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 atençÃo: ÍndiCe na ÚLtima pÁGina deste LiVro 
attention pLease: Contents may be found on Last paGe

PTS

membro de:

IFSDA

membro de:

CertifiCaçÃo aCtiVidade

LeiLoeira da dGae

apÓLiCe de seGuro de 
aCtiVidade LeiLoeira 

(Conforme deCreto de Lei n.º 
155/2015, de 10 de aGosto)

n.º 2504797

SEGURO DE LEILOEIRO
E DE ARTE

OBRIGATÓRIO PARA TODA 
A ACTIVIDADE LEILOEIRA

prémio Literatura 1999
da f.p.f “CarLos trinCÃo”

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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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 89.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 89 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

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

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. - COMUNiCaDO “COViD-19”

9LeiLões P. Dias, LDa. LeiLões P. Dias, LDa.

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

DESDE 1992 SINCE

cOMuNIcaDO

estimados CLientes e amiGos,

o 89.º LeiLÃo fiLatéLiCo, reaLiZar-se-Á Quinta-feira dia 14 de setembro 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 16,30h, sempre Com marCaçÃo 
préVia neCessÁria.

em Caso de dÚVida aGradeCemos teLefonema para (00-351) 213 223 460 | 466
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89.º LEILÃO AUCTION NR. 89

LEILõEs P. DIAs, LDA. LEILõEs P. DIAs, LDA.

89.º LeiLÃo fiLatéLiCo - por on-Line89.º LeiLÃo fiLatéLiCo - por on-Line

phiLateLiC auCtion nr. 89 - Via onLinephiLateLiC auCtion nr. 89 - Via onLine

Quinta-feira, 14 de Setembro de 2022 - 21 horaS        Thursday, September 14, 2022 - 9 pm

SeloS e CartaS de moçambiQue e diStriCtoSSeloS e CartaS de moçambiQue e diStriCtoS    StampS of mozambiQue  StampS of mozambiQue

MOÇAMBIqUE|MOzAMBIqUE

1 F 10 ‰ 

©

moçambiQue/moZambiQue- 1876 (JuL), Coroa (1.ª emissÃo)- sobresCrito CirCuLado de inhambane (4-9-83) para os 

estados unidos (21-10) Via Londres (8-10), Com seLo do 100 rs LiLÁs CinZento, mf-7, denteado 13½. seLo Com faLta do 

Canto superior direito e aLGuns dentes mais Curtos. muito raro expedido de inhambane. a/b. 750
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89.º LEILÃO AUCTION NR. 89

LEILõEs P. DIAs, LDA. LEILõEs P. DIAs, LDA.

2 F 10 doC moçambiQue/moZambiQue- 1894, d. CarLos i (dioGo neto)- doCumento da direCçÃo do Correio de moçambiQue, 

modeLo n.º 27 utiLiZado para retifiCaçÃo de informaçÃo dos serViços ao pÚbLiCo em GeraL, CirCuLado de moçambiQue 

(17 feV 98) para Lisboa, Com seLo do 50 rs aZuL uLtramar CLaro, mf-34, papeL porCeLana, denteado 11½. referÊnCia 

ao enGano da morada do destinatÁrio sendo por isso o remetente obriGado a paGar os 50 reis do serViço. doCumento 

raro, o destinatÁrio em QuestÃo é o ConheCido ComerCiante faustino martins. b. 120

INhAMBANE

3 F 10 ‰ 

©

inhambane- 1913, 4.º CentenÁrio do Caminho marÍtimo para a Índia (s/ seLos de ÁfriCa)- sobresCrito CirCuLado de 

mutamba (13-10-14, pouCo LeGÍVeL) para a suÍça (23-11) Via inhambane (13-10) e L.º marQues (22-10), Com par do 2½ CtV 

s/ 25 rs Verde amareLo, mf-50 (#2). peQuenos defeitos. esCasso. b. 120

LOURENÇO MARqUES|LOURENzO MARqUES

4 F 11 ‰ 

©

Lourenço marQues/LourenZo marQues- 1917, mouChon (C/ sbC. repÚbLiCa LoCaL)- sobresCrito reGistado Com “a.r.” 

de L.º marQues (17-6-17) para a arGentina/buenos aires (1-9), seLo do 100 rs aZuL s/ aZuL, mf-150, e taxa de Guerra 

do 1 CtV Verde CinZento, mf ip-1, aberto peLa Censura na ÁfriCa do suL. b. 50

5 F 11 ‰ Lourenço marQues/LourenZo marQues (Cintas de feCho ou de Censura da 1.ª Guerra mundiaL)- sobresCrito CirCuLado 

de L.º marQues (8 e 12-6-18) para a suÍça (30-8), Com seLos Ceres de ½ CtV preto, 2 CtV Carmim, em papeL pontinhado, 

e 5 CtV aZuL em papeL porCeLana, mf-118, 121, 123, e taxa de Guerra do 1 CtV Verde CinZento, mf tG-1, denteado de 

