
sbC

C.ª de moçambique (WaterloW & soNs, ltd.)- 1918, motivos loCais (tipo iii; deseNho Completo)- prova da matriz N/deNt. do 1½ Ctv 
preto (borraCha), mf-120, Com 2 Numerações de ordem ou de obra. muito raro. b. 180

179 倇 *** 
sbC

C.ª de moçambique- 1937, motivos loCais (tipo ia; Com taxa)- lote de 4 provas N/deNt. difereNtes só da moldura, furo de seguraNça 
ao CeNtro da “WaterloW & soNs, ltd.”, taxas de 5 Ctv, 1$00, 10$00 e 20$00, mf-173, 185, 189/20. b/mb. 15

180 F 28 倇 blC 
*** 
sbC

C.ª de moçambique- 1940, 3.º CeNteNário da restauração de portugal (WaterloW & soNs, ltd.)- CoNjuNto de 6 folhas de álbum 
CoNteNdo bloCos de provas N/deNt. só do CeNtro perteNCeNtes à obra Nr. “40967”, todas em Cores difereNtes CorrespoNdeNdo às 6 
Cores emitidas para as respeCtivas taxas, C/ furo de seguraNça médio e várias aNotações para CorreCções, datas ou Numerações de 
obras (#60 provas No total). ex- johN sussex. raro. b/mb. 320

COMPANhIA DO NIASSA|NYASSA COMPANY

181 F 27 倇 *** CompaNhia do Niassa- prova deNteada 15x14½ sem províNCia (tidas Como da C.ª do Niassa), bordo iNferior de folha Com taxa de 5 Ctv 
em laraNja e CastaNho CiNza, represeNtaNdo vasCo da gama. raro. b/mb. 40

REIMPRESSÕESREIMPRESSÕES      REPRINTS  REPRINTS
PORTUGAL

182 F 27 r ° 倆 reimpressão de 1885- 1855, d. pedro v (Cabelos lisos)- quadra bordo de folha do 25 rs azul esCuro, mf r-6 (#4), tipo i (vC 
€440+++). mb. 50

183 F 27 r 倄 * reimpressão de 1863- 1856, d. pedro v (Cabelos aNelados)- tira horizoNtal de 3 selos do 5 rs CastaNho, mf r-10 (#3), CuNho i, bordo 
lateral direito de folha, boas margeNs, Colado sobre papel (vC €600++, Como selos isolados). b. 35

184 F 28 r 倆 
sbC

reimpressões de 1885- 1870/76, fita direita- série iNCompleta Com 9 valores difereNtes, traço fiNo de 18 mm, taxas de 10 a 50 rs, 100 
a 150 rs e 300 rs, mf r-37/41, 43/45, 47, deNteado 13½ (vC €640++). selo de 25 rs Com falta de CaNto reparado Com outro selo. b. 80

185 F 28 r ® 
(**)

reimpressão de 1885/93- 1887, d. luís i (de freNte, Novos valores)- selo do 25 rs violeta azul, mf r-63 (vC €180). gomado No verso Com 
goma espessa. raro. b. Nota: Não CoNfirmamos a goma ser origiNal por falta de CoNheCimeNto da goma utilizada Nas reimpressões gomadas. 60

CABO VERDE/CAP VERT

186 F 28 r ** Cabo verde (reimpressões de 1905)- 1902, d. luís i/d. Carlos i (C/ sbt.)- série Completa dos 4 valores, mf r-52, r-59/60, r-69 (vC 
€240). pequeNo poNto de óxido No verso do 400 s/ 50 rs pouCo sigNifiCativo. gomas Com pequeNos defeitos. b. 60

ÍNDIA/PORTUGUESE INDIA

187 F 28 r 倆 
sbC

íNdia (reimpressões de 1885)- 1880/81, Coroa (Novas Cores)- série iNCompleta faltaNdo apeNas o 20 rs Carmim C/ sbC. oblíqua “prova” 
pequeNa, mf r-57, 58/61 (vC €175). b. Nota: o Catálogo muNdifil Não refere o 20 rs Com sobreCarga prova pequeNa pelo que se deve 
CoNsiderar Como série Completa. 75

SELOS E CARTAS DE PORTUGALSELOS E CARTAS DE PORTUGAL      STAMPS OF PORTUGAL  STAMPS OF PORTUGAL
188 F 28 Š 1853, d. maria ii- selo do 25 rs azul, mf-2, CuNho ii, bordo lateral esquerdo Com margeNs boas a largas, obliterado Com Carimbo 

de barras “82- figueira da foz” (vC €40). b. 20
189 F 28 blC Š 1858, d. pedro v (Cabelos aNelados)- bloCo vertiCal de 10 selos do 25 rs Carmim rosa, mf-13 (#10), CuNho iii, margeNs Normais a 

Curtas, Carimbo de barras “87- figueira da foz; 4x3x4” bem marCado (vC €120+++; Como selos isolados | €228 Como múltiplo). b. 60
190 F 28 倅 Š 1863 (juN), d. luís i (borja freire)- tira horizoNtal de 4 selos do 25 rs Carmim rosa, mf-16 (#4), CuNho iii, margeNs Normais a boas, 

Carimbo de barras “104- CamiNha; 4x3x4” (vC €36+++ Como selos isolados | €72 Como quadra). b. 20
191 F 28 Š 1867, d. luís i, fita Curva (Não deNteado)- CoNjuNto de 2 selos do 50 rs em verde Claro em toNs difereNtes, mf-23 (#2), largas 

margeNs e margeNs Normais respeCtivameNte, este último Cotado Com 2.ª esColha (vC €144). b. 20
192 F 28 倃 Š 1866, d. luís i, fita Curva (Não deNteado)- par horizoNtal do 120 rs azul esCuro, mf-26 (#2), largas margeNs, Carimbo de poNtos 

“1- lisboa; 4x3x4” (vC €260+; Como selos isolados | €390 Como par). vestígios de óxido. a/b. 40
193 F 28 ‰ © 1867 (9-9), d. luís i, fita Curva (deNteado)- história postal- Carta CirCulada de lisboa (5-11-1870) para o porto (6-11), Com selo do 

25 rs Carmim rosa, mf-30, CuNho x, marCa CirCular “exCesso de pezo” + “50” preto por falta de porte para o 2.º esCalão. b. 20
194 Š 1871, fita direita- CoNjuNto de 11 CuNhos difereNtes só sobre selos do 5 rs preto, mf-36 (#11), seNdo 7 em deNteado 12½ e restaNtes 

em 13½ (vC €130). lote a ver. b. 35
195 F 28 Š © 1871, fita direita- marCofilia/NomiNativos- selo do 5 rs preto, mf-36, CuNho vi, papel liso, deNteado 12½, obliterado Com 

“oliveira/de/frades” (vp tipo-i/dg-270 | rar 20). moNtado sobre papel Com represeNtação do Carimbo. b. 15
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196 F 28 Š 倐 1871, fita direita- selo do 5 rs preto, mf-36, papel liso, deNteado 12½, CuNho vii, dupla impressão do CuNho (vC €900). falta do 
CaNto superior direito. muito raro. a/b. 50

197 F 28 Š © 1871, fita direita- selo do 10 rs amarelo, mf-37, CuNho i, papel liso, deNteado 12½, obliterado Com Carimbo de barras “93- figueira 
da foz” (vC €50). um deNte ligeirameNte Curto. b. 18

198 F 28 Š © 1876/82, fita direita- marCofilia/NomiNativos- selo do 15 rs CastaNho, mf-38, CuNho i, papel liso, deNteado 12½, obliterado Com 
“Cezimbra” (vp tipo-i/dg-128 | rar 4). CaNto iNferior esquerdo reparado. b. 15

199 F 28 ** a/s 1882, fita direita- selo do 300 rs violeta, mf-47, CuNho ii, papel porCelaNa, deNteado 12½, assiNado No verso (vC €210). b/mb. 50
200 F 28 Š 倐 1879, fita direita (2.ª emissão)- selo do 50 rs azul, mf-50, CuNho i, deNteado 13½, forte repiNte de Cor (vC €95++, Como selo 

Normal). Cabeça aberta reparada Com goma. pouCo vulgar. a/b. 35
201 F 28 ** (**) 1880, d. luís i (de perfil)- selo do 25 rs azul CiNzeNto Claro, mf-53, papel liso fiNo, deNteado 13½ (vC €240; 2.ª esColha). leve 

viNCo e traNsparêNCia No verso. a. 5
202 F 28 fg ** 1884, d. luís i (de freNte - Novos valores)- falsos- falsifiCação do 500 rs preto, mf-64, deNteado 11½, papel porCelaNa fiNo. b. Nota: 

selo redeNteado a partir de prova N/deNt. ou ClaNdestiNameNte deNteado fora da Casa da moeda. 25
203 F 28 *** r 

sbC

1887, d. luís i (de freNte - Novos valores)- selo do 500 rs violeta, mf-65, deNteado 12½, Com sobreCarga horizoNtal “speCimeN” 
(vC €1.050+++). distribuído juNtameNte Com as reimpressões de 1905. raro. qualidade de luxo. sb. Nota: alguNs selos origiNais 
desta emissão também em deNteado 12½ foram distribuídos Com as reimpressões de 1905 para Completarem as respeCtivas ColeCções. 160

204 F 28 flh ** 
(**)

1892, d. luís i (C/ sbC. provisório; sbC. b)- folha Completa de 25 selos do 10 rs verde Claro, mf-81 (#25 | vC €525+++; Como selos 
isolados). gomas Com defeitos ou papel No verso de vários selos. raro. a/b. Nota: estes selos foram sobreCarregados em bloCos de 
25 selos, pelo que se CoNsidera Como folha Completa. 120

205 F 28 * Š 
per

1893, d. luís i (C/ sbC. provisório)- sbC. C- selo do 25 rs lilás, mf-86b, deNteado 12½, C/ perfuração telegráfiCa de estrela (vC 
€130). dois deNtes ligeirameNte Curtos. b. 20

206 F 28 ‰ 1895 (13-6), 7.º CeNteNário de saNto aNtóNio- sobresCrito CirCulado aberto Como porte de impressos No porto (13 juN 98), Com selo 
do 15 rs CastaNho, mf-114. b/mb. 50

207 F 28 ** 倐 1895, d. Carlos i (mouChoN - 1.ª emissão)- erros e variedades- selo do 15 rs CastaNho, mf-129, aCeNtuada desloCação de ambos os 
deNteados (vC €160+++). pouCo vulgar. b. 35

208 F 28 Cad *** 
(**)

CaderNetas postais- 1906 (1-jaN), d. Carlos i (mouChoN)- CaderNeta do 10 rs verde amarelo “Casa da moeda/1906”, mf-128/Cp-6, 
Completa (vC €1.100). algumas maNChas e gomas dos selos espelhadas. raro. b. 260

209 F 28 flh *** 1899, d. Carlos i (mouChoN - 2.ª emissão)- folha Completa de 28 selos do 25 rs Carmim rosa, mf-141 (#28 | vC €70). b/mb. 20
210 F 28 ** 倐 1911, CamiNho marítimo para a íNdia C/ sbC. repúbliCa e sbt. (s/ selos do CoNtiNeNte)- selo do 100 rs CastaNho amarelo, mf-190, sbC. 

desloCada N/Cat. impressa Na parte iNferior do selo (vC -€-). b/mb. 30
211 F 28 Š 倐 1920, Ceres- variedades de CliChé- selo do 4 Ctv verde, mf-226, papel liso, deNteado 12x11½, feNda “4 grosso”, mm-xxviii (vC 

€250). a/b. 30
212 F 29 blC 

*** 
(**) 倐

1917, Ceres- bloCo horizoNtal de 10 selos bordo lateral esquerdo do 6 Ctv lilás rosa Claro, mf-228 (#10), papel poNtiNhado, 
deNteado 15x14, último selo da fila superior e todos os selos da fila iNferior Com impressão albiNa parCial. defeitos Na goma, mas 
erro pouCo vulgar. b. 30

213 F 28 ** 倐 1923, Ceres- selo bordo de folha do 20 Ctv verde esCuro, mf-254, duplo deNteado Na margem e Nos deNteados vertiCais. b. 10
214 *** 1924, 4.º CeNteNário de luís de Camões- série Completa, mf-299/329 (vC €165). exCeleNte qualidade. mb. 36
215 F 29 ° *** 倐 1928, Ceres (C/ sbt.)- quadra do 80 s/ 1$50 lilás Claro, mf-483 (#4), barra tipo-ii (vC €106,5). leve óxido No par iNferior. b. 20
216 F 29 ‰ 1928, Ceres (C/ sbt.)- sobresCrito CirCulado de Chaves (18-1-29) para lisboa (19-1), Com selo do 10 s/ ¼ Ctv sépia Claro, mf-453, papel 

liso, e par do 15 s/ 24 Ctv verde azul Claro, mf-462 (#2), para porte CorreCto de 40 Ctv. pequeNos defeitos. b. 15
217 ° *** 1929, imposto telegráfiCo (C/ sbC. e sbt.)- quadra bordo iNferior de folha do 1$60 s/ 5 Ctv CastaNho vermelho, mf-494 (#4), papel 

CartoliNa (vC €240+++). mb. 30
218 F 29 doC 1931/33, lusíadas- etiqueta de eNComeNda CirCulada de lisboa (27-3-41) para fraNça, Com selos do 4$50 laraNja, mf-529, e 30 Ctv 

verde CiNzeNto, mf-544. iNdiCações de provável Não eNtrega devido a zoNa oCupada de paris pelos alemães. pequeNos defeitos. a/b. 20
219 F 29 Š 倐 1931, 7.º CeNteNário da morte de saNto aNtóNio- selo do 15 Ctv lilás vermelho, mf-531a, variedade “Corrfio” (vC €18). algumas 

maNChas No verso. a/b. 7
220 F 29 ‰ 1931 (1-11), 5.º CeNteNário da morte de d. NuNo álvares pereira- sobresCrito Com série Completa, mf-537/42, de lisboa (10-12-31) 

para a alemaNha. esCasso. b. 40
221 F 29 ‰ Œ 1941, tudo pela Nação- sobresCrito registado de lisboa (30-9-42) para os estados uNidos (22-10) via bermuda, Com 2 selos do 10$00 

ardósia esCuro, e selo de 20$00 verde azul, mf-573 (#2), 574, Compostos Com selos lusíadas de 10 Ctv violeta e 50 Ctv CastaNho 
Claro, e selo de 15 Ctv verde amarelo (peixeira de lisboa), 1.ª emissão de Costumes, mf-516, 522, 610, aberto pela CeNsura militar 
Na bermuda, traNsportado pelo “Clipper” da paNam. pequeNos defeitos. b. 20

222 *** 1950, aNo saNto- série Completa, mf-719/22, bordo e CaNto de folha Com exCepção do 50 Ctv (vC €230). mb. 35
223 pm pi 1952 (10-2), CeNteNário do miNistério das obras públiCas- postais máximos- série Completa em postais ilustrados moNoCromátiCos, 

mf-755/58, respeCtivameNte Carimbos de vila fraNCa de xira, braga, alCáCer do sal, e Coimbra todos em 28-5-53. mb. 15
224 *** 1952, 4.º CeNteNário da morte de s. fraNCisCo de xavier- série Completa, mf-759/62 (vC €162). mb. 25
225 F 29 ‰ 1953/61, d. diNis/Cidade de setúbal- história postal; porteado; selos de reCurso- sobresCrito CirCulado de fraNça (22-8-62) para 

a figueira da foz (24-8), multado à Chegada Com par do 20 Ctv laraNja s/ verde amarelo, mf-765 (#2), e 2 selos do 1$00, mf-876 (#2), 
um deles Com falta de papel, utilizados Como reCurso aos selos de porteado. pouCo vulgar. b. 25

226 *** 1957, almeida garrett- série Completa, mf-827/30 (vC €280). mb. 30
227 ° *** 1960, 5.º CeNteNário do iNfaNte d. heNrique- série Completa em quadras bordo de folha, mf-863/68 (#4 | vC €264). mb. 30
228 blC 

*** 倐
1966, iNauguração da poNte salazar- bloCo vertiCal de 10 selos CaNto de folha Com miras de Cor do 1$00 vermelho e ouro, mf-979 
(#10), desloCação da Cor de fuNdo vermelho. mb. 15

229 F 29 ** (**) 
倐

1971, proteCção da Natureza- selo bordo de folha do 1$00, mf-1122a, omissão da Cor de fuNdo bistre oliva (vC €100). leve poNto 
de óxido No verso juNto a uma margem. esCasso. b. 25

230 F 29 ° *** 
倐

1974, paisageNs e moNumeNtos- quadra CaNto de folha do $30 (mosteiro de alCobaça), mf-1128 (#4), omissão parCial da data de 
seguraNça No verso N/Cat. b. 12

231 F 29 ° *** 倐 1972, biCeNteNário da Cidade de piNhel- quadra do 1$00, mf-1146 (#4; var), deNteado 12x12½ (vC €600++). mb. 60
232 F 29 ° *** 

倐
1972, mês muNdial do Coração- quadra bordo lateral direito de folha do 1$00 violeta e vermelho, mf-1149 (#4), omissão do 
deNteado Na margem direita. mb. 15

233 F 29 ° *** 
倐

1972, CiNqueNteNário da 1.ª travessia aérea lisboa-rio de jaNeiro- série Completa de quadras em deNteado 13½, CaNtos de folhas do 
1$00 e 3$80, mf-1171a, 1174a (#4; var), bordo e CaNto de folha respeCtivameNte (vC €1.280+++). mb. 120

234 F 29 blC 
*** 倐

1974, CeNteNário da uNião postal uNiversal- bloCo vertiCal de 10 selos do 4$50, mf-1221 (#10), duplo deNteado. um selo Com 
poNtos de óxido. b. 30

235 F 29 倃 *** 
倐

1975, aNiversário do movimeNto de 25 de abril- par horizoNtal CaNto superior esquerdo de folha do 10$00, mf-1247 (#2), 2.º selo 
Com dupla impressão da Cor preta origiNaNdo dupla impressão da legeNda “portugal”, quadro exterior, iNsCrições do impressor e do 
deseNhador, e da taxa “10$00” N/Cat. (vC -€-). raro. sb. 75

236 F 29 ° *** 1976, alfabetização- série Completa em quadras, mf-1292a/95a (#4 | vC €372), deNteado 13½, 2 delas em CaNto de folha. mb. 40
237 F 29 倁 *** 

倐
1977, CeNteNário da morte de alexaNdre herCulaNo- série Completa em bloCos de 6 selos CaNto superior esquerdo de folha, poNto de 
Cor Nos filetes do Capitel da ColuNa da esquerda ou “re-eNtry”, variedade CoNstaNte No 6.º selo de Cada folha, mf-1344/45 (#6). mb. 12
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238 F 29 *** 
(**) 倐

1979, homeNagem ao emigraNte português- selo do 5$00, mf-1415a, erro Com tarja fosforesCeNte No lado direito s/ portugal (vC 
€80). leve oxidação No verso. b. 20

239 F 29 ° *** 倐 1995, Natal- quadra do 80$00, mf-2320a (#4), Com legeNda portugal iNvertida (vC €2.000). raro. mb. 400
240 F 29 倆 etiquetas- 1987, frama- série Completa da máq. 010-lisboa/restauradores (25$00, 57$00 e 74$50), mf e-1f (#3 | vC €180). mb. 50
241 F 29 ‰ 倐 etiquetas- 1987, frama- sobresCrito CirCulado aberto Como porte de impressos de lisboa (19-7-87), Com 2 etiquetas da máq. 010-lisboa/

restauradores, mf e-1 (#2), um Com taxa de “011.0”, outra Com taxa de “001.0”, esta Com omissão do texto de fuNdo N/Cat. esCasso. mb. 20
242 F 29 倆 倐 etiquetas- 2002, expo 98 (tipo Cruzet)- série Completa Com as 5 taxas + as 2 do Correio azul, mf e-16 (#7), erro Com todas as taxas 

iNvertidas, N/Cat. raro. mb. 40
243 倈 *** bloCos- 1941 (12-8), 8.º CeNteNário da fuNdação e 3.º CeNteNário da restauração- bloCo mf b-2 (vC €545). exCeleNte qualidade. mb. 70
244 倈 *** bloCos- 1941 (17-2), CeNteNário do selo postal- bloCo mf b-3, habitual falha vertiCal da goma No verso juNto à margem esquerda 