Linhas VinCadas, aberto peLa Censura Com Cinta de feCho LiLÁs e texto a preto “aberto peLa Censura/Lourenço 

marQues” enCimado Com esCudo naCionaL. b/mb. 75
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89.º LEILÃO AUCTION NR. 89

LEILõEs P. DIAs, LDA. LEILõEs P. DIAs, LDA.

6 F 11 iC Lourenço marQues/LourenZo marQues (Correio miLitar da 1.ª Guerra mundiaL; CorrespondÊnCia de prisioneiros de 

Guerra)- inteiro postaL Ceres de 2 CtV rosa Carmim, om-29, remetido por prisioneiro aLemÃo “n.º 61” CirCuLado de L.º 

marQues (13-10-16) para a aLemanha e esCrito em inGLÊs, Com seLo adiCionaL da taxa de Guerra do 1 CtV Verde CinZento, 

mf tG-1, denteado de Linhas VinCadas, marCa reCtanGuLar batida a preto “QuarteL GeneraL/13 out. 1916 | 07457 a/

Lourenço marQues”, e dupLo CÍrCuLo batido a VermeLho “passou peLa Censura/Lourenço marQues”. esCasso. b/mb. 200
7 F 12 ‰ Lourenço marQues/LourenZo marQues- 1917, mouChon (C/ sbC. repÚbLiCa LoCaL)- sobresCrito reGistado de L.º 

marQues (25-3-18) para portuGaL/Lisboa (11-5), Com seLo do 15 rs Verde, mf-147, Composto Com mouChon de 5 rs 

amareLo LaranJa, mf-33, pares Ceres ½ CtV preto e 2½ CtV VioLeta esCuro, mf-118 (#2), 122 (#2), ambos em papeL 

pontinhado, taxa de Guerra do 1 CtV Verde, mf tG-3, e marCa CirCuLar de Censura de Lisboa n.º 26. b. 50

8 F 12 ‰ 

V1

Lourenço marQues/LourenZo marQues- 1918 (9-3), Ceres (C/ sbC. CruZ VermeLha e sbt. LoCais “9-3-18”)- sobresCrito 

reGistado em L.º marQues (9-3-18) Com série CompLeta, mf-159/70, seLos de 30 CtV e $50 s/ 7½ CtV Com fenda no Quadro superior 

por Cima do “r” de portuGuesa, seLo de 2½ CtV Com Variedade data “a”. LeVes VinCos nÃo atinGindo os seLos. esCasso. b. 300

COMPANhIA DE MOÇAMBIqUE|MOzAMBIqUE COMPANY

9 F 13 ‰ 

©

C.ª de moçambiQue/moZambiQue Company (Censuras e Cintas de feCho da 1.ª Guerra mundiaL)- sobresCrito CirCuLado 

de JohanesburGo (21-3-1917) para a beira, Com par do ½ p. Verde da uniÃo da ÁfriCa do suL, yt-2 (#2), aberto peLa 

Censura Com Cinta de feCho LaranJa e texto a preto “aberto peLa Censura” no Verso apLiCado na beira, marCa dupLo 

CÍrCuLo batida a preto na frente “Companhia de moçambiQue/territÓrio de moçambiQue”, proVaVeLmente utiLiZado 

Como marCa de Censura. b. nota: nÃo Confirmamos Como marCa de Censura a apLiCada na frente do sobresCrito, 

Contudo somos da opiniÃo Que terÁ sida usada para taL efeito. 160

LEILÃO AO VIVO COM VISUALIZAÇÃO DE SALA E LEILOEIRO | LIVE AUCTION WITH VIEW OF ROOM AND AUCTIONEER

INSCREVA-SE EM: https://pt.bidspirit.Com/LeiLoespdias | to subsCribe: https://en.bidspirit.Com/LeiLoespdias

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. LEILõEs P. DIAs, LDA.