(vC €240). exCeleNte qualidade. mb. 40
245 倈 *** 

(**)
bloCos- 1944, 3.ª exposição filatéliCa portuguesa- bloCo mf b-5, habitual falha vertiCal da goma juNto à margem (vC €65++). 
bloCo Com 3 pequeNos poNtos de óxido No verso, Cotado Como CharNeira. b. 18

246 倈 *** (**) bloCos- 1945, Navegadores portugueses- bloCo mf b-7 (vC €63). leves poNtos Negros No verso, Cotado Como CharNeira. b. 18
247 倈 ** bloCos- 1945, CeNteNário da esCola Naval- bloCo mf b-9, habitual falha vertiCal da goma juNto à margem (vC €51). b/mb. 15
248 倈 *** bloCos- 1946, Castelos de portugal- bloCo mf b-10, Chapa N.º 1 (vC €340). exCeleNte qualidade. mb. 60
249 倈 *** 

(**)
bloCos- 1946, CeNteNário do baNCo de portugal- bloCo mf b-11 (vC €155). bloCo Com pequeNos poNtos de óxido No verso, Cotado 
Como CharNeira. b. 34

250 倈 *** sbC 
rpC

bloCos- 1980/92, evoCação da 1.ª emissão dos açores e da madeira- CoNjuNto dos 2 bloCos Ce b-29/30, repiCados Com “Capex 87” e 
iNsCrição “CaNadiaN philateliC exhibitioN/13th to 21st juNe 1987”. mb. 12

251 倈 *** 
sbC 
rpC Œ

bloCos- 1980/92, evoCação da 1.ª emissão dos açores e da madeira- CoNjuNto dos 2 bloCos Ce b-29/30, repiCados da “World 
ColumbiaN/stamp expo 92/may, 22-31 1992 - ChiCago” e “500th aNNiversary of the disCovery/of ameriCa souveNir” s/ repiCagem de 
1983, “aNNiversary of sCouNtiNg”. mb. 15

252 *** 2013, Natal/aNo da fé 2012-2013/No respeito de todas as CreNças- miNi-folha Corporate Completa de 10 selos de €0,80, mf fsC-15 
(vC €35). tiragem de 30.000 selos. sb. 8

253 F 30 ‰ Œ Correio aéreo- 1941 (17-3), tipo héliCe- sobresCrito CirCulado de lisboa (14 ago 42) para os estados uNidos pelo “Clipper” da 
paNam, Com selo do 15$00 amarelo laraNja, mf Ca-8, selos lusíadas de 10 Ctv violeta e 50 Ctv CastaNho Claro, e selo de $15 da 1.ª 
emissão Costumes. mf-516, 522, 610, aberto pela CeNsura Com CiNta de feCho da bermuda. pequeNos defeitos. b. 12

254 F 30 ‰ doC eNComeNdas postais- 1936 (jaN), tipo eNComeNda- boletim para eNComeNdas postais registado de belém (7 abr 36) para loureNço 
marques (13-5) via lisboa, Com par do 4$50 lilás vermelho, mf ep-23 (#2), e 3 selos do 10 Ctv verde azul Claro iNfaNte d. heNrique, 
mf-568 (#3), um deles utilizado para pagameNto do impresso. pequeNos defeitos. b. 30

255 F 30 ‰ porteado- 1922 (dez), emissão regular (uNiColor)- sobresCrito CirCulado sem selos em estremÔz (3 e 4-4-31), multado Com pares do 
8 Ctv e 32 Ctv verde, mf p-30 (#2), 36 (#2), “t” CirCular de multa. pequeNos defeitos. b. 12

256 F 30 ‰ © porteado- 1940, algarismo ladeado a ramos (d. 14)- sobresCrito remetido pelo CoNheCido filatelista artur de vasCoNCelos para o 
dr. aNtóNio fragoso, CirCulado do porto (13-3-47) para braga/posta restaNte (13-3), Com selo Costumes de $50 CastaNho (aviNtes), 
mf-680, porteado à Chegada Com selos do 40 Ctv rosa esCuro e 60 Ctv verde amarelo, mf p-58, 60, utilizado para o pagameNto da 
taxa da posta restaNte e também iNutilizados Com NomiNal “reexpedido”, reexpedido de braga (15-3) para vila Nova de gaia (16-
3) Com selos No verso do 40 Ctv rosa esCuro e 60 Ctv verde amarelo, mf p-58, 60. meNção mNs. No verso “reexpedida a pedido do 
destiNatário” datada de braga (15-3-47) e assiNatura do Carteiro. b. 20

257 F 29 *** porteado- 1955, algarismo ladeado a ramos (d. 12½)- selo do 5$00 amarelo laraNja, mf p-64 (vC €500). esCasso. mb. 140
258 F 30 ‰ imposto postal- 1928, jogos olímpiCos de amesterdão- sobresCrito CirCulado de (24 mai 28) para (), Com selo Ceres loNdres do 

1$60 azul esCuro, mf-414, e selo obrigatório de imposto do 15 Ctv rosa e preto, mf ip-21, embora o seu uso só fosse obrigatório para 
a CirCulação NaCioNal. selo de imposto Com CaNto iNferior esquerdo ligeirameNte Curto. esCasso. a/b. 80

SELOS E CARTAS DAS ILHAS ADJACENTESSELOS E CARTAS DAS ILHAS ADJACENTES      STAMPS OF PORTUGUESE ADJACENT ISLANDS  STAMPS OF PORTUGUESE ADJACENT ISLANDS
AÇORES/AZORES

259 F 30 ‰ 1871/73, d. luís i (fita direita - sbC. a)- Carta CirCulada do faial para lisboa (4-4-71), Com selo do 25 rs Carmim rosa, mf-19, 
deNteado 12½, CuNho iii, apeNas obliterado à Chegada Com Carimbo de barras “1”. b. 20

260 F 30 blC *** 
(**)

1876, d. luís i, fita direita (sbC. C)- bloCo de 12 selos do 5 rs preto, mf-16 (#12), deNteado 12½, CuNho viii, leve óxido Na juNção 
eNtre as 2.ª e 3.º filas de selos No verso (vC €192+++; Como 2.ª esColha). a/b. 30

261 F 30 Š 倐 
tel

1884, fita direita (sbC. d)- selo do 150 rs amarelo, mf-44, CuNho ii, papel porCelaNa, deNteado 12½, sbC. “açores” desloCada juNto à 
margem iNferior, vestígios de traços telegráfiCo a vermelho (vC €115+++). pequeNo defeito Na freNte juNto à margem iNferior direita. a/b. 25

262 F 30 ‰ © 1882, d. luís i (de freNte - sbC. d)- marCofilia/datados- sobresCrito CirCulado de lageNs das flores (1 mar 92) para os estados 
uNidos (7-4) via lisboa, Com selo do 50 rs azul, mf-50, papel porCelaNa, deNteado 11½. marCa expedidora pouCo vulgar em peça. mb. 40

263 Š 1894, 5.º CeNteNário do iNfaNte d. heNrique- série Completa, mf-60/72, Carimbo do CeNteNário (vC €450). pequeNos defeitos. b. 40
264 F 30 ‰ 1910, d. maNuel ii- sobresCrito da royal mail steam CompaNy, CirCulado de p. delgada (05-fev-11) para loNdres (13-2), Com selos do 

20 rs Carmim, papel esmalte, 25 rs CastaNho esCuro, deNteado 11½, 50 rs azul, mf-111/13, e 20 rs Carmim C/ sbC. repúbliCa, mf-125. b. 30
265 F 30 Š 1912, CamiNho marítimo para a íNdia C/ sbC. repúbliCa e sbt. (s/ selos de multa)- falsos- selo do 500 s/ 100 rs Carmim s/ rosa Claro, 

mf-148, papel porCelaNa, Carimbo falso ou de favor de poNta delgada. b. 10
266 F 30 ‰ eNComeNdas postais- 1921, ComérCio e iNdústria- sobresCrito CirCulado de aNgra (18 mai 28) para loureNço marques, Com selo No 

verso do $80 ultramar Claro, mf ep-10, usado de reCurso. b. 25
267 F 30 ‰ rg imposto postal- 1915, para os pobres- sobresCrito registado da horta (8 out 22) para os estados uNidos (2 e 3-11-22), Com selo 

Ceres Na freNte de 60 Ctv azul esCuro, mf-185a, deNteado 15x14, e No verso selo do 1 Ctv Carmim, mf ip-5, papel liso. b. 20
MADEIRA

268 F 30 Š preCursores- 1867, d. luís i (fita Curva - Não deNteado)- selo do 80 rs laraNja, mf-24, margeNs Normais, Carimbo de barras “51- 
fuNChal; 4x3x4” (vC €335). b. 50

269 F 30 ** 倐 1874, fita direita (sbC. b)- selo do 5 rs preto, mf-14, CuNho ii, papel liso, deNteado 14 (vC €160). alguNs deNtes do deNteado 
iNferior ligeirameNte reNtes. b. 25

FUNChAL

270 F 30 blC 
***

1897/1905, d. Carlos i (mouChoN)- lote Composto por bloCo vertiCal de 8 selos do 500 rs preto s/ azul, deNteado 11½, bloCo 
horizoNtal de 8 selos do 200 rs lilás Claro s/ rosa, e bloCos horizoNtais de 12 selos do 100 rs azul s/ azul, 115 rs laraNja s/ rosa, e 
130 rs CastaNho s/ amarelo, mf-22 (#12), 24 (#8), 26 (#6), 32/33 (#12 | vC €332+++; Como selos isolados). lote a ver, ligeiros defeitos 
em alguNs selos de 115 e 130 rs seNdo estes bloCos Cotados Como CharNeira. b/mb. 50

271 F 30 flh *** 1897, d. Carlos i (mouChoN - 1.ª emissão)- folha Completa de 28 selos do 100 rs azul s/ azul, mf-22 (#28 | vC €196+++). b. 50

ateNção: evitem o eNvio das ofertas para o 88.º leilão pela via do Correio Normal. pela experiêNCia dos últimos leilões o atraso Na eNtrega da CorrespoNdêNCia Normal varia eNtre as 2 

e as 3 semaNas. utilizem as via de fax, email e portal leilões p. dias, lda. para mais iNformações agradeCemos telefoNema para 2132233460/66, ou email para geral@leiloespdias.pt

ATTENTION: AVOID SENDING YOUR BIDS FOR AUCTION NR. 88 VIA THE REGULAR MAIL. BASED ON THE EXPERIENCE OF THE LAST AUCTIONS, THE DELAY IN DELIVERING REGULAR MAIL VARIES 
BETWEEN 2 AND 3 WEEKS. USE FAX, EMAIL, OR OUR WEB SITE VIA. FOR MORE INFORMATION, PLEASE CALL 2132233460/66, OR EMAIL GERAL@LEILOESPDIAS.PT
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SELOS E CARTAS DAS COLÓNIASSELOS E CARTAS DAS COLÓNIAS      STAMPS OF PORTUGUESE COLONIES  STAMPS OF PORTUGUESE COLONIES
COLÓNIAS (EMISSÕES GERAIS)/PORTUGUESE COLONIES (GENERAL ISSUES)

272 倂 *** ColóNias- 1973, CeNteNário da omi-omm- série Completa Com os 7 valores em bloCos de 8 selos, aNgola; mf-560 (#8), Cabo verde; 
mf-347 (#8), guiNé; mf-334 (#8), maCau; mf-432 (#8), moçambique; mf-533 (#8), são tomé e príNCipe; mf-406 (#8), timor; mf-360 
(#8 | vC €152). mb. 20

ÁFRIDA (EMISSÕES GERAIS)/PORTUGUESE AFRICA (GENERAL ISSUES)
273 *** áfriCa (porteado)- 1945, império ColoNial português- série Completa, mf p-1/9 (vC €52). b/mb. 10

ANGOLA

274 F 30 ** (**) 
倐 a/s

1875, Coroa (1.ª emissão)- selo do 25 rs Carmim rosa, mf-4, papel liso, deNteado 14 (vC €925), assiNado No verso e goma Com defeitos 
mas exCeleNte CeNtragem. raro. b. 180

275 F 30 ‰ 1894, d. Carlos i (diogo Neto)- sobresCrito CirCulado (17-12-1897) para os estados uNidos (22-1) via lisboa, Com 2 selos do 50 rs 
azul Claro, mf-30 (#2), papel porCelaNa, deNteado 12½. pequeNos defeitos. b. 40

276 F 30 倅 Š 1894, diogo Neto (C/ sbt. loCal maNual)- tira horizoNtal de 4 selos do 25 s/ 2½ rs CastaNho, mf-37 (#4), deNteado 13½ (vC 
€440++). b/mb. 120

277 F 30 * 倐 1912, mouChoN (C/ sbC. repúbliCa e sbt. loCais)- selo do 25 s/ 75 rs CastaNho violeta Claro, mf-117, sbC. “reupbliCa”, 1.º selo da 
folha (vC €180; sem goma). b. 30

278 F 30 ‰ 1915/19, Ceres (1.ª emissão)- sobresCrito CirCulado do lobito (8-2-1916) para iNglaterra/loNdres, Com 13 selos do 2½ Ctv violeta 
esCuro, mf-147 (#13), papel poNtiNhado, deNteado 15x14, aberto pela CeNsura Com CiNta de feCho. pequeNos defeitos. b. 25

279 F 30 pi 1924/25, Ceres- postal ilustrado de uma Caçada a 70 km de luaNda em automóvel dodge, CirCulado de luaNda (12-11-29) para o CaNadá 
Como porte de impressos, Com selos em papel liso, deNteado 12x11½ do 2 Ctv Carmim, 5 Ctv azul esverdeado Claro, 8 Ctv CiNzeNto Claro, 
mf-146, 148, 150, 4 Ctv Carmim rosa, 6 Ctv lilás Claro, e 7 Ctv ultramar Claro, mf-201, 203/04, para porte CorreCto de 32 Ctv. b. 25

280 F 31 倃 (**) 
倐

1914, diogo Neto (C/ sbC. repúbliCa loCal)- par horizoNtal do 400 s/ 2½ rs CastaNho, mf-175 (#2), deNteado 12½, sbt. desloCada Na 
parte superior dos selos. gomas espelhadas. b. 20

281 F 30 ‰ 1932, Ceres (filigraNado)- sobresCrito CirCulado de malaNge (24-4-41) para os estados uNidos, via CoNgo belga/elizabethville 
(18-6), Com selos do 5 Ctv sépia, 10 Ctv violeta, 30 Ctv verde azul, 50 Ctv CastaNho Claro, mf-229/30, 233, 236, aberto pela CeNsura 
No CoNgo belga Com CiNta de feCho braNCa e marCa “CeNsure CoNgo belge”. b. 12

CONGO/PORTUGUESE CONGO

282 F 31 ** (**) 
sbC

1898/1901, d. Carlos i (mouChoN - 1.ª emissão)- lote de 2 selos do 75 rs Carmim, mf-21, goma Com defeitos, e 700 rs violeta s/ 
amarelo, mf-28, leve óxido No verso, ambos C/ sbC. “speCimeN” horizoNtal e oblíqua respeCtivameNte (vC €73,5++). provavelmeNte 
distribuídos Nas broChuras dos CoNgressos postais. b. 20

GUINÉ/PORTUGUESE GUINEA

283 blC *** 1953, iNseCtos da guiNé- série Completa em bloCos de 12 selos CaNto de folha, mf-270/79 (#12 | vC €396). mb. 40
ÍNDIA/PORTUGUESE INDIA

284 F 31 * 1872, Nativos (tipo ii)- selo do 40 rs azul Claro, mf-10, papel avergoado, deNteado 12½ a 14½ (vC €160; sem goma). b. 30
285 F 31 ‰ 1871, Nativos (tipo ii)- Capa de Carta CirCulada iNterNameNte de paNgim para margão (23-??-1872), Com selo do 20 rs vermelho, mf- 

9, papel espesso, deNteado 12½ a 14½, Carimbo de barras “1” e “estampilhada” + assiNatura a mNs. b. 100
286 F 31 * a/s 1873, Nativos (tipo ia)- selo do 300 rs violeta, mf-18, deNteado 12½ a 14½, assiNado No verso (vC €240; sem goma). b. 36
287 F 31 ** (**) 

倐
1877, Nativos (tipo iiib)- selo do 900 rs violeta, mf-47, deNteado 12½ a 13½, assiNado No verso (vC €230). pequeNos poNtos No 
verso. a/b. 40

288 F 30 ° *** ** 1881, Nativos (C/ sbt. loCal)- quadra do 5 s/ 15 rs rosa (sbt. a), mf-63 (#4), tipo iia (vC €96++). b. 25
289 F 31 * 倐 1881, Nativos (C/ sbt. loCal)- selo do 5 s/ 20 rs vermelho (sbt. a), mf-64, tipo iib, sbt. iNvertida N/Cat. (vC -€-). leve maNCha. b. 15
290 F 31 ‰ 們 1922, Ceres (1.ª emissão)- ambulâNCias postais- sobresCrito CirCulado para bombay (5-12-32) Com selo No verso de 6 rs CastaNho Claro 

(ii-ii), mf-261, papel aCetiNado, deNteado 12x11½, obliterado Com datado “a/3 dez 32”. sobresCrito Com pequeNo rasgo superior. a/b. 7
291 F 31 倆 倐 1914, mouChoN (C/ sbt. e sbC. repúbliCa Cm)- selo do 1½ s/ 9 rs lilás malva, mf-296, omissão da sbC. “repúbliCa”, sbt. tipo i. b. 12
292 F 31 ‰ doC 1938, império ColoNial português- etiqueta para eNvio de amostras registado de mormugão (25-3-??) para iNglaterra/loNdres, Com 

selos do 2 tgs laraNja e 5 tgs violeta CastaNho, mf-355, 358, marCa iNglesa de CeNsura Na freNte. pouCo vulgar. b. 20
293 F 31 ‰ 倐 1951, aNo saNto (2.ª emissão)- sobresCrito CirCulado de mapuçá (16-12-51) para goa, Com parte de série do 1 rl ao 1 tg, mf-407/12, 

selo do 1 tg azul, Com variedade “1” da taxa Com poNto braNCo Na parte superior. b. 8
294 F 31 Š 倐 1959, 450.º aNiversário (C/ sbt. em esCudos s/ diversos motivos)- selo do $80 s/ 1 rp, mf-504, sobretaxa iNvertida N/Cat., es-516a. b. 15

MACAU/MACAO

295 F 31 ‰ rg 1910, mouChoN (Novas Cores e valores)- sobresCrito CirCulado de maCau (31-10-10) para hoNg-koNg (1-11), Com 8 selos do 3a CiNzeNto 
ardósia (taxa de ½ avo), mf-130 (#8), bisseCtados Na diagoNal, para porte de 4 avos. b. 30

296 F 31 ** 倐 1911, estampilha fisCal (C/ sbC. e sbt. loCais)- selo do 1a s/ 5 rs CastaNho s/ amarelo, mf-144, sbt. iNvertida (vC €60). b. 30
297 F 31 ** 1931/33, Ceres (C/ sbt.)- série Completa, mf-259/67 (vC €165). b. 50
298 F 31 *** 倐 1931, Ceres (C/ sbt.)- selo do 7 s/ 8a CastaNho vermelho (i-iv), mf-264a, papel liso (vC €90). b. 40
299 F 31 *** 倐 1933, Ceres (C/ sbt.)- selo do 15 s/ 16a ardósia (iii-i), mf-266b, posição N.º 95 da folha, papel liso (vC €90). b/mb. 40
300 F 31 ‰ © 1934, padrões (1.ª emissão)- sobresCrito CirCulado de maCau (18-12-40) para o CaNadá via hoNg-koNg (18-12), Com 5 selos do 2a 

verde esCuro, e selo de 20a laraNja, mf-270 (#5), 281, CirCulação feita duraNte o período da oCupação japoNesa Com CiNta de feCho 
e marCas do CeNsor japoNês. esCasso. b. 50