COMPANhIA DO NIASSSA|NYASSA COMPANY

10 F 13 pi 

Cm

Companhia do niassa/nyassa Company- 1901 (28-9), d. CarLos i- postaL iLustrado CoLorido Com 3 motiVos diferentes do 

ibo, embarCadouro de papaGaios, LarGo dom manueL e hospitaL, e a Casa da “deutsCh-ostafrikanisChe”, CirCuLado 

do ibo (10-12-10) para a aLemanha Via beira (4-1-11), Com seLo do 75 rs Carmim (dromedÁrios), mf-34. b. 60

qUELIMANE

11 F 13 ‰ QueLimane (Censuras da 1.ª Guerra mundiaL)- sobresCrito CirCuLado internamente da ZambéZia/Chinde (2-7-17) para 

QueLimane (3-7), Com 2 seLos de QueLimane, 1 CtV s/ 2a VioLeta s/ seLos de timor, e 1½ CtV Castanho Ceres, mf-19, 28, 

seLo de 2½ CtV s/ 25 rs Carmim rosa da Companhia de moçambiQue, mf-97, e taxa de Guerra de 1 CtV Verde CinZento, 

mf tG-1, denteado de Linhas VinCadas, marCa no Verso apLiCada à CheGada dupLo CÍrCuLo batida a preto “passou peLa 

Censura/QueLimane” tipo iii. esCasso. b/mb. 240

12 F 14 ‰ QueLimane (Censuras da 1.ª Guerra mundiaL)- sobresCrito CirCuLado de QueLimane (30-7-1918) para a suÍça (14-9), 

Com 2 seLos Ceres de QueLimane do 5 CtV aZuL esCuro, mf-31 (#2), e taxa de Guerra de 1 CtV Verde CinZento, mf 

tG-1, denteado de Linhas VinCadas, marCa reCtanGuLar datada batida a VioLeta “passou peLo Censor/JuL 30 1916/

QueLimane” tipo i. esCasso. b. 240
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LEILõEs P. DIAs, LDA. LEILõEs P. DIAs, LDA.

13 F 14 ‰ QueLimane- 1913, Caminho marÍtimo para a Índia (C/ sbC. repÚbLiCa s/ seLos de timor)- sobresCrito reGistado de 

QueLimane (23-5-18) para a suÍça (29-7) Via Londres (18-7), Com seLos do 5 CtV s/ 8a aZuL esCuro e 7½ CtV s/ 12a 

Castanho, mf-21/22, e seLo taxa de Guerra do 5 CtV Carmim rosa, mf it-2, aberto peLa Censura em Londres Com Cinta 

de feCho. raro o seLo de 5 CtV CirCuLado. b. 260

qUIONGA|KIONGA

14 F 14 ‰ 

©

QuionGa/kionGa- 1916 (29-5), mouChon (C/ sbC. repÚbLiCa e sbt. LoCais)- sobresCrito tipoGrafado da “administraçÃo 

CiViL dos territÓrios oCupados” CirCuLado do QuionGa (21-11-16) para portuGaL/Lisboa, Com seLo do 5 CtV s/ 100 rs 

aZuL s/ aZuL, mf-4. LeVe manCha de Óxido no Lado direito. pouCo VuLGar. b. 240
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TETE

15 F 15 ‰ tete- 1913, Caminho marÍtimo para a Índia (C/ sbC. repÚbLiCa s/ seLos de timor)- sobresCrito reGistado de tete (1-8-

17) para os estados unidos (11 e 12-8) Via Londres (18-9), Com seLo do 10 CtV s/ 16a Castanho, mf-23, e taxa de Guerra 

do 1 CtV Verde CinZento, mf tG-1, nÃo denteado. Cartas remetidas de tete sÃo de Grande raridade. b. 400

zAMBÉzIA|zAMBEzIA

16 F 15 ‰ 

©

ZambéZia/ZambeZia- 1914, d. CarLos i, mouChon (C/ sbC. “proVisÓrio” e repÚbLiCa LoCaL)- sobresCrito CirCuLado de 

nhamaCurra (24-12-17) para a suÍça (15-3) Via QueLimane (26-12) e beira (2-1-18), Com seLo do 50 rs aZuL, mf-79, aberto 

peLa Censura Com Cinta de feCho e marCa do Censor. esCasso. b. 100
17 F 15 ‰ 

©

ZambéZia (Carimbos miLitares datados)- 1898, mouChon- série CompLeta dos VaLores emitidos em 1908, taxas de 2½ rs 

ao 300 rs, mf-14/26, distribuÍdos em 3 sobresCritos de faVor CirCuLado em QueLimane, obLiterados Com marCa batida a 

preto da “CoLumna/barué/Correio/1902”. raro. b/mb. 750

fim do 89.º leilÃo filatÉliCofim do 89.º leilÃo filatÉliCo
90.º 90.º leilÃoleilÃo preViSto para outubro de 2022 - leilÃo Geral preViSto para outubro de 2022 - leilÃo Geral
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