301 F 31 ‰ © 1934, padrões (1.ª emissão)- sobresCrito CirCulado de maCau (14-8-41) para o CaNadá via hoNg-koNg (15-8), Com 2 selos do 2a verde 
esCuro e 2 do 8a azul Claro, mf-270 (#2), 276 (#2), CirCulação feita duraNte o período da oCupação japoNesa Com CiNta de feCho, 
marCa violeta “Not opeNed/by/CeNsor” mas CeNsurada depois Com marCa verde “CeNsor 198”. esCasso. b. 35

302 F 31 ‰ © 1934, padrões (1.ª emissão)- sobresCrito CirCulado de maCau (5-9-41) para hoNg-koNg (6-9), Com selo do 12a azul esCuro, mf-278, 
marCa reCtaNgular violeta “Not opeNed/by/CeNsor” + N.º “44” No verso. b. 25

303 F 31 ‰ 1938 (1-8), império ColoNial português- sobresCrito CirCulado em maCau (31-10-39), Com selo do 5a Carmim, mf-293, CirCulação feita 
duraNte o período da oCupação japoNesa Com marCa No verso a vermelho e a preto Na freNte “27”. pequeNos defeitos. b. 35

304 F 31 ‰ 1940 (out), padrões (C/ sbt. loCal)- sobresCrito CirCulado de maCau (24-??-44) para hoNg-koNg, Com selo império do 3a CastaNho 
violeta, mf-291, e selo 5 s/ 7a Carmim, mf-307, aberto pela CeNsura à Chegada Com CiNta de feCho e marCas do CeNsor No verso. selo 
pouCo vulgar em peça CirCulada. b. 75

305 F 31 ‰ © 1940 (out), padrões (C/ sbt. loCal)- sobresCrito CirCulado de maCau (23-4-41) para a palestiNa/haifa (13-8) via hoNg-koNg (24-4) e 
Cairo, Com tira de 4 selos do 5 s/ 8a azul Claro, mf-308 (#4), marCa reCtaNgular violeta “Not opeNed/by/CeNsor”, marCa hexagoNal 
violeta do CeNsor da palestiNa e a preto do Cairo, reexpedida de haifa para jerusalém. CirCulação pouCo vulgar. b. 50

306 F 31 ** 1951, embarCações típiCas de maCau (juNCos)- série Completa, mf-363/65 (vC €220). b/mb. 44
307 F 31 倄 *** 1966, uNiformes do exérCito- série Completa em tiras de 3 selos, mf-407/14 (#3 | vC €252). b/mb. 60
308 F 31 ° *** 1979, selos do Correio Normal (C/ sbt.)- série Completa em quadras iNCluiNdo selo do Correio aéreo, mf-445/48 (#4), Ca-21 (#4 | 

vC €580). selos do Correio regular em bordo de folha. mb. 100
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309 F 31 ‰ © 1983, plaNtas mediCiNais regioNais- sobresCrito registado de areia preta (17-8-1983) para maCau (17-8), Com série Completa, mf-
479/84, parte da série No verso, iNauguração da estação postal de areia preta. b/mb. 20

310 ° *** 1988, Novos serviços postais- série Completa em quadras bordo de folha, mf-580/81 (#4 | vC €148). mb. 40
311 倈 *** bloCos- 1985, dia muNdial do turismo (borboletas da região)- bloCo mf b-3 (vC €130+++; sem CharNeira). mb. 24
312 倈 *** bloCos- 1987, leques da região- bloCo mf b-6 (vC €300+++; sem CharNeira). mb. 70
313 F 31 ‰ Œ Correio aéreo- 1960, vistas de maCau- sobresCrito registado de maCau (4-10-61) para hoNg-koNg (5-10), Com série Completa, mf 

Ca-16/20. b. 30
MOÇAMBIQUE|MOZAMBIQUE

314 F 32 ‰ 倐 1886, fita direita- lote de 2 sobresCritos CirCulados de l.º marques para a suíça, um Com selo do 50 rs azul Claro, mf-20, papel 
porCelaNa, deNteado 13½, outro Com selo do 100 rs CastaNho amarelo, mf-21, papel porCelaNa, deNteado 12½. selo de 50 rs Com 
impressão defeituosa, 100 rs Com vestígios de goma à volta. a/b. 40

315 F 32 Š 1893, fita direita (C/ sbt. e sbC. provisório loCal)- sbt. tipo 4 preto- selo do 5 s/ 40 rs CastaNho vermelho, mf-27, algarismos “5” 
Com 4,5 mm, assiNado No verso (vC €220). b. 40

316 F 32 ° 倆 
倐

1895, fita direita (C/ sbC. CeNteNário aNtoNiNo)- quadra CaNto de folha do 300 rs laraNja Claro, mf-49 (#4), sbC. desloCada e 
traNsviada apareCeNdo parCialmeNte dupla No par superior (vC €284+++ Como selos Normais). mb. 50

317 F 32 ‰ 1911, d. Carlos i, mouChoN (C/ sbC. repúbliCa Cm)- sobresCrito CirCulado aberto Como porte de impressos de l.º marques (21-4-17) 
para durbaN, Com selo do 20 rs violeta CiNzeNto, mf-107, par Ceres do ¼ Ctv sépia de l.º marques, mf-117 (#2), e taxa de guerra de 
1 Ctv verde CiNzeNto, mf tg-1, marCa CirCular de CeNsura violeta apliCada à Chegada. b/mb. 20

318 F 32 ‰ 1912, d. maNuel ii (C/ sbC. repúbliCa)- sobresCrito CirCulado de ChiNde (30-11-21) para bombay (3-1-22) via beira (2-12), Com tira de 
3 selos do 200 rs verde s/ salmão, mf-126 (#3). a/b. 20

319 F 32 ‰ 1924, Ceres (C/ sbC. vasCo da gama)- sobresCrito registado de l.º marques (17-3-26) para a alemaNha (27-4) via loNdres (25-4), 
Com selo do 80 Ctv rosa, mf-248, Composto Com selo de 50 rs d. maNuel ii e 13 selos Ceres. leve viNCo atiNgiNdo selo de d. maNuel 
e 1 selo Ceres. esCasso. b. 150

320 F 32 doC 
tel

1933, lusíadas- parte de modelo de reCepção para despaCho alfaNdegário, eNComeNda reCebida do porto Com selos No verso de 50 
Ctv CastaNho, par vertiCal do 2$00 violeta, selo de 5$00 verde amarelo e 12 selos de 10$00 sépia esverdeado, mf-278, 285 (#2), 286, 
287 (#12), perfazeNdo o moNtaNte CoNferido Na freNte de 129$50. esCasso. b. 30

321 F 32 *** Œ Correio aéreo- 1939/40, império ColoNial (C/ sbC. exposição de Nova iorque)- selo do 5$00 CastaNho avermelhado, mf Ca-7a (vC 
€225). mb. 60

322 F 32 ‰ Œ sobretaxa do Correio aéreo- 1936, taxe perçue (m / 13)- sobresCrito CirCulado de loureNço marques (25-11-37) para o traNsvaal/
joaNesburgo, Com etiqueta preto s/ azul, mf sCa-4, taxa mNs. “18,50”. b. 25

323 F 32 ‰ Œ 
倐

sobretaxa do Correio aéreo- 1937, taxa reCebida/taxe perçue (m/13)- sobresCrito CirCulado de l.º marques (11-12-37) para 
lisboa (22-12) Com etiqueta preto s/ azul esCuro, mf sCa-6a, variedade “i” de avião mais fiNo, taxa mNs. “9$00”. defeitos Na parte 
superior do sobresCrito Não atiNgiNdo a etiqueta. pouCo vulgar em peça. b. 50

324 F 32 pi 倒 porteado- 1904, emissão regular- postal ilustrado CirCulado de lisboa (23-3-05) para l.º marques (21-4-05), destiNado à 
CaNhoNeira “zaire” via loNdres, Com selo mouChoN de 10 rs verde amarelo, mf-128, multado à Chegada Com selo do 30 rs laraNja, 
mf p-4. pequeNos defeito No deNteado lateral esquerdo do selo de porteado. b. 50

325 F 32 ‰ porteado- 1911, emissão regular (C/ sbC. repúbliCa Cm)- sobresCrito CirCulado da íNdia iNglesa (??-5-18) para loureNço marques 
(24-6-18) sem selos, multado à Chegada Com selo do 100 rs lilás CastaNho, mf p-17. pouCo vulgar. b. 50

326 *** privativos- 1923/25, soCiedade humaNitária Cruz do orieNte- série Completa, mf pf-1/11 (vC €58). mb. 18

INhAMBANE

327 F 32 ‰ 1903 (1-1), d. Carlos i (mouChoN)- sobresCrito CirCulado de iNhambaNe (22 dez 13) para os estados uNidos via l.º marques (24-12), 
Com pares do 10 rs verde amarelo e 15 rs verde, mf-17/18 (#2), para porte CorreCto de 50 reis. b/mb. 35

LOURENÇO MARQUES|LOURENZO MARQUES

328 flh * 
倐

1895, d. Carlos i (diogo Neto)- folha Completa de 28 selos do 25 rs verde, mf-6 (#28), papel poNtiNhado, deNteado 12½, reCalque 
parCial No verso da 1.ª fila de selos (vC €44,80+++). b. 15

329 F 32 ‰ 們 
rg

1914, Ceres (1.ª emissão)- sobresCrito registado de l.º marques-gare (14-4-19) para os estados uNidos (7-6) via loNdres, Com par 
do 20 Ctv verde amarelo, mf-128 (#2), p. porCelaNa, e selos de moçambique de 2½ s/ 5 Ctv Carmim rosa de liNhas viNCadas, mf-203, 
e taxa de guerra do 1 Ctv verde, mf ip-3, aberto pela CeNsura Com CiNta de feCho. b. 30

330 F 32 ** 倐 1915, mouChoN (C/ sbt. e perfuração diagoNal)- selo do ¼ Ctv s/ 5 rs amarelo laraNja, mf-143a, variedade “marqufs” (vC €200). 
esCasso. b/mb. 40

COMPANhIA DE MOÇAMBIQUE|MOZAMBIQUE COMPANY

331 F 32 ‰ rg 1911 (fev), elefaNtes (C/ sbC. repúbliCa Cm)- sobresCrito registado da beira (6-11-14) para o egipto/porto said, Com par do 50 rs 
CastaNho, mf-83 (#2), papel porCelaNa, aberto pela CeNsura Com CiNta de feCho à Chegada. b. 25

332 F 32 ** * 倐 1917, elefaNtes (C/ sbC. Cruz vermelha e sbt. loCais)- lote de 2 selos do 2½ rs CiNzeNto Claro, mf-107b, Com “1” de 31 maior (sem 
goma), e mf-107C, Com dupla variedade Com “1” de 31 e “1” de 17 maiores (vC €70). b. 20

COMPANhIA DO NIASSSA|NYASSA COMPANY

333 F 32 ** 1903, d. Carlos i (C/ sbt. loCal)- série Completa, mf-45/47 (vC €255). b. 75
334 F 32 *** 1921/23, motivos diversos- série Completa em deNteado 13½ a 15, mf-106/25 (vC €90). b/mb. 30

QUELIMANE

335 F 32 ** 倐 1914, Ceres- lote de 9 selos Com apeNas 1 dupliCação, taxas de 1, 1½ e 2 Ctv Com variedade “C” da taxa partido Na base, taxas de 8, 
10, 20, 30 e 2 de 40 Ctv Com variedade “C” da taxa defeituoso. dois selos Com poNtos traNspareNtes No verso. b. 25

ZAMBÉZIA

336 F 32 ** 倐 1894, d. Carlos i (diogo Neto)- selo do 75 rs Carmim, mf-8, deNteado 11½ (vC €180). esCasso. b/mb. 50
337 F 32 ** 倐 1905, mouChoN (C/ sbt.)- selo do 50 s/ 65 rs azul esCuro, mf-54, sbC. tipo ii (vC €200). b. 70
338 F 32 Š 倐 1905, mouChoN (C/ sbt.)- selo do 50 s/ 65 rs azul esCuro, mf-54, sbC. tipo ii (vC €190). b. 40
339 F 32 * 倐 1915, diogo Neto (C/ sbC. “repúbliCa” Cm)- selo do 115 s/ 25 rs verde, mf-83, deNteado 12½, sbt. desloCada. b/mb. 10
340 F 32 ‰ © 1917, mouChoN (C/ sbC. repúbliCa loCal)- sobresCrito CirCulado de l.º marques (gare; 20-3-17) para os estados uNidos, Com selo de 

100 rs azul s/ azul, mf-96, e selo taxa de guerra do 1 Ctv verde liNhas viNCadas, mf tg-1, marCa duplo CírCulo batida a vermelho 
“passou pela CeNsura/loureNço marques”. sobresCrito Com alguNs defeitos. a/b. 25

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE|SAINT ThOMAS AND PRINCE

341 F 32 Š 倐 1892, fita direita (C/ sbt. loCal)- selo do 2½ s/ 10 rs verde, mf-28, sbt. tipo i preta dupla (vC -€-). raro. b. 50
342 F 32 ‰ 1895 (30-3), d. Carlos i (diogo Neto)- sobresCrito CirCulado de s. tomé (8-9-95) para portugal/lisboa (23-9), Com selo do 50 rs azul 

Claro, mf-36, deNteado 13½. b. 50
343 F 32 *** Œ Correio aéreo- 1939/40, império ColoNial (C/ sbC. exposição de Nova iorque)- selo do 5$00 CastaNho avermelhado, mf Ca-16a (vC 

€225). b/mb. 60
TIMOR|PORTUGUESE TIMOR

344 *** 1946, império ColoNial de moçambique (C/ sbC. e sbt. de l.º marques)- série Completa, mf-244/49 (vC €93). b/mb. 15
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88.º LEILÃO AUCTION NR. 88

LEILÕES P. DIAS, LDA. LEILÕES P. DIAS, LDA.

345 *** Œ Correio aéreo- 1946, império ColoNial (s/ moçambique C/ sbt.)- série Completa, mf Ca-10/14 (vC €95). b/mb. 15
346 F 32 Š Œ Correio aéreo- 1947 (25-10), império ColoNial (C/ sbC. loCal libertação)- série Completa, mf Ca-15/23 (vC €75). b. 25

MARCOFILIAMARCOFILIA      CANCELLATIONS AND POSTMARKS  CANCELLATIONS AND POSTMARKS
PORTUGAL

347 F 33 Š Carimbos de barras (1.ª reforma postal - lotes e aCumulações)- lote de 12 selos só de relevo de d. maria ii a d. luís i, obliterados 
Com “44, 61, 68, 71 (azul), 90, 120, 128/29, 141, 145, 149, 157”. lote a ver, marCas de modo geral bem batidas. b. 30

348 F 33 Š Carimbos de barras (2.ª reforma postal)- 1871/75, fita direita- lote de 6 difereNtes sobre selos do 10 rs amarelo laraNja, mf-37 
(#6), Com “71, 106, 123, 184, 204 e 215” respeCtivameNte de vila do CoNde, vila real, peso da régua, redoNdo, serpa e loulé. lote 
a ver, alguNs selos Com defeitos Nos deNteados mas marCas bem batidas. b. 30

349 F 33 Š Carimbos NomiNativos- 1871, fita direita- lote de 3 selos do 5 rs preto, mf-36 (#3), papel liso, deNteado 12½, Com armamar, idaNha/
Nova e aveiro. lote a ver, alguNs defeitos Nos deNteados. b. 20

350 ‰ Carimbos NomiNativos- 1871, fita direita- lote de 2 eNvelopes CirCulados Com selos do 5 rs preto, mf-36 (#2), papel liso, deNteados 
12½ e 13½, Com marCas de abraNtes e alvito. lote a ver. a/b. 25

351 F 33 Š Carimbos NomiNativos- lote de 5 selos de d. luís i Com marCas NomiNais difereNtes, aNadia, Campo maior, gouvêa, meda, e Nazareth 
(violeta). lote a ver, marCas bem batidas. b/mb. 15

352 F 32 Š Carimbos NomiNativos- lote de 2 selos de d. luís i Com marCas NomiNais difereNtes, mf-54, 60, respeCtivameNte Com “r. de mouro” 
e “Caldas/de/moNChique”, dg-92 (rar 30), dg-347 (rar 15), pequeNos defeitos, marCas bem batidas. b. 15

353 F 33 Š Carimbos NomiNativos- 1871, fita direita- selo de 5 rs preto, mf-36, papel liso, deNteado 12½, CuNho vii, obliterado Com 
“maNgualde” (vp tipo-ii/dg-222 | rar 5). b. 20

354 F 33 Š Carimbos NomiNativos- 1871, fita direita- selo de 5 rs preto, mf-36, papel liso, deNteado 12½, CuNho vii, obliterado Com “sta. 
Combadão” (vp tipo-iii/dg-361 | rar 4). b. 15

355 F 33 Š Carimbos NomiNativos- 1892, d. luís i (C/ sbC. provisório)- sbC. C- selo do 5 rs preto, mf-82, obliterado Com “pesqueira” (vp 
tipo-ii/dg-294 - rar 30). b. 15

356 F 33 ‰ Carimbos NomiNativos- 1870/75, fita direita- Carta CirCulada de tomar para lisboa (26-2-74), Com selo do 25 rs Carmim rosa, mf-40, 
papel liso, deNteado 12½, obliterado Com Carimbo de barras “187”, marCa NomiNal “thomar” (vp tipo-i/dg-404 | rar 2). selo 
Com falta de papel No CaNto superior direito. b. 10

357 F 33 Š Carimbos datados- 1871/75, fita direita- lote de 3 selos de 5 rs preto, mf-36 (#3), papel liso, 1 em deNteado 12½, CuNho vii, Com 
“v.ª real s. aNtóNio”, restaNtes 2 em deNteado 13½, um em CuNho vii Com “faro”, outro em CuNho vii Com “lisboa” quadrado. b. 10

358 F 33 ‰ Carimbos datados- 1931, lusíadas- sobresCrito CirCulado aberto Como porte de impressos de aldeia do mato para regueNgos, Com 
selo de 15 Ctv preto, mf-517, obliterado Com “aldeia/27 mar 33/do matto”, tipo 3 (rar dg 5). b/mb. 8

359 F 33 ‰ Carimbos datados- 1926, Ceres (emissão de loNdres)- sobresCrito registado para lisboa Com 2 selos do 40 Ctv verde Claro, mf-406 
(#2), obliterados Com “Corr.º e tel.º/17 jul 29/leomil-vizeu”. sobresCrito Com alguNs defeitos. b. 10

360 F 33 倉 Carimbos duplo oval e ovais (lotes e aCumulações)- lote de 3 selos sobre fragmeNtos, 25 rs fita direita Com louriNhã, e 2 selos do 
25 rs violeta CiNzeNto da emissão “de perfil” Com salvaterra de magos, e moNtemor-o-Novo, mf-40, 54 #2). marCas bem batidas. b. 15

361 F 33 Š Carimbos duplo oval e ovais (lotes e aCumulações)- lote de 4 selos seNdo 2 do 10 rs verde amarelo fita direita e 2 do 25 rs 
CastaNho estampado, mf-49 (#2), 57 (#2), Com “de alemquer”, “Campo maior”, “Crato”, e “lazareto”. lote a ver, marCas bem batidas. 
pequeNos defeitos. b. 20

362 F 33 ‰ Carimbos duplo oval e ovais- 1871/75, fita direita- lote de 2 selos do 5 rs preto, mf-36 (#2), papel liso, deNteado 12½ e 13½, Com 
mafra e s. brás d’alportel. pequeNos defeitos Nos deNteados. b. 12

363 F 33 iC Carimbos da posta rural- 1884, d. luís i (de freNte)- postal do 10 rs CastaNho, om-9, datado de alte e CirCulado para loulé (26 
Nov 88), Com Carimbo CirCular “p.r.” violeta. b/mb. 25

364 F 33 iC Carimbos da posta rural- 1941, tudo pela Nação (aumeNto de porte)- postal do $30 oCre CastaNho, om-94, CirCulado da Covilhã 
(20-11-42) para o porto, marCa CirCular violeta “p.r.”. b. 20

365 F 33 ‰ Carimbos Comemorativos- 1870, fita direita- selo do 25 rs Carmim rosa, mf-40, CuNho x, papel liso, deNteado 12½, obliterado Com 
Carimbo do CeNteNário iNfaNte d. heNrique “1394/CeNteNário/1894”. pouCo vulgar em emissões de fita direita. b/mb. 15

MACAU/MACAO

366 F 33 ‰ © maCau (Carimbos datados reCtaNgulares)- 1911, mouChoN (C/ sbC. repúbliCa Cm)- par do 16a azul s/ azul, mf-159 (#2), selos 
separados mas perteNCeNtes ao mesmo par, Com marCa de “ColoaNe”. b. 10

367 F 33 ‰ © maCau (Carimbos datados reCtaNgulares)- 1911, mouChoN (C/ sbC. repúbliCa Cm)- 1922, Ceres (1.ª emissão)- dois selos do 10a azul 
ultramar Claro (iii-iv), mf-217 (#2), papel liso, deNteado 12x11½, formaNdo Carimbo quase Completo “Correio maCau/4 vii 33/
portas do CerCo”. b. 10

MOÇAMBIQUE|MOZAMBIQUE

368 F 33 Š moçambique (iNutilizações maNusCritas)- 1903, d. Carlos i (mouChoN)- selo do 25 rs Carmim rosa, mf-95, iNutilizado Com 
maNusCrito “CorraNe/6-6-909”. b. 10

369 F 33 Š moçambique (registos e registadas)- 1876, Coroa (1.ª emissão)- selo do 100 rs lilás malva, mf-7, deNteado 13½, obliterado Com 
“registado”. b. 10

COMPANhIA DE MOÇAMBIQUE|MOZAMBIQUE COMPANY

370 F 33 Š marCofilia (CompaNhia de moçambique e Niassa)- lote de 3 selos seNdo 2 da C.ª de moçambique Com CirCular azul de mossurize (1 
juN 94), e hexagoNal de ChiNguNe (2 set 11), mf-9 e 18, e 1 da C.ª do Niassa Com marCa iNglesa “fort johNstoN b.C.a./de 10/03” 
sobre selo de 25 rs C/ sbC. “provisório” loCal pequeNa, mf-49, este último Com maNChas de óxido. lote a ver. b. 25

FIM DO 88.º LEILÃO FILATÉLICOFIM DO 88.º LEILÃO FILATÉLICO
89.º 89.º LEILÃOLEILÃO PREVISTO PARA SETEMBRO DE 2022 - LEILÃO GERAL PREVISTO PARA SETEMBRO DE 2022 - LEILÃO GERAL

AVALIAÇÕES
TABELA DE PREÇOS

PERCENTAgENS APLICADAS SOBRE O VALOR COMERCIAL à DATA DA AVALIAÇÃO

VALOR MíNIMO 50 €
ATé 1.200 € 6%

DE 1.200 € A 2.000 € 5%
DE 2.000 € A 4.000 € 4%

DE 4.000 € A 10.000 € 3,5%
ACIMA DE 10.000 € 3%

* - AOS VALORES DA TABELA ACRESCE IVA à TAXA DE 23%. PORTES NÃO INCLUIDOS.
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88.º LEILÃO AUCTION NR. 88

9 - € 20

10 - € 20

16 - € 40

FV 12 - € 25

3 - € 25

 FV 13 - € 40 

 FV 14 - € 40 

FV 12 - € 70

 FV 11 - € 20 

17 - € 15

FV 19 - € 40 20 - € 60

15 - € 15

22 - € 30

22 - € 30

25 - €20 27 - € 20

FV 28 - € 15

18 - € 50

23 - € 15

 FV 26 - € 20 
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88.º LEILÃO AUCTION NR. 88

72 - € 15

33 - € 10 34 - € 7 36 - € 635 - € 6

37 - € 6 38 - € 6 39 - € 7 40 - € 10

41 - € 8 43 - € 7 44 - € 6 45 - € 7

46 - € 8 47 - € 10 48 - € 7 49 - € 8

51 - € 6 52 - € 6

54 - € 7 57 - € 10 58 - € 12 61 - € 10

42 - € 6 50 - € 5 55 - € 6 56 - € 6 59 - € 10 60 - € 8

62 - € 7
64 - € 12 65 - € 15

FV 53 - € 7

63 - € 7
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88.º LEILÃO AUCTION NR. 88

FV 69 - € 20 FV 70 - € 40 FV 71 - € 30

75 - € 60

76 - € 2073 - € 50

74 - € 25

77 - € 50

80 - € 4079 - € 25

78 - € 20
84 - € 25

82 - € 20

83 - € 50
81 - € 50

 FV 86 - € 5 87 - € 20
85 - € 20

 91 - € 25 

89 - € 25

90 - € 20
 FV 88 - € 65 

 FV 92 - € 35 

96 - € 15

 93 - € 25

95 - € 20
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88.º LEILÃO AUCTION NR. 88

97 - € 12

 99 - € 25 

 FV 100 - € 35 

98 - € 85

 101 - € 35 

 FV 102 - € 30 

 103 - € 30 

104 - € 15

105 - € 25 106 - € 50

107 - € 35

110 - € 35

108 - € 15

109 - € 25

113 - € 25

111 - € 12

112 - € 15
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88.º LEILÃO AUCTION NR. 88

128 - € 15

115 - € 10 118 - € 80

119 - € 40 120 - € 40

116 - € 12

124 - € 25

123 - € 25

121 - € 40

127 - € 25

 FV 114 - € 15 

125 - € 30

122 - € 200

 FV 133 - € 50 

137 - € 46 

137 - € 46 

130 - € 5

136 - € 40

129 - € 5

138 - € 25
134 - € 25

139 - € 25 140 - € 10 142 - € 25

126 - € 50
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88.º LEILÃO AUCTION NR. 88

146 - € 25
148 - € 30

149 - € 35

147 - € 20

143 - € 25

144 - € 35

145 - € 45 145 - € 45

150 - € 30
156 - € 25 151 - € 25 152 - € 25 154 - € 20

155 - € 60

157 - € 75 158 - € 12

159 - € 12

160 - € 20

161 - € 30

164 - € 30162 - € 25
166 - € 20165 - € 75

167 - € 15

171 - € 20170 - € 12 168 - € 15 169 - € 30

172 - € 50

175 - € 60

173 - € 30 174 - € 30 176 - € 180 177 - € 180

178 - € 180 181 - € 40

182 - € 50

183 - € 35
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88.º LEILÃO AUCTION NR. 88

 180 - € 320

 184 - € 80

 186 - € 60  187 - € 75185 - € 60

188 - € 20 190 - € 20 192 - € 40

189 - € 60

191 - € 20 

193 - € 20

195 - € 15 196 - € 50 197 - € 18 198 - € 15 200 - € 35

 FV 199 - € 50   FV 201 - € 5   FV 202 - € 25   FV 203 - € 160  205 - € 20

204 - € 120

208 - € 260

207 - € 35 210 - € 30 211 - € 30

213 - € 10

206 - € 50
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88.º LEILÃO AUCTION NR. 88

212 - € 30 215 - € 20

216 - € 15

220 - € 40 221 - € 20

225 - € 25

 FV 218 - € 20 

219 - € 7 229 - € 25

233 - € 120 231 - € 60

232 - € 15

 FV 230 - € 12 

234 - € 30

236 - € 40

235 - € 75

237 - € 12

239 - € 400

238 - € 20

241 - € 20

242 - € 40

240 - € 50

FV 257 - € 140
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88.º LEILÃO AUCTION NR. 88

261 - € 25

265 - € 10260 - € 30

258 - € 80254 - € 30253 - € 12

255 - € 12

259 - € 20

 FV 256 - € 20 

 FV 269 - € 25 

264 - € 30

266 - € 25

 FV 267 - € 20 

262 - € 40

268 - € 50

271 - € 50

270 - € 50

276 - €120 277 - € 30

 FV 274 - € 180 

275 - € 40

279 - € 25 281 - € 12

278 - € 25

288 - € 25
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88.º LEILÃO AUCTION NR. 88

285 - € 100

280 - € 20 284 - € 30 286 - € 36 287 - € 40 289 - € 15282 - € 20  291 - € 12

297 - € 50

294 - € 15 296 - € 30 298 - € 40 299 - € 40

 FV 295 - € 30 

293 - € 8290 - € 7

292 - € 20

 FV 300 - € 50   FV 301 - € 35 

 FV 303 - € 35 

 FV 305 - € 50 

 FV 304 - € 75 

302 - € 25

306 - € 44

307 - € 60

308 - € 100

 FV 309 - € 20 

313 - € 30
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88.º LEILÃO AUCTION NR. 88

314 - € 40 

317 - € 20  FV 320 - € 30 

318 - € 20

323 - € 50 322 - € 25

327 - € 35
319 - € 150

316 - € 50

324 - € 50 325 - € 50

315 - € 40 321 - € 60 330 - € 40 332 - € 20 

329 - € 30

340 - € 15

334 - € 30

 FV 331 - € 25 

335 - € 25

341 - € 50

333 - € 75 336 - € 50 337 - € 70 338 - € 40 339 - € 10

342 - € 50

343 - € 60

346 - € 25
352 - € 15 
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88.º LEILÃO AUCTION NR. 88

353 - € 20 354 - € 15

351 - € 15348 - € 30

356 - € 10 358 - € 8

347 - € 30

355 - € 15349 - € 20

360 - € 15

359 - € 10

361 - € 20

357 - € 10 362 - € 12 365 - € 15 368 - € 10

369 - € 10

370 - € 25363 - € 25 364 - € 20

367 - € 10
366 - € 10

EXPOSITORES

REF. PP-E5

gRANDE - 5 BANDAS

REF. PP-E3

MéDIO - 3 BANDAS TABELA DE PREÇOS 2021

REFERÊNCIA
TAMANhO

1.ª VERTICAL | 2.ª hORIZONTAL
PREÇO POR CADA 

100 UNIDADES

REF. PP-003 10,5X14,7 CM 9 € *
REF. PP-005 14,8X21 CM 20 € *

EXPOSITORES DE CARTOLINA PRETA COM BANDAS E ACETATO 
PRETECTOR. COLADOS EM CIMA. MíNIMO 100 UNIDADES.

* - PREÇOS COM IVA INCLUIDO à TAXA DE 23%. PORTES NÃO INCLUIDOS.

AVALIAÇÕES

TABELA DE PREÇOS
PERCENTAgENS APLICADAS SOBRE O VALOR COMERCIAL à DATA DA AVALIAÇÃO

VALOR MíNIMO 50 €
ATé 1.200 € 6%

DE 1.200 € A 2.000 € 5%
DE 2.000 € A 4.000 € 4%

DE 4.000 € A 10.000 € 3,5%
ACIMA DE 10.000 € 3%

* - AOS VALORES DA TABELA ACRESCE IVA à TAXA DE 23%. PORTES NÃO INCLUIDOS.
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CATÁLOgO DE ESTAMPILhAS FISCAIS | CATÁLOgO DE MARCOFILIA DE MOÇAMBIqUE

LEILÕES P. DIAS, LDA. LEILÕES P. DIAS, LDA.

PREÇO DE CAPA = 40 € + PORTES DE ENVIO.PREÇO DE CAPA = 40 € + PORTES DE ENVIO.
PEDIDOS A LEILÕES P. DIAS, LDA.PEDIDOS A LEILÕES P. DIAS, LDA.

úNICOS REVENDORES AUTORIZADOS PARA TODA A EUROPAúNICOS REVENDORES AUTORIZADOS PARA TODA A EUROPA

MARCOFILIA DE MOÇAMBIQUE
1875 / 1975

MOZAMBIQUE’S POSTMARKS

ALTINO SILVA PINTO

LISBOA
JULHO DE 2009

EDIÇÃO:
LEILÕES P. DIAS, LDA.
LEILOEIROS FILATÉLICOS

LIVRO PROFUSAMENTE ILUSTRADO COM O ESTUDO DE CARIMBOS CONTENDO UM CATÁLOgO COM PREÇÁRIO.

LIVRO NORMAL - PREÇO: €30 (+ PORTES DE ENVIO E DESPESAS BANCÁRIAS OU DE CARTÃO DE CRéDITO)
PORTES PARA PORTUgAL - COMO LIVRO: €1,15 / COMO CARTA: €2,98

PORTES PARA EUROPA - COMO LIVRO: €5,55 / COMO CARTA: €6,75 (€6,30 SÓ PARA ESPANhA)
PORTES PARA RESTO DO MUNDO - COMO LIVRO: €10,66 / COMO CARTA: €11,25

LIVRO DA EDIÇÃO ESPECIAL DE 100 NUMERADOS E COM CAPA DURA, ASSINADOS PELO AUTOR

PREÇO €45 (+ PORTES DE ENVIO E DESPESAS BANCÁRIAS OU DE CARTÃO DE CRéDITO)
(CONDICIONADO AO STOCK EXISTENTE)

PORTES PARA PORTUgAL - COMO LIVRO: €1,28 / COMO CARTA: €2,98
PORTES PARA EUROPA - COMO LIVRO: €7,40 / COMO CARTA: €9,85 (€9,35 SÓ PARA ESPANhA)

PORTES PARA RESTO DO MUNDO - COMO LIVRO: €15,05 / COMO CARTA: €18

DESCONTO PARA COMERCIANTES COLETADOS (MíNIMO DE 10 EXEMPLARES - 30%)
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PREÇÁRIO PRé-FILATELIA PORTUgAL, ILhAS E COLÓNIAS - EDIÇÃO LEILÕES P. DIAS, LDA.

LEILÕES P. DIAS, LDA. LEILÕES P. DIAS, LDA.

LEILÕES P. DIAS, LDA.
LEILOEIROS FILATÉLICOS, AVALIADORES, EXPERTIZAÇÕES

PHILATELIC AUCTIONEERS, VALUATIONS, EXPERT CERTIFICATES

EDIÇÃO DE: LEILÕES P. DIAS, LDA.

3.ª EDIÇÃO - JANEIRO DE 20223.ª EDIÇÃO - JANEIRO DE 2022

PREÇÁRIO PRÉ-FILATÉLICOPREÇÁRIO PRÉ-FILATÉLICO
DE PORTUGAL, ILHAS ADJACENTESDE PORTUGAL, ILHAS ADJACENTES

E PROVÍNCIAS ULTRAMARINASE PROVÍNCIAS ULTRAMARINAS
PRICE LIST OF PRE STAMPED OF PORTUGAL, ADJACENT PRICE LIST OF PRE STAMPED OF PORTUGAL, ADJACENT 

ISLANDS AND PORTUGUESE OVERSEAS TERRITORIESISLANDS AND PORTUGUESE OVERSEAS TERRITORIES

ESCRITÓRIO E LEILÃO | OFFICE AND AUCTION ROOM
RUA ANTÓNIO PEDRO, 46 - 2.º ANDAR - 1000-039 LISBOA - PORTUgAL

TELEFONES: (00-351) 21 322 34 60 / 66 - FAX: (00-351) 21 343 32 74
http://www.leiloespdias.pt

E-mail: info@leiloespdias.pt / geral@leiloespdias.pt / licitacoes@leiloespdias.pt

AS 3 OBRAS DO DR. LUÍS BRITO FRAZÃO

PORTUGAL - VOL. I ILHAS E ULTRAMAR - VOL. II ADENDA - VOL. III

PREÇO DE VENDA = €6 + PORTES DE ENVIO | COVER PRICE = €6 PLUS MAILINgPREÇO DE VENDA = €6 + PORTES DE ENVIO | COVER PRICE = €6 PLUS MAILINg

PEÇA JÁ O SEU | LEILÕES P. DIAS, LDA. | ORDER NOw TOPEÇA JÁ O SEU | LEILÕES P. DIAS, LDA. | ORDER NOw TO

gERAL@LEILOESPDIAS.PT gERAL@LEILOESPDIAS.PT  (00-351) 213 223 460 | 466 (00-351) 213 223 460 | 466
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87.º LEILÃO AUCTION NR. 87

LEILÕES P. DIAS, LDA.
LEILOEIROS FILATÉLICOS • PHILATELIC AUCTIONEERS

DESDE 1992 SINCE

íNDICE  CONTENTS

ESTRANgEIRO (INCLUI COLECÇÕES, LOTES E ACUMULAÇÕES) LOTE 1 A 8

Catálogo - fotos e texto - págiNas 10, 11 e 22 8 LOTES

ESTRANgEIRO (INCLUI PALOP’S, TEMÁTICAS) LOTE 9 A 28

Catálogo - fotos e texto - págiNas 10, 11 e 22 19 LOTES

COLECÇÕES, LOTES, ACUMULAÇÕES, STOCKS (INCLUI FDC‘S; ESTRANgEIRO) LOTE 29 A 32

Catálogo - fotos e texto - págiNa 11 4 LOTES

POSTAIS ILUSTRADOS (INCLUI LOTES E ACUMULAÇÕES, TEMÁTICOS) LOTE 33 A 65

Catálogo - fotos e texto - págiNas 11 e 23 32 LOTES

LITERATURA (INCLUI LIVROS DOS CTT, PAgELAS) LOTE 66 A 68

Catálogo - fotos e texto - págiNa 11 e 12 3 LOTE

DIVERSOS (INCLUI SELOS PERFURADOS, CéDULAS, VINhETAS, NUMISMÁTICA) LOTE 69 A 72

Catálogo - fotos e texto - págiNas 12, 23 e 24 4 LOTE

hISTÓRIA POSTAL - PRé-FILAELIA LOTE 73 A 84

Catálogo - fotos e texto - págiNas 12 e 24 11 LOTES

CORREIO MILITAR, CENSURAS POSTAIS E ISENTOS DE FRANqUIA LOTE 85 A 93

Catálogo - fotos e texto - págiNas 12 e 24 8 LOTES

CORREIO AéREO, AMBULÂNCIAS E CORREIO FERROVIÁRIO, CORREIO MARíTIMO LOTE 94 A 128

Catálogo - fotos e texto - págiNas 13, 14, 25 e 26 34 LOTES

INTEIROS POSTAIS (INCLUI PROVAS; MARCOFILIA, C. MARíTIMO, C. FERROVIÁRIO) LOTE 129 A 145

Catálogo - fotos e texto - págiNas 14, 15, 26 e 27 16 LOTES

PROJECTOS, PROVAS, ENSAIOS, DESENhOS DE ARTISTA (INCLUI COLECÇÃO STEVE wAShBURNE) LOTE 146 A 181

Catálogo - fotos e texto - págiNas 15, 16, 27 e 28 35 LOTES

REIMPRESSÕES LOTE 182 A 187

Catálogo - fotos e texto - págiNas 16 e 28 5 LOTES

SELOS - PORTUgAL (INCLUI COLECÇÃO STEVE wAShBURNE) LOTE 188 A 258

Catálogo - fotos e texto - págiNas 16, 17, 18, 28, 29 e 30 70 LOTES

SELOS - ILhAS ADJACENTES LOTE 259 A 271

Catálogo - fotos e texto - págiNas 18 e 30 12 LOTES

SELOS - COLÓNIAS LOTE 272 A 346

Catálogo - fotos e texto - págiNas 19, 20, 21, 30, 31 e 32 74 LOTES

MARCOFILIA (INCLUI COLECÇÃO STEVE wAShBURNE) LOTE 347 A 370

Catálogo - fotos e texto - págiNas 21, 32 e 33 23 LOTES
aNúNCios literatura de estampilhas fisCais, marCofilia de moçambique, pré-filatelia 
luís frazão, e preçário de pré-filatelia (edição lpd - 3.ª edição revista e atualizada)

PAgINAS 34 A 35

ÍNDICE DESTE LIVRO PAgINA 36

íNDICE  CONTENTS
VIA wEB E ONLINE PELA PLATAFORMA DA BIDSPIRITVIA wEB E ONLINE PELA PLATAFORMA DA BIDSPIRIT

RUA ANTÓNIO PEDRO, 46 - 2.º ANDAR EM LISBOA (à PRAÇA DO ChILE | ARROIOS)

SEXTA-FEIRA, DIA 22 DE JULhO DE 2022  FRIDAY, JULY 22, 2022
A PARTIR DAS 21h  AFTER 9 PM


